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I szerü eredmény:: uíán 50
I ra fokozJa ez (I birie/ct, ame··
I yell tovább végzik a kisérle
I lQkel, egyben márkomoly ler~

lInelesi is yla!nak"

I A ioövóbcH Ida l o on/ÖZŐ
I gdzdiJikodashoz 5zLikséges viz
i 5zoiQ'áilajásra kivéJé iZ52:r1jél
il - '-

I 6(1011 Bácsi Elek i:;ő
Il hogy él társulal stcrződésekel

I kössön a vjzjgéD és
! cZ9knak él tényleg clhaslná!

I~"izc~ önkö~t_sé~i ~ron számilsa.
ii c.zzcl lehclove V::lilk, hogy a
I iennc!ők az önlözésh·zz jzUk~
I

I ségcs viZIlek köbméj,~r'2i csük
llizedfi rekéri köpl1aliák.
II Nagyon figyelimre !11i!lök
I azok a Imag~5fi65j rmmká-
j laJok b, yeleGI cl társulat

I eJ .Bácsi E.iek.ig~zogatósá:?aolall

I vegzeil. AZ IS j'2!Íl:mzö, hogy
!a lársuL'lli rní"Al';,f/i\í!Dl soiJat.tcn1

I voll i::: legcsekélyebb el!en:'21
l sem él munká~ok és cl társulat
Ivez2lós~ge köze!1.
í
~ Legyen ez El minden olclal.
l r~l [ll vénül! elismerés je}_

I va is bu,dUó Bácsi fick
nagy- I zgaló lársu!alj rnW.l"'.H''';;)O

Meleg ünneplésben részesi
leUe az Ivánfenéki ÁnlJentesíő

'1 Társulat válaszjmányo, decem
ber 28-án, Bácsi Elek lársu!ali

l igiilzgalőí, c:bbö! az alkalombó
hogy lO éve áll a jársuía! ii-Z!lo
Ez alkalommal dr. Schweiger

i

j
. László iÓSZágjgazgc,.,jÖ, o i<3rsu
li loi eJ21nöke ÜdVÖ7:1~~>l\e oácsi
I Elek TIgazgelót:: edd mcg"hJfoj·..

i tan ki35zönte meg a V5!aszi-
~ m kedves n2Vc~inét..

!Ehhez cl !O ;v'es' megcmié
i kczéshcz az IvÉinfcnikj Társu·

Iia~érde~(~o!,IS~gén !-dvu!ht:ó~ t~
I eIISiJlCr·e3u~;ell il Bacsl

!Elek liil's;'llali zgaiónal:, aki
Iaz elmul! 10 év alél!! cl társulal
! r2nde~ folvású n feJü a7~
I adóz,ók kü'!öl1ös meglerhelé:Y2

I
I rJé:küL ,zgyóni leryczésű, igazá

. olcsó eJőál1jjáSt1 mülá al
l oa~von figyelemre meUó beru·

II házásokal végzelt és ~ervsz('
;, rú fttsilással (ecn 100 k. hol
,1

l don minjegy egy millió cserne-
~ Iéi ülk:itek) él miniszíer yc
i ml': is magára vonia b szép
~ clislnc:résben ré.sze5üiL t\1éÍr;)

I h\.,~ 10 (. o '(i I'\,n o" n I ;)' " "'''1'r .~ ~. '~, II ! -' ,_o . _ "ll. ~ t. ~ .....;....: ..

/1121121 kezdeH, e kisérje/ek

ségek arányos eioszlása sze
riol fizetni mindenki. Elvi ha
iározaJ kimondásái kéri, "'me!y
iyel a jársulat vGzetósét'éi ki,
ruháZzák, hogy ahol a '/izszol·
gállalási lehetőség fennáll, olJ
ilven alapon szerződés! köi·
hessen az igenylókkel. Vzle·
m:?nye szerint a fO!YéÍséri, k,e~

cscgési, siratói és némclzugi
medrek meliel1 iehelne ilven
szerzódésekczf kÖlnL

zoUj51 li zlyesiJ,
vesz} ~\ezébe az

los kérdését. jzÜkségesnek
iartjd, hogy él hoi! medrek e! Q

most f11f2g'BHBP lamiélSI

sLinlíg meglöltsék vízzel, amely
:áro:-:ásl szinlel e::ejj(.'g él jÓ'IÓ

,z'!bZll emelni is

önlözésnél clőliárőbana

és nem öl szár:tó~ gaz
önlőzési ell forszjroz~

ZEd

él több
és

rnulva, arnikor rnár cl

leJó ál!altlliománn
séges trágya
mellvao, akkor
gazdasági öntözést
addig: össze a
i:§rsuléH tlZ él belviz'2k
jérásáról és azokal egyczlc:;
:'iék össze a közeJmul!
abnormá;js adaiaivaL

Schu~ekBéla főmérnök· l'llCg·

jq,;yzi, hogya vízjárási adalo
kCl/ évre visszamenően már

oJgo:da. (Alkalmilag 1,,,[11'21"

ezeke! az a d;,' ( élt.

A,' ri rnA,on.. t'es'ltoUY T~r's' lat! él KhrösDól? A lá:osulől alöp- ! ger László elnö].. kímondjlll él

, 8 - UII.! -, szabályszerü mUl1kiljö nun icr~ I VQ!~szlmám/, halározal6i,hogy
i Z I je,d ki él vi7 c;wlgálíc 1cis;(j, le- I ~ lársLiled eivbcn 0

0

folyamat-
i hál ez! öZ ai/aDsuÍJi;IY5?0"'Ú I béln iévóvagy fOlyamaiba

öntözés el sz ksé es '1' fcl.ö~.''Ji~.k., l<özé °k:Jloielvc.n.nil teen 6 engedélyezési ügyel-(~
AJ onlo7.cshez szukscgcs V1Z- I ben - cl lehetőség szerin! -

szo gáltatását l. sz.olgáUefásra kéí mód vO!l:o: I dlálja az ígénylókel vinci. o A
l vagy a bii!Qkcsok társulnak Iví2.szolgálíaiásért első időben

c§ak az á!ta~uk tényleg ! erre külön, vagy a iérsulaJ rel1~ :i csak egy "körülbelüli" össze-
I dcúedik be erre. .A. lársulal I gel mondhaj a lársuia! és Yég~
Inem csirJii1 az önlöiésnek pro- Iercdminyben az önköltségi öra!
l PE:géllld~J, ck ha a o vfzs2oJgfil- ! széimiljáK,mert a társulat n,zm
" "l taiásra ;6énybeo akarják venni, l akar ebből basz:no! csinbini, de
fl rende~kezésre 3ll. I, ráf'zeíní sem akar. fi. birloko

"l Safáry LászM minis:,deri meg il. sok csak az á!lü!uk iéfiyleg
ll·. bízol! heíycsii. ha .. él társul'Jl használí ViZZI fizetik. A!a~sza

maga veszi kézbe és iréÍnyiiia l bály módosfl::íssal cL vi;;:szolgál
! az önlözési. l talásl az alepszabtilyszerú fela

I Osmitz Géza, dr. Ková.csl dalO:, kö:~ v.e:zi él, fá~~ulal,
I Péter és Csermák Kálmá.n! amelY moaOSllas nleglclelel aziiloz.zászólása u!tn dr. Sehwei- l c!nök~égre bizzálc

J~~~í§ ~""f~~

l

lZ:3Z()I~aljajási kö q

ArninI már c mul: számunk'
ban is ielezlük, aZ i.vÉinfcnéki

Ármenlesítő TárSI.'!6i a decem
ber 28 0 iki gyűiés2il behaióan
foglalkozoli a mos\ alföldsz\?r
Je, mondhainánk országsze:ric

e!őlérben lévő ör'iözési ügvek
k,_'jo Dr. SchwEJgerLász]ó i("w

szégigDzga!ó, (flrsuiali aie!.ni:ik

felhívd3ára B~csi E!~k társu
l.aH igazgató az Ö!1!Ö é12si yek
eióleriesz!:zsi5.néi el~IHel!e, hog V

ll,) :.1

. felhoz
a SirdIóban

aku\i lársasCig'oknak mLJI-

egy 1.2 vIne
lesz szük oiíani
mederbzn csak 250 ezer köb·

az ekel csak Ei iái"sulLiiOk
:-;l!zjZl\en:, Bmi,k ,nc~J'

;';LU'\::;~'K j e);'t C1<

~(e.i-Iorrjos i{:-nyczÖí kej~ ÖSSL:

DJngbd hozni: ('l \'l~Jevezclés

érdl:~t.e, ho~~'y .:] nlec1zr üres le ...
gyen .. .ITIJ;; nz önL"Jzcis é~rdc':\,?,

hGgy ü rncd:2;'"' 1e:c Jc:g:/'en. E?
Gi k~i- elien[;:~tcs kf\lánaaOl!l

f:zni (:mlileiÍ ll!eJU,'"'

!özéshez szük.séges mir:
den víz:órá/ sze~

re!í1l2nek f8! és az év v
vizel

ben cl viz
Bácsi

d01j-Sd, hogyatársulal
l<Örösben, vagy az
cSBlornákban gc;ndlo~il{C)(j



?nekü

léL'cn :1(Z:11 Jud a~ké'n pén7

hez jli' i. márpedib: C};Y ro~~/

áJ:apOlban iévó c111at rend.es
ácon ncrn 1sd () ci<

n~ásH( bal az js, hogy
ki~ :egcl 6:' '2 rUJ '2 :rc lcg'( It~~

f()szagol ~erclnck, c.7:én azi
nem lehel rendszer szerini le~

geJiclni, héH1'2m (lL \:'~ész eni
!eiel legeliciik l~S az igy nem
gyarapodhal úgy. (,llílil1l kellene-

N(ókünk olyan fű k omeiy
mindc::zekct <zlbirja és ilyennek
él csillagpázsil igér'kezik.

Minden gazda érde!dódés'
sci Vür!Jdl)a EJ kikményekel,
mer! hő ez lényLzg' úgy fog sí
kerülni, aminl az eddigi kisér
lelek beváltok, Úgy egy szebb
és boidogClbb magyar élei kor
szaka k",zdődhclllCezef] él tcr~

m2SLQ:ii cSdpéÍsok által
sokszor súíiol Alföldön_

Adja ls!cn. hog\, úgy legyen l

A Gyomai Iparos és Kereskedő

Ifjak Őnképzököre n3gv eUHcészü.
let. lelkiismeretes munka ulán
hozta színre, leljes sikerrel Mar
tos-Szirmai nagy !(iá!liíásUDP<:'.
rettiét, az "Alexandra" -t olyan e\ő

adásbGiI1, amilyenre iít Gyomán :;
álíalábéln műkedvelő köről< ben
példa nem volt.

A. fényes és Ilégy szinpaai ké:.>z·
ség~t igénylő operett nehéz fei
adSl! elé áiiilolta ct kiváló együt
te3t, dicséretére legyen mond
va. mind,mben megfelelt, ugy il

v!irakozá~naki nlint egyeb rnŰvé ..
szi tekintetnek is. Ugy él fősze

replök, nlint az együttes EW)í!i:iS'

talan i11!.mká': A ren
dezés is eiismel'ésre méHóan gŐi

düléken'yen, zölikenö nélkül m/]
ködöít. A. színre hozó
kör a fárads.ég meUeH él lr,';I!cÁ~",'

sern kimé~~e és é.l színpadi tdtő

zékek, jelmezek fényes és váHo~

zatos tömegével emeli.e az előadás

fényet,

I~méteive elismerjük az egész
együties kiváló ég játé
Il{át. Ki kell t'meJnünk ő eim SZG

repe± jálszé Aranyné Vé)lach Jo
"ján szép hangj&t és lelkesen át
érzeIt sublilis játékát. Kiválól nyuj~

túH Pöriiizs László a bonviván
szerepében. Bá] scnyos hangja fill,
bemászóan kellemesen csengett
és érvényesült. Nagy színpadi ru ~

timól tett ismét tanuságot Tálka
Te,aa, á szubreH szerepében. Tem·
peramentumos, kiváióan lál1íiOl es
feltéllen nyugodt.

A király nehéz énekes l$zerepét
a veterán PfeiffElr Már/Gli alakí
totta nagyon jól. Az epizód sze-

san

kapnak vetömagot
próbafűvesitésre?

A jószáglarlas csak úgy ér
valami!, na az anyag megfele
lő és ióeróbel1 van és akkor

i kem~ny .zs durva \'o]L dc élIkUenyésziésse! ez is lin~c:ge#

l
i sen javult: puhább és húsosabb
• letl.
I

l
A most jövő lavasszal i5i zöid

mezó szövetségek veJómagol
kapnak lJróbafüvesíf~sre és
ősszel már orra js sor kerüJ
hel. hogy elZ Alföidön nagyobb
területek fúvesiléséhez ís kap

hatnak velőmagol.

Mi, alföldi gazdák szi V-'>2O

rongva várjuk ezt él pillanatol,
merI minket érdeke! ez Iqzjob~~

ban. Már reminyün!,el ves71~

jük élmugy is, a maidnem ál·
landósul{ aszályos iclójárás
miatt. Al. állalállománvunk ro
hamosan fogy, ami belőle meg'
rnarad!, az silány nlinóségü;
ami nem is csoda, meri lélen
csak fennrarló íakarmányon él
és a iqi!ellelési idóSZi:'IK alal!,
- amikor fejlódhell1e - ha
van is, csak kezdc!ben van le
gelője, később csak járása van,
de JcQ'elője nincs. A legelő

sincs gondozva, ol! legna-

gyobb részbcll olj'an gyomnö~

vények is íenyészl1el-i, öme
lvekhez él íószá.g még közelí
teni sem jgen mer. Bizony már
iulJuS'cUg-U5Zlu5 l1ónapokhan
látni az üres gyomorra] haza

térő lebéncsordákaL azokból
ugyan nem sok iejcl ek él

! !eic~1 sirán!-w;:ó gyerme l,;>\{

szám ha. riB odahuzB I!(2n1 la
karrn[lnyoznák ezek;:;l él lehc
neke!, legnagyolJb része ki se

füvesithe
és olcsón

IJ'ta: -eSERMÁK RÁLMÁN tIszthrrtó,

a csmagpá~sit

el6nyei?

ayan
~:J

1 holdra 3 kg.
vetömag keh

Más fúmagbói cea 40-45 kg.
kell egy k. holdra, ami cca 100
lY, árú, ebből csak;) kg. körül
kell, aminek az áfa csak 11;\
pengó és igy /elemesen olcsób
bá teszi a gyepesHé:;L Az álla·
tok l,edvelik, különösen a bika
és cl ló. A levélze!e eredelil€g

i
)

"

I A "Mezóg-a?délság" decem#
!ber 15·iki számában egy igen

érdekes és él. gazdái,al slI2rfe
letl érdeklő cikk jelent meg
Dr iZ s d n e r Iván úriollábóJ,
amelye! nagyjából nli2gismerie*
Jek él Gyomai Ujság' OIVélsói~

val, azokkal, aKiknek nem vol!
alkillmuk arró! iudomásl :oz<2
rezni.

A cikkben arról van szó,
hogya jeogerenlúlrói egy fű··

féleségd h6ziak be (lZ ország-
I ba, - nincs megírva, hogy

honnan, - amellyel il! már
többen kisérjeleznek és igen
szép eredményeke; értek el. A
ludományos l1eve Cynodon
dactylon. él magyar n~ve: csil
lagpázsit. A magja, hazánkba

szállílva, nem birja a hosszú
íengeriú!on vClló szál!iltlsi, el~

veszii csiraképességét. Ez arra
vezzHwJó vissza,hogy a növiny
igei] erős ilHiásodó hajlamma!
bír s így II magok nem kapnak
elegendő i~panyagol,hogy kel~

!6kép kHe,ilódhessenek. A sza'"
porilásl módjö az voJi, hogy

E az indáH összevagdosva jtzór
rák el, ez i'! mód azonbiú'
hogy igy nagyobb lerülete!<et

l
füvesijsünk be - nem alkalmas,

. Ezérj-kell az! moSl kjjeny(5sz~

leoi, illeive a magjéil Cí>lroké*
pessé nevelni, ami cl cikkiró
úrnak finy,-,sen sikerül! is, mert

I amin! irje, EI lö!:Jbfélcség mag·
I ja él Vefómagvibsgáló állomás

vizsgálata szerin! 15-90 SZÉÍ

zalékig \\icsirázoP.

tudna rnenni ~ "iárásárö'~; UQ\l
Ezen növény kiváló tulajdQIl~' Iieiom,aflCl.

sága, hogy kiválóan tenyés7jk
fulóhomokon, kötöttalajon, sói l Hogyan javitsunJ{?
a sziken is és cl legnagyobb j A gyom irtdsával lehe'l cl hely-

,. hőséget és szárezsJgol is bir-I,I zelen vaJa mil íavilanL de ,z:~néb·
jll. Minthogy 40 cm. magasra kénl ezeken fl szikes lege/ő

nó, kilünócn sarialÍLik és gY@fS kön még áldoz,:ilok árán sem
fejlódésü. A kisérleti l}larc'21Iá~ I lehel soka I produkálni. A Jr.ágya
kon - homok !a!ajon - a l sokal scgíierH.~, de miulÉI1 az
nyáron ~-á3 Celsius fok me- j állandóan kevis, még éi szán
leg meHe!! szépen fejlődöU, I !óföldekre sem JUJ eiegendó,
mig más fúvek ugyan olt - ön'" ' nemhogy a legelőkre jU/[léL

lözés dacára - eipuszlullak. A sza!mafélc nem igen lesz

megbecsülve, azt él drága iLí
zeló,:xoyag mia il elfúlik, diszn
perzselnek vele. (Ez a iegdrá~

. g§bb iüzelő 1 ~zerk.) Csak I!.gy

l kis hányad kerűl a szánlóföldre.

I Hogyan kifizető
ft jószágtartás ?

? ,

Ivas
Az államéphc:szeli hiva/crl cl

reneleiie, El gyomai !it1r·
mas-Knrös hic16!1 100 méJer·
mázsa össc:súJyúíármü cQV~i

ta]ábC!1 nem ['1I:11el ál. A 100

mázséimá.J könnyebb :"úlyú jáf*
művek (li-aklor, cséplő, here
fejtő si b.) csakis úíbizlosi en
gedéllyel mehGlnek ál él hí·
don. - A lakosság maga is
ellenórizze, hogy egy-egy híd·
nyíl~son ('gyszerre 6 szc!"ér
nél Jök" ne legyen. - Az iZ

rendelkezések ellen vétók ki·
hágásl kövelnek ei és meg iesz·
nek biinlelve.

A magánjáró gépek őnsl1#

Iyál Békés vármegye alisptmia
azok megafJ!ó'ltatdsát illetőleg a
kövQjk'2Zőkben állapílolla miZg:

1.) Az összes irak/orok, va·
Iamin/ a 4- es, 6· os, 3- as, 10
ltS gózcséplőgé,ek 1(~_OOO kg.~

ig terjedő önsúlyúnak.
2.) A W·esnél nélgyob~ gÓT,

cséplógiÍpek l i.OQO kg.-ig ter·
j~dő önstíIYIÍf1ak.

3.) A gózckék önsúlyál Ih>

dig 20.000 kg_·on felúli öns!i·
lyúnak kell venni.

Ennek megfelelően él lraldo
rok és legfeljebb 10 légkör
nyomiÍssal dolgozó gőzcsép

Jógépek után i igásnapszámol,
W-en felüli !égkörnyomással
dCl!gozÖ gőzcséplógépek uláll
8 igásnGlpszámol, l1Jí~ a gőz~

I2kék u/án 16 igásflClpszámo!
v~tl1ek ki.

Elfaj az afrikai
háboru

Tudjuk, hogy él háboru nem
valami ártatlan társasjáti%k, de azt
is tudjuk, hogy a há?oru:; f~ieket

a harcképtelen e!l@l1séggel szem
ben az él bevett szokás kötelezi,
hogy a hadifoglYClkkal embersé
geltm bánjanak. Az olasz jelen
tések szerint a! abes~l'únek két
kénY!lzerleszállásból fogságba ju

tott olasz katonát m,ggyilkoltak

és & levágott fejüket póznára tűz

ve köri.l.lho11ldozták a közeli város

ban. Mikor az olasz hadvezetőség

(tzt megtudla, megtorl.~sul bom

báztatta azt a várost, ahol ez az
. eset törlént és ekkor megllebeztek

két svéd orvost.

Az olasz@k tervsuriitm halad.-

nak er tlí1repen, köz~

ben z tárgyalások iz-

gl.tottí:h ; állandóan a

r'jünk fölolt rartJal< az európai há·

boru veszélyét is.

Amerika ötször annyi k@olajat

szállítoH Olaswrsz~gnak, mint

eddig. Ez már nem háboru, ha
nem társasiizlet.
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,
a uar

az
-én· őegyesül e a e s t é l

aszinóban. Belép "j CSe
ertz: oe

Mese 19?5·ben.

Kapható még a futura
olcsó takarmány burgo
nyája, amelynek méter
mizsáját 7 pe n g ő é rt
adják.

Kilépett a mesekönyvbóf,
l{jfépeit a télkirály _

Csíllagpettyes a ruhája,
fdhöbOl van aj! uszály.

Benéz minden ki~ ablakolI.

Néhol néha meg is álL
Aztáll száll az égi hintó,
megremeg a földi táj.

(jond előtte, gO'ld utána,
csupa könny már az uszály
s felkacag a tél/drály.
Ip,y mulat a télkirály.

i vedni, amikor késik a l11cgse~Igiiés?
I A méÍgyar ifjuság ragaszko-,i dik az emberi szabadság alap·
I elveihez, amelyeket örökség
l ként veltá! elódeilól. A most

léJó jfiuság egykor a kőzigaz
galasi ís kezeiben fogja Iélrlani,

! aJdig 13edig szól kér a közi'
i gazgatás elviselhetővéJéieiééri.
I

INem akarja egy kárlyölaprél
, fellenni a nemzet életél, hanem
I rész! kövelel él nemzet sorsá
I nak eldöntésében.

'l Ilyen gondoiaiokkal AI\otl
, elő és meg kell érteni ezl, mert

nem lehel él fl iss és uj eról, él

mal?yar ifiusá~ollovélbb leszo
rHani.

/':. magyar nemzellink veze·
tőinek be kell látni, hogy lul
zsufollságunkban is egy-,nlő

elbiraiásával meglehet oldani
azt, amire 14 év óla vár az
ifjuság.

A magyar vezelőkhöz iroll
emiékiralban felsorolt minden
egyes pani olyan, amelyet
meg- kell adni, meri ha sza z

I és száz ellenflTIOndó érv lenne,
akkor és ol! kell lebegni min~

elen mógyar vezeíó eiólt, hogy
ez a nemzedék csak annyi l

kér, amennyi megadhai6, és
ami jár neki. D.:: gondolni
keli arra is, hogy él nemze!

irányilásál egykoron á/veszik,

- és akkor mikénl fognak vé

lekedni. Segíisünk, - merj ők

nem feJednek! - ér.

azok a méhé-

Iilll!un

Hisszük, hogy

szek. akik még nem iralkoz·

lak be, l:l~köz(:jebb pólaljak

eZI és a legközelebbi hetiél~
j
j tekez!et,zll már eggyé ÍOrTva

'szolgáljbka lvléhészkör érde-

keiL

le

p6jvá~válaszimányi és ;)des

I Év('nle 2.500 ifiu hagyja el
az egyetem Déldiaíi, hogy mini
végzell diplomások elindulja-
nak azon az ulon, amely él

család, flzexiszlencia megala
piiása, hogy hasznára legve
nek él magyar hazán ök és egye'

temes magyar lársadalomnak,
amely a hazá l és él faii jellegei
úgy álfjjja a nagvvilág halal-

i nJas nemzedékei elé, hogy azok
csak becsülni tudják. De saj·
nos, hazánkban ezen egyeie
me! végzell ifjak közül csal<

130 százalék lud elhelyezkedni,
meri még ezideig I1Gm lGrlént
olyan intézkedés, amely nem

I kívá n sem mil mab' a ulán. -

l .Ezek tllánKrirdezern én: ér·
demes küzdeni, amikor ezen

l ifjuság elóJi egy )) halálraiiéli
I nemzedék" jár? Érdemes szen-

laszlfilányi íago/.

I Hisszük, hogy az úi lvléh,.?sz

l/(ör valóra vállja azokat a cé

l íokaJ, melyek méÍs városban

és község ben értél, é s meg#

becsü!(2S fájává nüv2kedlek.

j ----""""'..._ ...---...--~--~-'".~-

I IVlegkezdődtek a Budapesti
I ezőgazdasági KíáHitás
i előkéSZÜletei .
I A.z ielzi lavaszi (budapesli) ~I f?áleJlokal fog/enni állaltenyész·
I mezőgazdasági ldállilás nagv lésünknek, a lenyészállalforga-

lsikerére való Ickin!eilc! az i lom közponlosilotl Iebonyoli·
• OivlGE kiállilásrendezó·hizofJ- !Iása állal. A kiálIíláő'on a 112
i sága elhalározla, hogy az i936. j. nyészállalérJékcsiiésl és.bcszer·
!évi sorrendben immár negy- zés], különféle icienlóskedvez-
I venöiödik ldállilt'lsál nagyobb mények fogják elómozdiiani.

arányokban rendezi meg- már· Belföldön· 50 százalékos, z'l

eius 20-25 napiai ll ..4 zelóké- szomszéd osálla l1lokban'ugya n-
I szülelek cnn\'!{ figYl2lembcvéte- csak jelentósulazásikedvez'

lével folynak már, a kiáliitásl! mények lesznC?k, cl k'iállitás 61
iroda minden osztálya Icljes~almáv~\!.amelyaz 1936. év-.
felkészültséggel dolgozik, éj ben él magyar gazdascigi élei

" napokba!! Old.i!d iék széta i.c1enl- . -egri;, fég-jel.cntóseC. b esemén yé
kezésÍ fc!bivásokal. A lenyés7.- i nek ig&rkezik. A már eddig is

I . _..' I.·. , ,
állalok csoportjábana bejelen· t 5zámojhz\;ő !<üiföi:dí érdekl5d2s
lések határideie 1956. jenuÉlf; 'I' fokozására, él rendezőség kl·
15e, él Jöbbi csoportokban velie a iz-Bp.csolaiola swmszé
1956. február 1. és Ul,c. dos államok gazdalársé'ldaln1i

P_ gazdák máris nagy érdek- ,szerzezejeivel és ulazási Í!O

lódésse! és várakozással leki n- dáival.
!cnek a jövő évi kiállilás elé, A kiállilási iroda készséggel
amely igen ianülságosnak, sok ad felvilágosilásl bármilyen
·/0kinlelben ujszerünek igérke.. irányu érdéklőd,zsl'e. (Budapesi,
zik és minI eddig, elórelálha~ IX. [{öztelekulcéJ 8., " Telefon
tóan most is igen nagy szol- 886-85, g66~01 és 866-05)

egalakult a
éhészkör.

repeikke~ kirnagasloHck f)iró Ist ...
ván, Mester Ferenc, L'Ylolnár Eiek,
Bence lViiklós, Kr~immer György.
Igen jó és mlllatságos voU az ad·
jutáns személyesitÖje Szilágyi Gá
bor. Az operett revű jellegét 7
görl szereplő domboritotla ~j, kik
összhangban énekeltek és fegyel
meze1ten táncoltak.

A szereplők közül végül Benke
Mártonról kell hOssz2bban meg
emlékeznem, aki kivé'liósn játszott,
nagy szerepe. meHe!t be!anílotla
az ÖSSl'>es táncOK2,!.

A darab rendezé;;él és az elő

adás belanitásáért a dicséret az
agilis Haibaeh Árpádo! illeti meg,
Aki ezzel az előadássaJ ujból la
nujelél adta nagy ügyszereletének.

Nagyban hozzájáruJi a sikerhez
a (;jiszlelezés ötletes és müvéBzi
kivitele, mely valóban Hiuzió kel
tően. hatá"osan érzékeHe a darab
cselekményéhet: szenTesen tartozó
és Játványosság számba menő

hadihajó felvonulási. A diszlete~

ket tervezte é~ előál1itoita ifju Bó
dl Károly. A világitási effektuso~

kat Domok@s Albert végezte. Az
énekszámokat Kéri L;ljOS taníiolta
és l{isérte Farka·sil1szki Imre ze
nekarának kiséretével.

A- nagy sil<ert aratoH előadás ar
ra ösztönözte az Önképz5kőr ve·
zetöségét, hogy január 5-én ujra
előadják az Alexandrát. Ezzel
módot nyujtanak mindenkinek,
akik nem lá Ihatták a darabOl, egy
jól e!tö!tQit kellemes esle élveze-
iéhez. Bauer Iliés.
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KiáHiíások szabályozása. A
lll. kir:. kereskedelem és közle
kedésügyi miniszter 'az egész

ország lerőlelére elrendelil',
hogy az 1956. évben n:l1de·
ZiZll d ó k i Él i lii ásol< él t te hc1óle-g
f<zbruáriR' ie\enlsé\~ az, illetékes
keresle és iparkamaráknak. ,.\,

beielcnlelt adatok beérkezés
ulán f~llerj(sztcndók. sanlián
veszí elbil'éílás aiá az u1azási
és egyébb kcdvezméllyekel.

Mezőgazdaság mezógazdö

s5gi és közgazdasági fo!v(>
irat, llieÍode!enj~; mindcn hóllap
15·én. r]ű;j,,:cIlZsi árö egy évre

6 ~)Gngö. ~vjzgr('ndcJhelö Buda

pesl, Viii. RákóC/I-úl 51, IV 7.

Mindenki jöjjön ei éP: Ö n

képzókör vaSMnél~)i eiőddására

'=S rioii<2rl)(L ahai sLí!irekerűl

!,},LEX6.NDRA, című 2) relvoná~

sosOperé:ll.

Kegyelet. Az ivánfenéki Ár p

mcn1esitó Társula: december
28jki véJ;ds2Jmtnyi gyűlésén

kegyeietlel emiékezeli meg 1\0
vács lslván voll válaszlmányí
lag ellllloyláróJ, akinek jár~u~

lali érdemeit jegyzókönyvben

örö!\He!!ék meg.

l
i Egyűítes előfizetés a Gyo

mai Ujságra és <ll Tűkörre. A.
~ Vasárnapi Uisi':g szcllemi örö·
l kekénl m e!enö Túkör k-ipes
I havi fo\yóí!atra ct Gyomai Uj
j sággcli egy ül/es e!őfizclés! is

!felveszűnk: egész évre P 11.92,
I féll?vre P €j 12, negyedévre P

3.06 mindkél elófízelés együlle~

sen. MUlalványszámol a Tük'ör
i1iadóhivalala BudapesI, Egye·
lem-ulca 4 szám aiól kérjen,

Előfizetési felhivás.
A Gyomai Ujság XI.-ik ~vfolya.

mába lép. Kitartó eLőfizetőinI<mel
lett a magunk kitartását is meg
becsülend5nek tartjuk, amikor já·
rásunk szolgálatában, tekintélyes
anyagi áldozatokkal is, fenntartot·
tuk a Gyomai Ujságot.

A céikiUizésünk ma is az, ami
10 évvel ezelőtt volt: becsülettel
szolgálni a családi, társadalmi, egy

I házi, községi, vármegyei és . 01"

. szágos életllnket.
Tudjuk,ha nem volna egy lapunk,

amelyik a helyi eseményekkel leg
alább hetenként egyszer nem fog
lalkozna, sokan, akik most csak
krltizalják azt, de aril"a elő nem
fizetnek, ha nem \101 1'1 a ilyen· ia·
punk, talán azok kÖlletelnék ezt
a leghangosabban. Még ezek a
"iebecsül6k" sem téritenek el ben·
nUnket nemes célunkt61: hacsak
egyelőfizetönk lenne és hacsak
egy ohrasónk akadna, akkor is
olyan lelkiismeretességge! és ép
olyan szeretettel végeznénk nehéz
szlogálatunkat, mint eddig.

Kérji.lk t. elöfizetöinket, ujitsák
meg elöfizetésUiket. Vidéki elém~

zetöinknek postabefizetési lapot

l
mellékeilInk, sziveskedjenek az
elmaradt és az el6fizetésUket
azzal bekiJldeni.

i
l Akinek elöfizetését január 10-ig

nem kapjuk meg, annak bes:ai.in
tetjUk éi lap további küldését.,

l Teljes tisztelettel

I
a Gyomai Ujság

: kiadóhivatala.

fi y Ó g yszertárszolgá lat.
Ünnepnapokon és éjjel minden
hónap 1~tól 15·ig éi Máday és
l6-iól cl hónap ulo!só napjával
be7áróan a beéri Balogh gyógyP

szer/ár lart szolgálalol.

Mit hoz
uj eszterlUO ('az

Csizma, csizma! Gazember vagy,
Mert szívemet eltapostad,
Na l de hisz a puszták lánya,
Hogy nézhet egy poétára.

Kruchió Endre.

Most !ábam~n csizma helyett,
-Min kapott a csizma -szerzet 
Cipő vagyon, rajt, kamásli
S elment szívemnek sírt ásni,
Mert ,hisz ai! a szőke kislány
Szeretettel csüng a csizmáo,
Fitymálja p<imtalóm szárát:
Búsan hallom kacagását.

Változott a világ s{usa,
Szél a multat rég elhordta"
Pedig de kár, fájó nékem,
Hogyamentét elcseréltem.
Szép a csizma, lal<:kos csizma.
SGrs könyvében úgy van irva,
Két jó k&ma: csizma, nadrág
Szerelmes szívem harapják.

Zsuppos tanga boldDg fészek
A kis virgonc csemetéknek,
Virágos rét selymes ágr;a
A Nagy-Alföld rónasága
E tájon nőtt fel nagyapám,
Kodves fia: édesapám.
Et: a föld a szülőföldem,

Mely most Ol\tSsze szakadt tőlem.

Az 1936. év elé jog'os re
ménységgel néz (lZ ernberi
ség. Az új esziendó szökő

év lesz és !{i ludia még mi
jót, vagy rosszat ielent. Az
uj kclandáriumba böngész A

ve, a kö\'elkezö érdekesebh
ünnepi dátumol(clf jaláljuk:

Az ujév napja szerdára
cselt s a réÍkövdkezó hét
duplán pirosbetüs nap, mert
vasárnCJp után hilYó Vizke
reszt ünnepe, A januári idő
íárást kellemesnek mondja
a százesztendós j d ó j ó s.
Február csipős hideggel
kezdődik és sok csapddék p

kal jön. - A fa.rsang llem
lesz ho:"szu, él hamvazó
szenia február 26-án lesz.

Március UHke, nemzeti
ü II II e p, vasámapra esik.
Gyümölcsoltó boldoga.sz~

szony napja 25~én, szerdán
lesz. Az időjárást váHozóan
komornak mondja a jóslat.

Virágvasárnapja április
5-én, él husvét 12-én és
l~-án lesz.

Május 21·ére esik Áldo·

Igen Tisztelt Szerkesztő Ur!
Szővetkezetünk Vezeiőségének

határozata értelmében 20 pengőt

a Főméltóságu Kormányzóné ak
ciójának céljaira jelen sorainkkal
egyidejilleg átszármaztatunk és
kérjük annak illetékes helyre való
továbbitását.

S:úves fáradozásaiért köszönetet
mondva, maradunk

teljes Tisztelettel
GyOmölesértékesítő és Központi'
Szeszföz iS Szövetkezet, Gyoma.

Dr. KCl\rács sk. Kovács sk.

Mélyen Tisztelt SzerkesztőUr!
Szövetkezetünk Igazgatóságá

nak határozata értelmében mellé
kelten átszármaztatunk 100 pengő!
a Főméltóságu Asszony akcirJjá,
nak céljaira, azzal a kéréssel, hogy
azt illetékes helyre továbbítani mél,
iQztasson.

Abban a reményben, hogy ado
mányunkkal néhány szükségben
sinyltjdő magyar testvérünknek
segitségére lehetünk,' maradunk
Szerkesztő Urnak nlindenkor

készséges hivei
GYOMAI TERMElŐK

fogyasztási és értékesitő

szövetkezete.
Dr. Ken/ács sk. Kovács sk.

Amikor éj nyilvánosság előlt

is nyuglaliuk a három szövet
kezet állal nekünk álarloll 170
Jjengó átvételét, egy til en közöl
jük, hogy ezt él pénzt vi/éz
Riesóy' Uhlarik Béla főispán ár
eimére küldlük Gyulára, hogy
a vármegyei gyüitésekkcl jul,
lassa el rendelletési helyére.

A három szövetkezet nagy
Jell<il adományát sokszorosan
fizesse az lsten viss7a.

~~ftftR~~~ftA~~~n~Ann

Van,e már életbíztositása?

Phőn és Turul
Éietbíztositó Társaság.
Szíveskedjék érdeklődni

Bodan Lajosnál,
Kazinczy ut 10 sz.

~~~~~~~W~WUV~WUUUU

Mélyen Tisztel!: Szerkesztő Ur !
Igazgatóságunk mély fájdalom

mal látja azt fl sok szenvedő ma
gyar családat, akik még a Szere
tet legnagyobb ünnepén, karácsony
kor is szükséget szenvednek: ezért
Szövetkezeiünk nevében} annak
egyéb szociális tevékenysége mel~

lett 50 pengő t Horthy Miklósné
Őfőméltósága akciójának javára
is felajánlunk is mellékelten el
küldünk. kérve Szerkesztő urat,
hogy azt továbbitani szíveskedjék.

A Közremüködésééri köszönetün
ket nyilvánitva} riulradunk

szövetkel!etí üdvözlettel
FOGYASZTÁSI és ÉRTÉKESíTŐ

SZÖVETKEZET, GYOMA.
Dr. Kovács sk. Kovács sk.

:~~71:~;:~~::=:::r~~Ielső és jUl1ius l~én az ün~ máson. Bándi Jenó [ul'g tisziel
kaoltuk: ll' Nagy csizmás vol! minden ősöm f\élcgl'házára, Dobó Géza

nep második na.pia. -I A keseJyősi mezőkön, ál!. fel vigV áz ól P Ll sz! a pó á Ilo.

I' Ugy szántot!ák, ugy vetettek, Ilius ll-én. csütörtökön Ur~
másra heive7!élc H,::;yükc! a

, Pacsirta dalolt felette le . l' . 'I '
lWPla, e loDél!l rncg ,él pl- SzeRedi Üv. Dr, S/ánjá, foro.,S'dz fodm volt a gatyának, -' ö

Volt helye a pipaszámak. rüsbe/üs egyrnásra j,J)ver~ lis71!d Kc'le~! hfj· CJIÓ\ és Tólll
Zsiros mente, pörge kalap: kező ün:lep 28-án, vasár~ iroda k'2zelóve l Mczólurrói
Fütuörészve, ú!<y arattak. ' 'n' 'I' b

J ~ !lap és !létfőn 29én Pé I t I c.

Pál napja. - A javaszi időt . Új községi kézbesiíő. Gyo-

I
,általában ig\zl1 csapadékos- ma község elóljárósága, a

Vizsnyai h01yére Vafai A!berl
! nak jósolják.
l 6 gyermekes gyomai lakosi

I, Augusztus Szent István alkalmaZlB, aki január l-én el-

,ünnepe csiitörtökre esik, foglalja állásál.lszeptember hó 8-án kedden Az iparos szabadiskola lJar
~ Kisboldogasszony n cl p j a madik előadása mos! csűlör

I lesz. November elseje va - tökön voil. Wagner Márton az

sárnap. halottak napja hét- üzielí levclc7ésl öl, ulána dr.

f - A l' , , Legeza Tíbor ligyv0d él vállÓ'O. -. t,;:araCSOllV narom'. I iogrói jurJoíl e!óddás! Iparo-
napig fog Jartal1i, mcrt de- .. saink kifarlóan jérnak ezekre

cember 25·én pén/eken van az elóadásokra Figyelernre

az első, 26-án szombaton nl:?II,S, hO~fY Szüb6 Ferenc elé·

van a másodnapja s El rá- vaványai kovácsmesler Dévo p

következő vasárnap, 27,ike ványái'ól ftr él e/ekre az cló
szintén pihenőt jelenj. adásokrél. j\ legközelebbi elő

adás január 16-fip lesz, ami'
Az 1937. év első Ilapja kor _ elóreiálha 1óieg _ Hor.

pénteki nappalfogkezdődni. véÍih István városi tanácsnok

f)ék(~scsabárói jön ál és az
~~A~~~~ adóZÉ1sróI tart eláadásts
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(Wagner Fatelep) Ella és nyanrozsa burgonya, to

vábbá takarmány bUj-ganya, valamint korpa és száraz

szemestengeri á I ! a n d ó a n k a p h a t ó.

Körösladány csendőrsége

egy férfi! és egy női 1arlózLs
joli le. ?!ikik ióbikcr(iiien 5
j)engősöket és 50 fiiléreseket
hamisHojjak.

,Ugya jótékonyceb előadá.s

érdekében, min! B f"Jradságol

ne 'n ismerő műkedvelők örö·
mére, lisdele!lel és szerelel!ej
lelkirjúk a kgyekeí megválió
közönséget, y az előadá

son személyesen megjelenni
szíveskedienek. His3zűk és. re·
m(~liűk. hogj! a kedves közön·
ség kellemesen fogia nlBgá!
IÍre;wi. .Önképzókör v,zzeíŐ-

Papirrubák. A k~gujabb pá

risi diva i, éi papirruha. Papir·
ruhákat viselnek az elegáns
páris: divalhölgyC'k és papir

ruhában jeiennek meg él bá··

lakon is. A Párisi Díval, a leB

né~szl?rűbb magyar div.anap úi
sZ'5ma, minden ciivajuidonság·
rói bcrszámoL l<:özel 100 remek
!o1'Jielletés kézimunka eredeli
rajzát kö:di, valamint számos
hasznos és szófákoz!aló ro
vala! laiiilnak 9 1LníleaZ olva
sók. A gazdag tarialnm szép
kidllilásu Párisi Divat egy sn§,
ma 60 fillér.

A ,szen;iem mindent legyőz.

A minden akadályt ciháriíó és
mindi2!1 nehézségei legy6ző

sz~ritlemrö! él'dek<ts iörléneie

kGl közöl Tolnai ViláglajJja uj
száma, amely nagy ierjedelem'

l ""--~"~-'"ingatlanforgalorn
I SámsolJ lViária~ és Bura' Erzsébet
I gyomai lakosok vettek egy beltelKes

Jakózat Dr. Tardos Gásrár gyomai la
kostó! 900 P-ért.

Özv. Varga Lajosné Szujó Mária
endrődi lakos vett 1468 n. öl kölest\')
néki szántót Varga Margit és társától
300 P-ért.

Heinfarth Mihály és neje H. Kovács
N.ária gyomai lakosok vettek egy be:l-

I
lelkes lakóház 2/:J-ad részét Papp Va
zulné Kiss Rlilzáló! 2700 P-ért.

i Özv. Söres Istvánné Kéri Erzsébet
. gyomai jako!) vett egy bánomkerti la-

kóháza! Erdei jáno,; és neje Nagy Má
riától 400 P-érL

Györi Lajos gyomai lakos vett 2
hold 1340 n.-öl nagyáJlási szántót Fe
kécs Lajosné Czmarkó Máriától 1000
P.-ért.

Mohácsi János (n6s Nótári Máriával)
gyomai lakos vett ~y beltelkes lakó
házat Lukács Mihálytól (nős B. Kí~s

Máríával) 400 P.-ért.
Duber Margit endrődi lakos vett l

hold 69 n.-öl tanyai szántóI Duber Vil
mától ~OO P., ért.

Veres ferencné Tandi E:szler mag

!Iódi l.akos vett 2 !.lOld ~42 n',~öl köles-

It~~e~; szántóI Er~os Gáoor(nos Kruchió
Manat'ZlJ) gyomaI lakostóJ 1200 P.-ért.

Farkas GyőrgynéCe.glédi Mária gyo
mai lakos vett €.i00 n.-ö] cifrakerti in-
gatlant Rákóczi Gyulától 500 P.-ért.

Svábi Margit gyomai lakOl> vett I
beHelkes lakóházólt KUJil Teréztől 1000
P.-ért.

r Tuba Sándor gyomai lakos vdt 1
I t1@ld 197 n.-öl eJőhalmi szán lót Vatai

I
JÖls~fné ~éri Mária i\yomai !ak@slól
500 P.-ér,_

Diószegi Dár,iel (nős Kósa Terézzél)
gyomai lakGs vett .878 és 30 n.-öl po-
coszug és Ílollkörösi ingatlant Kiss La
jostól 400 P.-ért.

Heqhaltdk:
!{ajona Lajosné Szakidas

Mária 39 .zves r. lia!, Vdszkó
Mihályné Dívenyecz r~ozália 74

'I' éVQ's r. kat. Nyilas Imre 2 hó
napos.

Kórházban Endrőd köz o

ség gazdája, Endród köz-
ségi közliszleklben álló köz
ség gazdája belegsiÍge gyógyi·

lásél vége!t kórházb.:i ment.

Fuvardijkedvezmény az ál
latok teleltetésre szánitásánál.
A Tiszántuli Mezőgazdasági

Kamara közli az érdekel! ál
laitarló gazdákkal, hogy él ke
reskedelemügyi miniszter az
il1Séb'es ierületen lévő állalái
lomány íelellelésének meg~

könnyilése céljából a MÁV-hoz
I inlézell 62.844/19J5. számu Je·
l ir~jáv.al a l,,::lel!0Ié:>re sZél!i!a.~.

I do allalok r(Oiszere fUVéHdlJ
! l\edvezményl biz/osHot\. A te·
l lclleiésre más ljl'élzdeságokbB,

maid pedig utóbb az eredeli
feladási állomásokra és feladó
eimére visszafuvarozofl sza.r-

II vasmarhákra ügyanis 23 szá·
zal~l<os fuvardiimérséklést en·
gedé/yezeli. .4 szól:ranliv6 fLl
vardijkedvezmény akkén! fog
érvényesWeIni, hogy aL oda,
szállilásnáJ a dijszobás~szelű

l,5ziwlOI Sziv2scn, küld a,' kiadó- l rend<2s visszafelé pedig 50 szá
hívalal, Budapes!, VIII., SZ12n!- I zálél<kal mérsékel! fu~arcJij lesz

'kiré!yi-u!ca 28. Ec,!Y'd szám I fizeíendó. A szóbanlévő kí2d~
ciril 40 íZ'.', előfizetés 3 l vezmény! ö kercsklEdelemügyi
pengő. Iminiszter ur visszavonásig, de

. \ legkésőbb 1936. évi április hó
tC_ .." 111..' d ""d . i , O . d 'l t'GllY@1ID.dJ. eS.iiGn ro 'li. ~ lS -lg enge e yez e.

Anyakönyvi hirek I Csípösségmentes paprikát

I
, A. gyomai anyakönyvi hivó- termeltek Szegeden. Obermö

, tal könyveibe: 193~. év decem· ;1 yar Emil dr. fövegy~sz,. él 5::12:
i ber ~7-161 - 19ai6. év január' ged-kalocsai _?aprH<avjzsg~lo

!2.if; cl kövelkező i'ejegyzések állomás vezetoje mos! mutatla
I jör!énlek : be az érdekelt gazdákflak ~Z
I S ·"1 ....... 11.- uj tipusu szegedi paprikalt
ti zu. ell-lI-e,_~ - fl' .
l . " ;' "~,,: F' • amely sikeresen fogja e V~I1~llI 1< .. ,---,sa)},) AlO", ne ,.\IS3 An, éi verseny! a spanyol paprlka-
; na fIa Albert ref., Tan B!ekne l N' I Ido GO Q OI\JélD

I .- , . - va. 'egy .10 n <.. •

, DlOszegl Irma fia ulonevel nem t ' , <; . rrynevezettl.HI-
, p. " ~ r' 'S'" vas ag, IlUvOS, ÜlS . •
j kapo!!. uéH''Hi _éllosne ~zl!a- d' "-éJ" le1'111"llel' "j'

I .l' , • - ra Icsompapnl'. I ' " ~ '" ,
" ("'Yl !olan Icanva Jolan ref. , hus';'ban ~em (>/'e'
. <5 . • arnelV sem Ll ,:3 ~

l negfhahak: iben,' sem pedig magjában

i Tari u!ónév néJk üi,él! 14 árái. llam tar!GIllmau:a azokat .. a~

, anyagoka1, amelyek él jobbj
l /1.1. Qn:lrődi Bnvakönyvi hívc- ~aprikélféiéj csipóssé ieszik.
i íai könyveibe pedig él kövel· Az idén termesztell ujfajla pap-

k(/zó beie:;nzések történtek. rika magjál széf@szl)ák él [Jaz-

SdUettek; dák közöl/, ugy, hogy jövórt
Bocsa Mályásné Varga Mar- ebből él fajlából többszáz mé

, gil fia V",ndel r. líal., Daróc7éli. lermázsa lermés várhaló.
Lajosné Tímár Esz!er fia Le;
ios r. kat.

! ftÁzd!9:l\\ág-ot kötött.ek:
, S.Zig-éli Józs~:f és Nádudvari

Franciska.

!ben és galGc,; lanölümmal j.,

; lcni meg. A cgkivt,lóbb mo-
~ • • t ,. • I" -'

! gvar H{)k nov,,!iiíli meJ;e!l, szam·
!té!!(ln érdekcs'zbbnéJ érdeke
li sebb cik!<d, pompás IfJ lii

! sos rearényl és közel ~záz re'
i mek Eépel lBlálaz olvesó a
!népzse,ű képeslap!;,s il. Tolnai
I Világ1őDja egy száma 20 fiiíér.

I Az ostor művésze. f:gy vi·
i !ághirű aeJjsláról, aki oslorilval

sége. Il clI,épcszlö 1l1 uli'liványoka! pro·
Mikor lőheti le a vadá.sz a ! dukji, rendldvü! c?rd2~{~S, ci!<:~

lfóbor kutyát. Egv LJ.zkés: jáp i",' ke~ ~lvéJshallln~ ,~ _Delíi:alJ .l'Il:
rásbiróság: ii'2kl fellebbezés!?- j szam2ban. ,A klluno szmhazi
vel cl ""\,'u!ai lörvélJyszék Uli~- l l, ., -- I.' .

Go ; r-.cpeSiap llagyszeru ~,cpcs ra-
vári lanácsa kimondja, hogy ai dióműsoro\<al, egykIvonásos
vadász cl kóhor kl.l!yá! a VG~ l színdarabot pompás színházi
dászlerúiclén iogosuL lelőni. lliíeszámolókat, kákal, re-

Miniszteri tanácsosi kineve- l mek filmrovaiol, sok érdekes
zés. Dr. Csjzjk Béla p2!izü~y- l, cikkel és több mint száz kéne!
miniszieri oszlalyiBnácsosl iap ',kÖZÖl. A 100oldalos Dzlibáb
nuár i-ve! cl korrnányzó minisz- egy szá.ma 20 fillér. .
ieri íanácsossá ié-pícl>e elé). ~\'

" Megjelent az új kor gazdag
Ravasz BOrlska, Ravasz I

lrarácsoilyi száma. Az AriJdi
László ref. püspök ieánva a I

l: Zsolt, Balla Borisz és Pozso:
lörléi1~lem!lldOn1aG\'ok doklora I nyi László szerkesztésében
leli. I megjeL:~nő katolikus orgánum
~om~~i~ bc~zúr.12!íe éJ, t~D- l veze lő helyen közlí báró Brall

gens~ö:J~lc_sl Ma?yarorsz~g~~. I denstein Béla, I-<özli-Horl'áih
A szallllaS[ akada!~ok ~Iharlla- I József és t\;~iheljcs Vid, azaz él

sára .kél héten helul hIvaialos '1 Probászka-llll.H1Kaközösség el-
TaTgyat.c!sok indulnak meg 1:-<0- nökségének karas~onyjnyilat-

máníával. kozalál a szervezel céIkíiŰZ0'
A védettség visszöáliílásál seirő!. MarlindaJe alva. "A sza.

március SI-ig jenei kémi. ciális büo fogalmáról" íri a..:

A békéscsabai baromfíkelle· l Uj Kornak kará~so!1vi cikkel,
tőál10más megkezdte Lil:emé i• I míg BaudriUarl biboros az los-

A békéscsabai hentesek egy l' liI u! Ca Ilw l.iqü e illlézményéi
méllaiía. Kíeme!kedó cikkeivagon hasíloll ~erlésl szál!íia·

b ' [1]120- c számnak: Turi Béla:nak Nérnetorsu'íg 'él. I 5

i~uszlria, Csehs!:lovákJa, J\1a-
,-,yarország cimíJ írása. Mora·
vek Bndre: r-lidverés él me

l gyal' és szlovák fiajajok kö,
I zöil, Boros Vilma: Do1lfuss lelI!<iyitága, RzménYl József (Ci i
lveland :) A vájudó Amerika,

gróf Ballhyány József: >JA
nögyroogyász." I)énes Tibor:
A férfi és a ná a méli színpa·
don cimú erdekes közlemlÍnyeL
Az Uj Kor foi.ytalía cl meliell
f!'!a.ul Claudel és jacques Rivi
ére világhirűleve!ezéséoekköz

Ilésél és Róna\! GyörgyaMa·
I gyal' Lirikusok' sorezalában

Harsányi Kálmánról rajzol ké
pe:' P. Bangha, Maurce Bő

ring, T, E. LawrancG, Parsch·
Klinda műveiről Nagy Ioltán,
Szabó Zolián, Rába Leó, Thur
z.ó Gábor és Endrefalvi üdó

Iadnak !uillkál iÍs e melelt az
, érd-zkes Megjegyzések, Világ·

I Dapló, Iroda.lmi Krónika sib.

Irova!ok egészilik ki a· magyar
katolicizmus em,? érdekes fop

i ly óiratát, amelyből mutaiván)',



Jesb' emu'i-,...,- "h 'ld

u likacio

Hungária kö'1ynlyomdavállalat, Gy@!Ua
Felelős üzemvezető: Teket S2ndor.

xrifJOl"A~~:J'rT':{n~

Szerkeszlbén és ,i;'.l,"dás?rt 1(;1;;;165 :
\llAQr;EH I\lJ;..TrrO:-~.

I::gy !kát-~s'öv~ kakaso$ lankasr.:ter
és egy hárDI11CSÖVŰ k~k~~.~<)~ ,1.an.kJ.~tcr

Duska GlesÓn eladó. Erdei{)ő<ini JBleá!<
Ferenc út 33 szám alaH lehet

i\i~ksz:áth Kálmill'l \l.CCíi\ S só:m;i\
ujoHan épült ház, szabadtézből ehdá,
Érdeklődők forduljanak I-lelnifarth 1\1i
haiyhoz KossutJi L&jos ut 68 szám.

lakodalorrra, disznótcrra Kerakes.
Kámlym(Ól vegyen jó nll,atu bort líte

ren ként 56 fillérért.

Eg}i szép I,U[Qlowtt különbejáratú
SIL,b:: jJDucir IS· re kiad6 Kerekes Ká
rGlydl.

E!ad6 szalma, tön::k, és leve·
lesc:,uika özv. !zsó Istvánnénál Pet·iifi
ut 36 szám.

Hunyadi utca 5 sz, alall egy külön
bejáratú utcai szoba kiadó. Érdeklődni

ugyanott.

Simon ~ló~s,=f;reek egy .jó erős l1e
rélt lova van eladó.

Oebre,cel'li Tibumál 2 drb. i80 kg.
hízódiswó, egy irógép, egy amerikai 3
lámpásos rád;ó h3.lii2:szóróval, 100 toj~

sos keltetőgép és egy uriszánkó van
eladó.

Szabó A. lajos a há?tartásnak min
den ágában jártas asszonyt vesz fel.
Jelentkezni lelleI Deák Ferenc ut 'T sz.

i':r!JJch!CI 5 IwJü földje,
tanyaépülctékkel eladó. Érdeklűdni ,~'!

he, a helyszinen VI. 515 sz. tanya.
[\I1~nd'~rr:éae női férfi ts gyero1ekci

pök iegelőnyösebb beszei'zési forrlÍlie.
\i1H~s:r.:~ros lajos ci f'őüzlet~be'n gr.1-'isl~
gr. Tisza István ut 52.

Hiiznái sel'tésvZigiist, géppel l)cr
zselést és n11ndenfé:e ~len1es-csern&-6ék;

valan1Ínt csabai kolbász ~{~szitését ju
tán:5'os2'l"l vá~lalja ifi. WaHn\~r József ~10-

száras és hentes, 1vL LL 1$.

HOI'i:hy Mi·1.;~6s uton az uj iskoiá
val és árlézikuUal szemben a könsut
menlén két szép szobás-kony!1ás lakás
udvarhas7.llála!tal január l-re kiadó.
Értekezni lehet Heinf1l.rth Már(ol1oál

Luther ucca.

. Téli s81pkák llJindenféle súnóen
nagyváJasztékban OaCSÓiil k61phat6k
Ali: Viru::e kajaposnál Endrőd ipartes
tüleUel szemben ka,a;:;~k és sport
sapkák reklám áH'n blapigázitást fes
tést szakszerűen olcsón vállal.

Akinek bármilyen Lágyája van el
adó, jelentknzen il. Termelök Szövet
kezeténél a Horthy Miklós uton.

Molnár A!"lta6!1"i1ak Horthy Miklós u.
95 szám al,,!! i drb. 9l1ónapos 150
l drb, 9 hónapos13ü kg. prima h iz"'j1

van eladó.

A RévlaposOfi eze,' négyszögöi föJél,
szőiöntk és gyümölcsösnek igen alkal
mas, eladó. foiyó viz, liget mellett,
nyaraló épitésére is szép hely. Cim a
kiadóhiv<l.talb<H!.

A Futurz,ilá1 'l\Vagner Fatelep) s'l.á
1'31 nlürzsolt tel~geli~ Ella és nyáriró
;ésa burgonya, ;ovébbá takarmáiJY bU'L

gonya, va!amint korpa és éÍf)H "Hall-

jil.lszani.
A di.iakai Kaxá'<:sony má5.odnap

ján tartott tea-est kerel'!tl3tln 05;:;

[(!jaa ki szép szavak kiséretében
- "1 " S"vitéz Madaras uYU3, él u)'uC

népszerű elnöklt\. -E. i.-

i mény annakidején ej Jeti hallgat
j va. Hogy ki Jelime kérve, azt a
j déli-kerülelnéJ elfekvő igazolás\
l blankettából migj~het áIlap\t~ni."

l Á.sztali·fennisz verseny
l Gyomán

j Karái&sony első napján rendez,
ték píngm @i}ngoz6ink első. itlhoni
versenywket, mély reváns-mérli.ö,
zés volt az endrődíekkel. Mint az

i előz.őt, ezt is Gyoma versenyz6í
nyerték meg s az L H. és lll. dí
jat IS megszerezték. GySe Aíesa,
pata: Tallér, Ilyés, SteueL Salgó,
Németh és Kiss 19:2 arányban
győzött Dinya, Simon, Lacsny,
Ko,'ács. Ugrin H, és Pbtff f~!

állitásban szereplő errdrődiek felelt
mig z, B/csapai veres'égel szenve
dett az endr0dieklő1. Egyéri ver
5enyben TaUér, liyés é" Bnmer
szerezték meg az első h,3rom dí·
jat, mig a páros versenyben: T<1i·
lér-lly~s, Breu'Jf-Papp, Saigó
Kiss sorrend alakult ki.

Az egész délutan folyó verseny
áJJal1dóan nővekedő nézőközönség

jeilenléiébeJ1 folyt le s mini azt éiZ

eredmény is igazolja, agyomaiak
fölény;:: állandó volt. NL'Jósabb
já!élCGt általában csak agyomaiak
egymássa! folytatott íátékaiban
ItHunk, awqbel1 egy· e,~y s~,:,ttGen

az endr·5diek is Igye1ieztek szépen

~,
;
)

j
j .L>; lest b,jrfeJüldz, i"ely ;'17

l egesz !esHe2szinj v'zd6réleg-

lkénl hevania, iQ"cn sGk árlö"
- !omnak van ki!~·\Í0. I\ülönöscn
l él ruhával nerr: f"dell bórf'2iiile
Ile! érheli károsodBS küJsó be-

li haiások folyiál:l. rio;,y bórijn

l l\ei hC:'~yesQ:n áDotCassuk] iuJ
I mud.; kell, t. ~1} miiycil kÜlSŐ
lénYCLők árIcnal{ a bőrnc:',,?

Tudiuk a'J.t, k;g"Y éj kgtöbb
arcbór lavass?dl és összel rom·
lik, ami az idóiárás vál!0Zásá
nak kövejkezménye. ,~z öszi
es Iavaszi 5?dek iu!ságosan
kiszáriliák és izgatják dZ ér-
zékenY120b arcbón, s néri fo
kozollabban kel! védeni meg
felelő arckrémrnd és l',udsfr'2\
az érzél,enycbb leintet.

A. huzamosabb id"i::J haló
hülfös leveg 6 élrC':Ölösségel
idú elő, ha nem inp él Gór
egv megfelelő védőrélege!, lÓ
kenőcs és puder formájábAn.
A konyha bÓle .is gőze, véJlil·
mini a tulfű!öll lakószoba me·
kg i.cvcgóie is kitágti;a él bór
ereit.

Veszél)e?Jen rnég bórLink

IS~ép5égél cl nVá.ri évszak, ;)ilP
sutcse. A ~avasZi napsugar, 
ha llleRfeleló félliv-idó kozme·
li!(umo'i-<kaJ nern vide!(czünk,
kiCsalja él s7ep:6kei és mi.ii
fo!101\61. melyek elég súlyosl~zéps~gh!b?k. ~5A. s~zepl!ji

~ mos! nozzalc diVÖíbCl. :::izen\.)

1 "Elkescredei;" je!igére ür:enern,
ne legyel] kélségbcC5V(~ ~Z:Ci)

16i mial!, meri ha feb. uár 015'2
jin egv kis gondo forcjjl",z<::Jk

r~~~ftJ kiküszöbölésére,\gcI1 kÖ!lL\'Cn

.! ~Elv~O~CSÓB~ivlÁR l ~~~;:~~7k~~~~L:lhBéts lé;~d~~n i(clJ

ha54':ná/nía. - CCJ.mint a. szódaviz, I _

KORON,A
3 MOZGÓ tENDR

'I egy !iter kllCliarkB vagy I 1936 január 5·en vasé.Hlap és 6-;\n
ftMr fejteIt ujbor SDitvad- I hétfőn VEkeri!szt napján
kert lillombra kis:rá!!itva. 1'.7 évad legnag} obb iJJm ese!!1én:ie l
s feladva. Vasuti fuvar kb. l!I 4 fillér literenként. Csakis N1i 70 t ~
50 litereo felüli rendelés! y ll. \Al

fogadok eL Hordót dijll1en- i Hugó Vi&tor vi'ág.1irű l egén;'-,:nCK
tes~ adok a szálii«~s tar- l ííimválto:::ata.
tamAra kölcsön; hordów I .
30 napon belül bérmentve • I fószercp:ó~t: Hao'Y Baur, Charle:, Vanel,

I killdend6 vissza. Szétkiil- i l Henry Krauss.I dés utánvéttel. Egy pengő ~ I Az egész világon óriási sikert aratott

,
-_ ~~"'"', l?vélbélyeg ellenében kiíl- ~ l ez örökbecsűregényii!mváltű:i!l.!2,ameJy

,'" aök mintát il borból min- l
tísdobozball, bérmentve. ~! az emberi lélek titkías gondolatait v2titi

j ,. :'>J lelénic Me[rlÍöbbeIlWell érdekes és jz-

i
60raim kellema:s édeskés - l o

". italuak. tiSZ.t~, töké:eies 2a· ~.~_ 1 g;,lmashatásokonépiteHtönénet. Szebb,
. matuak és II íi'l m S8llJSl:1Jfl.ilóil<. ~ l bensőbb, tökéletl}sebb képet még el-

eim: Széi.:;:ely ferenc ~ képzeini sem lel;e!. • ,
~ _. ~_. ~ Hangos Ma""yar Vdaghirado,
1t Soltvadkert, Pestme.:ye. :.!il N li k"=" .. "" ?4 'elilli: ~ A l yomoru a. Clmu "er reszes - , -
W~~~~~ I_ vanásos műsorát,együtt e.gy . előadás-

ban adjuk le, azert az eloadasek Kez
@dét él rendesnél fél órával előbb kezd-

I jlik meg.
, Ezt a súp nagy műsort, hogy min

denki megnézhesse vasárnap a f~l 6
6rai előadás leszálliíott helyárakkallesz

megtartva.
Előadások fél l) és fél S órakor.

ETK-GyTK 4:2
Tréning mérkőzél> Endrődön.

Az Uj~vi szép napsütéses ídöt
kiha:iználva nagJsdmu kÖlGl1ség
IZlött vivta meg mind v.~gig en~s

mérkGz~sét a két· csapat.
A kompleHü! felálló ETK a

téartalékl,)5 GyTK felett csak (1

Papp kapns jóvoltábó! tudta ej,

érni 4:203 gy6zelmé1, A (adalé.,
k&:ii asapat b@c:;üleiiel kiüdött az
itthon mölndt GyTK primll:dGllnák
helyett.

Fálj egy vezetőnek igy
nyilaikozni, hozzá még felel~s ve
zet~l'l.ek. De fáj látni azt is, ho~y

az áldol1:atkésl v~zetóilég kik kő

:illÜ l sOK5zor megnyitják egye3~k

pénztárclijukaf, hogy kedvenc csa·
patának minden k~!1y€lme szerint
rendelkez~s.ére álljon, egyes ji,
ték osok nem méHatják il veze!('j
áldozatMs!'ségét annyib.m sem,
hogy izél' nélpsűté~es időben Mm
stiltaljanak Endrődr~, llGgy komp
lett ~i;apaaaJ méltó el!enf,~!e ;~,

gyen Endrődi riválisának. A be':'
áHitat! és itthon maradt játékosok:
Hatvani és Bartik András. A ki,
ilinően öl'lfegyeJmezeH Olajost is
magával rlÍntotta Hatvani. Remél·
jük, hogy Olajos ezen baJlépését
h~lyre hozza és önfegyelmezeUen
az @gyesület színét legjobb tuJá
sálvlll igyekszik diadalra vinni.
Egy ön\udatGs futbaliE>tának nem·
csak iHhljj} tel! tudását csi!logtat
ni, hanem vidéken is.

j8ll'már 5;~n d. u. féi 2 oral
kexdsttel EIK-GyTK komplett
CSap8!íllí játszanak barátságos mér
kőz·ési,

Matlak Márlon álElólagos iga~

zol",tlan szerepiégével kapcsolat
ban kérdést iniéztünk Gáj István
békési föszolgabirósági tisztviselö
höz, aki 1931-ban a GySe- intéző
je volt GS Kiss István ~kkori lit
kárral együtt Matlal; igazolását
ínléEJte. Gál István ebben az ügy
ben a következö nyilatkozatot tet
te a Gyomai Ujság számára:

~ A Matlak-ügyre vonatkGzólag
esak annyit tudok mondani, hogy
annak idején, amikor az igazoJá
sokat ~szközöltem, <'Ji lehető leg
sza~álYílzerübben jártam ej. Hogy
Niatlak igiil.zolitsa miképpen tört6nl,
arra visszaemlékezni már nem
ttl~0k. Ha az igazolás alkalmával
Mailak kijelenteHe, hogy valamely
más egyesület igazolt játékosa, Futuráná~

ugy én feltétlenül kikériem, de I fatelep) árpa kapható,
ugy látom - mert az MLSZ I • . ként 16 P. -ért.

'll 't' 'b'j . k II k" t Imaz.san.m@gaaplasao,_aZT e ~v~.-

keztetnem, - h0gy ez a korul-
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ELÖFIZETÉSI ÁRAK:
Negy.edévre l<iO P, fél évre 2"60 P, Egész évre 5'20 P,

Befizetések postacsekkel:l:
.Hungáfia-nyomua G}túma" csekkszám Hl.2Bo.

Lapzárta c s fi t ö r t ó k este fi óra"
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felel&; szerkes:dö: WAGNER MÁRTON
Szerke5zt61i>ég és Idad6hlvatal:

g;HUNOÁRIA" KÖNYVNYOMDA
(I J c m a, Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
:ID fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszeriné!
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2b százalék kedvezményt adunk..

Holdfogyatkozás.
~zerdón estefelé érdekes égi

íüneményben gyönyörköcthet
/ünk. Tllljes hoJdfogyatkoEás
voll, limit 4 Ó. t"1 p.-Iől 10 Ó.

~ p.-ig éSElelhellünk.

Nem lesz él deklelen, ha röl
dUnk hüséges kisirjtivel \!IlV

_kleií! fl?lujiliuk err. ismereisiget
A Hold II Föld gyermeke. $zó
szerinl, mert iZnnek testéről váll
le, mikor mig ai! Izzón folyós
1i1llJjolbéll1 voll. jó íd~ig e~n'l

mós mellett keringlek, de idő·

vel cl gyermek önál!ósifollill
magát. Lass~nkcjnt40Q.OOO km.
llivolságrtm helyel.ked(!l! el. Ez
nem tett jól nl)ki, mert icival
kisebb Irivin, kihiilJ, kihal!.

Ha él Földünket lJaremcs nagy
ságul1ak képzeljük, a Hold asel

m. lávolságra vélfzi uljói '(I

Föld (narancs) kfiriil. l'vUután el

Föld izintén t()váblJ mozog éJI

Nap körül, éJI Hold hüsége$el1
köveli s igy lJályjjja kigy6vo·

l nalhoL hasonlít.

A tiiol\zalos Holcdr<a nem vol·
n~ érdemes rakétllCluló, Ve:lgy
repülő IdránduJásl tenni. Bgy-Ir~szt hosszadalmas vlllna (au ..
ton 166 ni.'lj$ot, repülőgépen kil
hónapot venne igénybe) más
rész! iobban ismerjük, mini él

Föld némely rés~ét. Állandóan
egyik felét fordiljGl felénk, mert
mialaH megkerüli a Féildel,
pont azalatt fonjul maga is
egyel. Kitűnő távesöv~inkkel

minden zugát megfillyelhetjük.
Életcek semmi nyoma, meri
nincs légköre is vize. Ahogyan
izzó állapolból megkövesedell,
úgy van mOit is. Hatalmas vul
káni kitörések lehetlek raila
akkoriban, meri aránylag óriási
vulkáni I.lredelü h e g y s é ~ lZ i
(7500 m.) vannak. Ennek a Föl
dön 30-40,000 m.-es hegyek
fel~lnének meg.

Barátsá~talan hely l~het. A
nappal 14 napi!: lart, amikor
1ÖO fokig emelkedik a hŐmér

séklet. A 14 napig tartó éjjel
viszon! elképzelhetetlen hidl2g,
Ezt semmiféle élőlény nem bir..
ja ki. Ezt a hosszú éjszakát
bevilágilia Földünk, de I"enze
mele~e! nem adhat, mert neki
sines. N é h il megtörjénh~jjk,

ndrő

1935·
eVélogelikus;;;;;O (26)
iuaeliía l (4)

~lhalt összesen ~l~ (tói)

férfi 111 (80)
n6 104 (83)
reformálus HO (121)

katolikus 22 (~5)

evangelikus 2~ (16)

izraelita 1 (1)
Házasságotkötött 19 pár (109)

református 36 (60)

katolikus 12 (10)

evönllelikus 1 (3)
vegyes iO (28).

Endll.'3di adAtok: 3

Endrődön született összesen

246 (303).
Halva sziileteH 3.

fiú 1!4 (160)

leány 122 (1425).

Elhallak 185(231)
ebb61 férfi 90 O~!)

nő 9ii (10~)

Há7as~állot kötött 113 fJár

ebb61 katolikus 97

v011yes tS.

MagYClr Jestvér, tudod miketl
ehhez: szeretet és erős aka·
félI. -ér.

I'usan Ei nemi&el IÍlel~be olyant
tud f~lmutalni, elmiegy boldog
malJYElf uj ti pnst jelen I.

A kiilföldön megvalósulI le·
lepilések ma már olyan előre-_

haladott iillapolbem vannak,
amelyeket erd0m~s annál is in ..
!tábo tanulmányozni, m~rt al:
értéket mi kiszedhetjűkés hélsl:
II osHhaliuk.

A'T, iskolákban a telepítés
gQndolatónak "megfelelően kell
El taniló3t megreformiHni.

llycm lfondoléllbélO, ilyen m0g'
világosilásbem szemlélIell M(i)[
nár JenC5 fóvárosi Hsztviselő

"CJ lelel)Hesl" erkölcsi megva
lósW,isbali.

Olvan gondolatok ezek,
amelyek oda zárkó~tak és 011
állanak őrt, hogy ti lelel)ilés c

sel él nyomort segítik I~kür;·

"IlI1IIiII>.-llIdldé

yo

I
É$ ha ml1t~indul tl j010pilétil,

akkor action mindenki. Adjon
földel, cernenlet, téglái, bulorl
Itmnényl slb. mindenki, mint
~~ykor: hílelt.ékszllrt, pénzt.
El n~mes gesztus utiln indulhat
m0jl (j jGbb Iéi, hisz nem lesz
szüks~g milliókal kölleni az
ínségesek megsegilisére.
N~ legyen it! 0rdern, csak

egy........ cl fölcl sz~r~j0! l Ha ~l:

al embQrek szivébe gyökereI
ver. akkor él il:elekfálá~ ulán
diplomávl!! nem sz:égye!ünk,
él. Irakiorra ilni és kicsiny há..
wnk!lak kert jél megmunkálni,
akkor iU lir nem ned 10 II

szegényt, er; pedig nem veli
aJ; urat meg.

A Ffildnéiküli IánosoKsJ egy
id6~en telepilsük (l-kisebb va·

l gyonuakkal.e~jil';lelepités so-
l él f6lrl _

gyen mindenben il s:zövelke~eli
elgondoJásnak megvalósUása,
Legyen olyan él telepités, amely

TELE
Ha mélyen lleJeiekinH.ink a

r!fformkormiÍny programjál:HI
is kiemeI;ük a .legfonlosiIlbbal,
él tele~ilésl, akkor (igy érez
zük, h()gy $oki'll sz;cn\'ed~i! ma
gyar népünknek boldogulás~

van ebeen a mély Clg<Uld.olásl

ban. É~ ha élf]~ az egy[Wérzés
~ snnvedökJcczl, aklwf már hol·
najj megk0z(iltnék a lel~ltit0i

munkáját.
lit nem szükség~s cel6re ter

veke! készileni, ill nem siéük·
séges ezeke! fogalmCizni, azu
fán ujra és ujra á/dolgozni,
merj magyar népünknek annyi
egészséges feldolgGlof! kn'c
van, hogy nincs él világon any·
nyi iichol sem. És mi kell j(Íe't
- semmj más, csak egy veN

,
azután munka, ~. éHel, nappCli.

El k2°U jönni annak az idóI
n~k, ölmikor állam és fársada l

lom elómozdJJjGil {il bikés fej·
l(jdisMk irányát és él munka
nélki.ilieknek él tl2l(n~iléssej meg
adatik G kenyér, cl ruha és Ja·
kás szükséglet.

6elelekinlve az ~iejb(!, mil
iálhatui1k ~ - semmi mást, csak

azt, hogya bűnbe és lezüllés- Az anyakönyvek évi zárlak!
be nem ti nyomor fogj<ll haHa- l ElZ idin ugy Oyomán, mini E:nd~

ni az IZmbereket, hemem mindig - rődön sokkal rosszabb, mint
lio-jólé/. Nem le,hel az életben 1934évb1211 volf. Tavaly Oyo
olYlHl lálongó mini él földi mán 100 lélek vo!! él szapom.
javakban teljesen kielé~üll és 1 101, mig az idén 19 lélek voll.
az éhező, nyomorgó ember! [)e IJgyan('!kkor mc§g azt Iiltjuk,
közölt.
~ hi! II gép él munkái kiz- ho~y igen nagy volta gyermek

halálozás. Egy éven aluli gyerl

nek síriál lista meg, (ikkor sürl

gősen gOl1do:ilk"oclni kei! arról, mek meghalt 4ti. - Endrod
hogy al:'; ~let keserűsége· ne községben tavaly 66 lélek volt
mérguu meg azt elZ ifjusíÍllot, el sl!:apomlal, mig az idén csak
amelyre él hC'lZEl iouálum mig @I lélek.
nEl~y feladl!i1f \'5r. Feleket:etek szerint az anya'

lA. telepiflis nem biia kivárni könyvi· adajok összesítése II

II lörvényjavélslatoj, mer/ til nYOl következő:
mor lerjeGl. lU pedig nagy harc (Zárjeiben él!: 19lJ4 évi ada ..
folyile Ne várjuk ki él dön/ésl, tokai közöljük.)
mBrl ez csak kierŐizakolás G"Y9lD.ai adato)u
lesr;. Oyomim születel! összesen:

l'inz nm l fől\!! van ~ - l.'Ik- 2:i5 (16i).
kor mi l.'Ikadály<u:za (iz indu.. fiú 1!1 (1~1).

Ibi'
....., ViílyéiHunk, merI az allll- Leány 114- (1~").

rál jövő rílform()k fl! bosszú és elve $ziiietI2112~9, halva §.

él Jtarhársóg, de a felülről jövő Vallós szerini
a bcík@t <:?e a bold.lllél~(it mulat' f<eformátu5 146 (118)
ják. katolikus 52 (60)



J~ való sza-

ásak

egyetemi
áz

egy csirkét

é éses
ár

rű! az ország egyIk legnagyobb
kórházának élére. Orvosi dipa

lomájá! 1922,ben szerezle DU'
dap"",,tcn c:s elébb V,1"1<',,,,,'.,l prGf~~'szor klinj~ájá'n 11lli~'6~Ö~',
majd 19~4..ben z
szor kíillikáiára kerü'i. Külföl,
di tanulmányokal is" fol olt,
mig 1928·biJfl S!egedr~ kerüli,
élhal a klinikai élelmezési hí-

I
', valai, élin álíoll. Tudományos

dol::Z-0zi1lai! és diélás on"osi
I könyveit külföldön is jsm~rjk.

I 'I - " - , fl' I -, ;leiJIe:-1 o éJ lomasoh H' a.!íia~a,

i me!], / il v6nka i io viJ !)bi el-,

ImerJlenj~ .,_
I A SZiZh'klEilélS
II
:1 ilielve csemetcncvcl<isIcl !negye két városában és több
\ községében máris ui .
i,--;- l ~ ,,~ ~ ~
I t:zere éF al!OlrH:lSok esőK a re-

Isztikre kiadotl szemzöhajlások
~ fól 57erneznek; [ne hizáró-

II' lag tlsza.lÉl~,ra I:.iválóém aJkai·
i mas gyunlOlcsol errnó JöfZJi

i könyvezeí élllyafákról S-EáI' mi:lz
l fldk. A lJ'252.lercei szilv~faiiö
i ,! l j 't' ., l . ! cí SZ~ICI{. él o éll,Oll1aso.{ le/i:illitása
I azen lS fonios, mert az j eló
I ál/Holl csemeiékeJ él gyiimölcs
IIcrme16 cgycsü:clc!z lóg)ai eló
Iállitási tiron ka hogy el:
i állal él komoly líz!eplJéseket

, [H hassuk r~s a l.zrnH2iÖk

Ikinyszerlirzcl né!kül, ör.ként
IIÖmÖrLiijcnck eZ ('Q'jíSégcíi Ier
I melés táborába. Ezen ill/omá
l sGkkal egy tögban evő jzriHe
i leken, vagy ezeknek közelében

í dő állomásról hOZOlt tojÉJst I . - ., ' .I I" nepmuveles C ~ li ár S70J,g~ló

I keltenek ,hogy exportra, helyesen elepi!\?f! és gonclón

!alkalrnas baromm~i te' l zoli slilv~sok íelepiJése 15 fo,
I Iepítsenek a megyébe. ! lyamalLJC:l1 van, meiy ft'llihhili:;;
l G E --l ~d ' l l voltállál fogva, G
l yorna- nura IS j" 1'1- _ _ :',' .

l , l · l b ., il !Z,a, pl ooago"ndalG EJ De"z/I!ICC!mas na cgy ,lseD al-' _, ,:.' ;, . v '

I , " ,,; sLlLra \Omc~iern1(?jesenek.

j
lOillaS, ,lereSlIeS,ere" ,a, m,ely - l, A termel;", '"á'! I'''' -d-
b D , - ,t' TT···· I l •. I , o u o .12-

"e ev'avanYa es !\oros~ I ""'[1 '1" --jr ,,'ió, .. _. •
" ' ....... ~i 1,:. \,. L '(...)..)i~a;:,ard a. SZi/ViI

ladányr is bekkapcsOltHJí- -, fGlj!ának is f:i mölcsének uj ió
meg a híva" I on:oágai ldlenyén;Usére.

tottélk az él!{ciót, ha sike· I él rossz lu! ldkü.

rűl, nagy szolgálatot tesz· I szöbö!ésére a alólagos I'H~"
nek a baromfi tenyésztés Imcsi:~s céljajj sif.o1Shló 6110*

ügyének. Addig pedig, amig Imás f",láliii8sa van fI1at
megvE1l6sul nál {] kellep , ban, III az aszcJiásra va ó le

tőállomás, t0borozzák ösz- IkintelJ"ol olyan ió lúlajdonsá-
1 l l kirCllyészlc!se éi cé!, me-sze az igényaőf,el és szerez-

Iyek u ielenleg lélezó sziJváni<.-
r;;~nek CscrbáróI c3irkék<et. il ból hiányozn lovábbii

['-'Iilyen jó volna, ha , él meglévó lu!ajdonsögok ne~

na egy baromfiteny,zszió l' n:e.~cbb kor,nbinácíóban örö/.{-
eg~'esülelünk, mindezeket lodlenek. PL ci gyümöJcsnéJ:
elvégezné ez. kevés fekelz-kékes szín,

nagy cukorlarlalolll, kellemes
íz és Qró:l1G, Ddilő zamai.
mög. négy hus, kön 0S JŰ

I aszalllaíósdg" vékony, de nem
I kÖlmrcn repedő iól önler~

I mékenyüló, rovaroknak ~s gon;·

I
bá knak eHemilló slb., fája

• pedig gvorsfeilód~5[j"koronája
I sürüsöclésrc ne legyen

mos, korán és egyenieíesen bő

termő, szélnek, fagynak ell'lHc
I á.lló és száraz meJegel ifi! 6,

stb, tulajdonságok azok, melyek
a flGmesilésnél elsősorban fj.
gyelemhe jönnek.

A nzmesités céliiJj az elól7bj,
eken kivül még az is, hogy
Békés vármegye saját gyü
möicstermelési körzele rés1:ére
talaili~usonkén kilenyéSiSz.e azt
a legjobb fajtái, mely hivl'.ltviil
van a versenyI felvenni az ide
gen álIamok szilváivai és l'.lszal
ványaival.

Ezen szilvafajla s:z:eleldáló @i

nemesít6 állom~sok lél€5j,ilélll~

megyenkben él széjSl<w neldin
szilvaaszalás lovóbb f-zjló~

clik s amig él bcnozatoH meny
i

l
i nyiségei e.l !lern érjük, addíg él

magyar szílv4ilosza!vánnyal nem
lesz semmi l'Jaj. Ai!:onban vég
célnak mégis azt kell !ekirlle-
nünk, hogy az import mcg
szünése utá,n exportra t!lrmeJ~

jünk, me1y esetben minden kül

földi aziivál verő aszalvánnyal
kell kijönnünk, amely minden
időben biztos vevóne kell hogy
találion. Miér! is eJengedhelei·
leniil s?ül<séges volt él besz
jercei 5zilviilfajti szelekjáh~ és

e a.
eSI

késvár egyei szi
ó és ne esitő

ismertetése

ze

áros
agántanár a

igazgatója

irta: MATUSEK GYÖRGY
Békés vármegye gyimölcstermelési intézője,

szele

s

A bc!iigvminiszier f>lóieries7

tésére a Kormányzó a gyulai
kórhá;;: 19öt6íává dr. Mi·
szdros GeDor orvos, egyetemi
magántanári, él szegedi I"Jini
kák élelme~ésjhivajaiának vc·
zelójéi nevezle ki.

Az é.j kórM.l. i igazgató, aki
él felesége. DebreczIuli Mária
révén Máday Aiödár llyógysze
résznek só~orél és l11os1 kerá.
csonykor is il! löl!öll pin na
pol, alig 56 éves korában ke-

~ékés vármegyélten és az
ország mas helyein folylalott
~zilvaasl;aláseddigi ereoménye
aLj mutatja, hogy szílvánk ize.
zamatja, arómája kitűnő,

Békés vármegyében, különö·
sen él folyók környékén, iii ned
vessége! jáll konzerváló kö!ö!l
!alajokon, továbbá él sz.elid $zí
ke5ieken tömegtia~:mesl;i~sre él

besztercei szilva a legalkal·
masabb.

Szílvélaszalvtlnybói orszá·
gunkban evente 2@-!fi.OOO mé
termázsa behozalalunk van. Ez
ciak ugy küszöbőlheló ki, ha

B~k~scsaba v~ros veze"
tői ~gy nagyon fontos üzem
mel gyara ották jsm~1 a
véiros jövedelmét. LIzernbc
helyezt~k él baromfikeltető

állomási. Négy kellető gépe
Ivan az állomásnak, ame
I !ye!{ben helen!cénii beosz
I tásséll 8500 csirkét nak
11dkeHelnf,vögyfS h~römllö:'

nap alaH kerek 100.000 da
raboL

A kelte/ési díj fellünóen
kedvező: egy frissen kelt
csirkéért kél tojás! kell ad·
ni is ezenfelül azok, akik
iO csid~ét vesznek lit, még
kedvezményf:s árú eleséget
is kapnak. sót olcsón sze
rezhetnek be műanyál is.

.I\csád községben műkö-

esté

hogy anyai sZéÍrnyai alá voni[t
él föld HoJdl?\'ermehéL Ez ak
kor lehetsége". ha aa
föld árnyékába kerül. A ["öld
velilig simi! árnyékkezével ha·
lolt gyermekérl. De liinó per
c@:kig csak, mnt mjndkelló~

JUknek ki van szabva az úUa
s el vílágegyeJcnlben nincs idö
él'zeJegni. A képe IÍljra
f\dragyog és mindke11en men
nek tovább.

A'!f. állarmépílészeli híva/al e!
rendelle, hOl6Y a gyomai Hár,
ma.s.Körös hidtm méter,
mázsa összsúlyú jármű egyáJ
taltlbéHl nem mehet ál. A 100
mázsál1ái könnyebb súlyú. jár'
múvek (Irakior, cséplő, here

f~j!6 stb.) csakis Iitbirlosi en
gedéllyel mehí!lnek ál a hí·
don. - A lakGlsság [HElga is
ellenőrizze, hogy egy-egy híd
nyíláson egyszerre 6 szekér'
nél lökb ne legyen. - Az e
rend01kezés<zk ellen vetök ki
hágásIköve el és lneglesz
nek büntelve.

A magánjáró gépek önsú
Iyál &ékés vármegye alispánja
Ilítok megad6ztatását illetőleg a
köv01kezőkben állapílolla meg:

1.) Az összes traklorok, va·
lamint a 4·es, 6-os, 8-as, tO·
~sgőzcs~píőgéJ)ek tO.OOO kg.

terjedő önsúlyúnak.
2.) A IO-esnél nagyoble gŐl:

csépJógépek 1a.OOO Kg.-ig ter,
jedő önsélYlÍllak.

~.) A gőzekék önsulyál pe·
di~' 29.000 kg.·on felúli önsJÍ·
lylil1ak kell venni.

iitnl112l< megfelelően cl trakto
rok é~ legfeljebb 10 légkör
nyomá$~al dolgozó gőzcsép

lógépek után ~ igásmapszámot,
HI·en felüli légkörnyomással
dolgozGI gőzcsépl6gépek ulán
8 illéÍsoapszámot, míg él gliz"
ek~k ut~n 16 igásnapszámot
vIiInek

ve.

A Gyomai l{özmlivclódési
Egyesület ezévi első szerdai
estjén dr. Leli!"eíl::él Tibor és
Szőke ferenc ügyv. elnök lar·
tollak figyelmet érdemlő, igen
tanulságos ismerel!erjesztó elő·

eIdiisi él 48·as OJvasÓkörben.
T$lri jános taníl(j egy jóízű

novellát olvé1soií ~ákosi Jenő

tollából, nagy derültségel kell·

A kisérő mfisorbiiln ügyesen
vetlek részi: Hajdu IIQna, ~l:án'

tó Erzséb01, Izsó Róza, Oláh
Erzsébet, Kovális Ilonka, ~zán
jó ~ándor és Barok Erzsike.

A köv~tkezó ~zerdt:li est elő

Gldója Nemerey Pítler takarék,
pénztári igillzgaló le$z, aki a
Qózvédele:l11ről larl előadási il

Némelkaszill óbal1.
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Az sajtófónök
Dr. Antal István utódia a

sajlófónökségen dr. Mikeez
Ödön, Szabolcs és Ung megye
főíspánja lelt, miniszteri osz.
lállvfőnöki eimmeL Az új sajló c

főnök, mint elődje, még fiatal.
ember. 1894-ben szül€lell Nyir*
egyhállán, olyan esaládlDól,
amely él magyar közélefnek sok
kiWnó férfiúi adol!. Alyja, Mi*
keiz Dazsó, az ország egyik
!@ghirBsebb kÖ:I!igazgalási ve·
zel6férfia, aki alispáni műkö

désében leJ/e nevél emlél<€'ze·
tessé ct$ éj felsóháJ: iagjEI. Mi e

kecz Ödönközépislwláil Nyir~

egyházán végez.ie, aho! Idtün,
le!éssc! lelle le az éreilségil.
Jogi tanulmányai! (I budapesti
PázmánYPét~rTudományegy~

filmen, CI heidelbergi egyetem
jogtudományi kar~n és ei deb
receni egyel~men folytalta, jogi
szigorJalzaÍl is kitüntetésselletie
le. 1~16,ban Szabolcs vi!irrne
gye közigazgaJiisi gyakorno
ka, 1917-ben a nyíregyházai
ügyvédjelöltkénl icgyezliefj~ be
mag-á/. A kivg!l<ezű évben él

Pesli Mallyar Kl2resketeJmi

Ezek éJZ eseiek a kövelKel
zók:

a) Ha az 193~. ilvi kivetés
febru&r végéig nem váll jog*
erőssé, például valaki megfel-

. lebbez!e adóját és a kiveté3 a
fellebbezés vagy pana31': kö
vetkez/ében még nem io~er6s.

b) H·a 11 kivelés nem feljes évi,
hanem csonka üzletév ered~

ménye alapján történt. c) Ha en:
adózó előző évben foglalk@1
zást váHozlélloll. ct) Ha él adÓz·
faiás helye előző évben meg
változolI és végüi e) ha az adó
hivatal akár a kereseli, akár él

jövedelemadó újbóli kivetés:e
céljából bevCJ.l1~s benyújtái6ra
ail adózót f0lhívja.

ilIluminall álielpolban kö vele ló
zócn menjek bc él hözakba.
Hogy ill milyen kellemeiiellek

vollak, azt csak 81zok ludjálk.
.akik türelmüket veszlve, eH~·

lyes fellépéssel küldfék el 6kel.

Kivimalos vaina II jövőben,

alZ ünnepek elóH melliilsitel1i éli

lakosságol ez ilyen tolakodó
és erószokos álu!azóldól.

Az emberek szivesen adnélk,
de asak az érdemeseknek. S
ki ludia, mHélék (!)~ek az '" ál,
ultIzók " cf

vedeime) lényegesen csökkeni
és ennek következtében 1936*
ra kevesebb adól jud csak fi-

I
zeini. akkor menjen el januiir
hónapban él községi adóhíva
falba és szerezzen be adóval·
lomási űrlapot. Még- J'ledig ál-
talános kereseti adó vallomási
ürlapol mindenkinek kell be
sZQreznie, jövl2delem és va'
gyonadó vl:'JlIomási űrlapot pe,
dig- e:nnak, akinekliszta kere
sete a? é'Ji lOOg (egyezer) P-l
meghaladja. Kívánolos, hogy
2-2 példányt vegyen minden
kI, 1-1 él beadásra 1-1 pen

I dig a.zér!: mc~! gon~os o~ózó
i él va!iomezs masolaial maganak
I meg/art ja.

l A vallomás hoz cl kövelkeze
bélyegmentes kérelmet kell
cs~lo!l1j ;

Tekintetes M. Kir. Adóhiva
tal i Alulirolt X. Y. liszleletlel
kérem, hogy az idemellékell
ódóvallomásom alapján 1~~6.

évi adómal, jövedQ3lem és Vél

gyonadómat ujra megállapítani
s~iv.eskedjél<. Adám űjra meg
állélpílilscít a kövelkcző @kok·

, ból kirem (ezután részlelesen
el kell mOlldani ennek okait.
Az indokokat kapcsoliiiba kell
homi cl valloméÍs egy~s I@!e,

leivel.)
Dátum. Aláírás.
Nagyon kívánalosnak tartjuk,

hogy az adózó ebbe a kére '
lembe foglalia bele azokal az
indokokat, gazdasági helvze-

I Iének mentól részletesebb vá
zoláia mellell, amelyek ót él

,kérelem bClIdására indi/oUák.
Az igyelkészíleli vallomási és
kérelmet 1905. január ~l.jg az
adóhivnlalllál kell beadni, vagy

Ibeküldeni.
~ Végül megemliíH.ik még azl
l is, hogy milyen e$clben nem
I lehe! az adóa!i!ipot rögzíteni;
'I hanem az adóalapol új kivl!lés
. lfilján kell megállapfli.'lni.

a rögzitett adÓ
dásáról?

it kell d
fel

Az 1935·ös év a gazdasági
lörlénelben vá!lozatlanul súlvos
esziendő voll, Erről az eszten
dőről kell számot adni 1936
ball, mert az 1936. évi adóki
velésnek az 193ij·ös eS7tendó
szolgál alapjául. Különösen
fontos tehát, hogy mindenki
,onlosan ludja. hogy mi él

rögzí!c!! adók felmondása kö
rlil a leendóje:

Az érvényben !évó rendel
kezések szerint azok, akik ke
reseti, jövedelem és vagyon·
adót fiz@lnek, kél csoportra
oszthatók:

Egi'ik csoportba lar!oznak
azok, akiknek kerescli, illr::lg
leg jöverldmi adóalapja 1935.
évben jogerösen 10.000 pen l

\?Ői1 r.;;lul,
él másik csoportba iarlozók

azok, akiknek I<creseil, illető

leg jövedelmi adóalapia 1935.
évben iogerősen 10.000 pen H

gón L'lül VOll megállapitva.
Az első csoporiba larloz6k

vallomást adni állalában nem
kölelesek. Hogyba sem az
adózó, sem a kincslár nem
foondja fel az 193§. évben
megállapított -adóalapoi, abban
az esel ben 1936. évre rögzí*
lik az 1932). évi adól, ami any
nyil jeleni, hogy 1936 ra ma
rad annyi az adó, mint ameny
nyi voll 1935. évben.

A kereseti adóra vonatkozó
87.ahálllOk ~j. §aának 3. bek.
érteimében az az adózi, aki
nek adóalapja a pénzügymi,
nlszJer rendeleie értelmében él

kövelk,zzó évr<t vállozallanul
fenJal"iandó lenne, szabálysze
rű adóbevallás csa!olása mel
led január végéig adóalapjá·
nak újabbí megálíapíjásái kér
lheli, ha az előzó évi adóala a

pol jövedelmi viszonyaihoz ké·
p::;st soknak tarjja.

ría tehá! X. Y. az! tapaszlal.
ta, hogy 1955·ben keresete (iö•

degen kéregető járta községben
az ünnepeken

5zokallan vol), hogY' él gyer
mek,;;!" karócsonyi :zsil éneké·
bz férfi hangok is bclecsendUI
lek. És amin! BZ érlek ulolsó
akkordié11 mcsszeszálloilak és
él szokásos fillérekel és ka!~

esol Kiadják, akkor fáHák csak,
hogy 6liJ!azó férfiai<. Kenes·
hármas csoporlokben járták él

községet, bogy legtöbb helyen
rnoleszlállak tolakodó vise!k~·

clésükkel cl köziég la!~osságát.

l!:s 0Z a szemtelen. erósza
kO<i viicJkedésük esak másni:!p
reggel ÜD! ki egészen, CJmikor

cg u!-

n, tlanernnernc'3dk az. üi"5z{]

e~~5Z E-uró n 1S

álló.

HAJ

alósilésukai dr. viléz
Mc1rki Q,clnV' oils leire iet10 m

lóvé. oki fclismel le ezek nagy
Ilazuös !őség'zL ez (j

jeieni{ rövidesen Qmcsak
ci lermc16k 0:2 ij munkÉasok

2ll is klfej2*

Pattog az ostor: gyite szürke! ..
Gsettint nyel vével kocsis: az Élet ..•
Dalol a szűrkék bú.s hegedűse,

Szá]], száll az ének ...

Orsr:ágút szélen utmutatófa,
Mely a- jövőnek köflébe vezet.
Arcomon égő, JÓ anyám csókja ...
A lelkemben: Hit! Reményl Szeretet!

Gyoma, 193t. január 7.-én.
Kruchi6 End.re.

Fiatal vdgyok, tizenMlél';;<;,
Életem egén bajnaI ~~jllag0k.

.~ lelkem oly sz@n{ örömet érez,
Hogy kinyí1la~ok.

EGY

.I!Ilellv,edés, bánat, tavasz, szenelem,
Ti adtátok il. csengő !lIlleket.
Köllészet utján döcög s<:ekerem,
Viszi sLÍvemet.

Egész fdsipw.ros volt. Minden

csepp vérével. SzakmájáfJan telje~

sen otthon voli. Az ő keze alatt a
deszka élőanyagga válfozett. Azok
az ajtók, ablakok, amelyek az ő

mesteri kezéből kerültek ki, il tű,

. részen, a gyalun, a szegeken éJ:
az enyven kivül a szak intellígen
cia érzékével a lSyakorlati használ,
hatóságra, a szép érzékek kielégi,
tésére készültek, a mesterség vég
hetetlen nagy szeretetével. Akkor
volt elemében. amikor a műhely

mindrifl. gépe süvitett, búgott, és kö
rülöttük 10-12 seg4cl szorgosko

doU.

A kegyetlen gazdasági háború
nak ő is hösihalottja lett. Elvérzett,
de előbb végig szenvedte a kinzó
kálváriát. Hiába könyörgött; kérvé

nyezett, eluszott il kedves műhely

a gépekkel, a lakóház s nem mal
radt más, mint egy dolgos élet

emléke és egy testben és lélekben
megtlJrt umber, aki január w-án
déltltán pontot tett zaklatott életére.

Va t a JI G á II o r 1875-~en szü
letett, Gyomán. 1899 ben jött haza
a katonaságt@[ s két évi önáll.9
asztalos mesterség után Amerikába
ment, tanulmányutra, egy év mulva
hazajött és gépüzemü asztalose

műhelyt rendezett be. Tev/keny
igyek€zeftel li'zorgalmazta egy ipa
rosszékház építését, amikor az

ipartestület elnöke volt, de nagy
kárára iparosainknak, nem tudott
fl gondolatnak többséget szerezni.

Nagy részvét mellei'i tem,dték e!
Vatay Gábort január 8·á11 éi kis

temetőbe.
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Angol főurak a tarhósi va
dászaton. Mint ismcre;es, az
é!ngolok fizetnek azér!, hogy
vadászenvedélyelkel, k:elégU
sék. /\ naJj-okban Weinekheim
László gróf tarhosi uradalmá..
bon iőhb napos vadásza l voll,

ahol hat angol !áUl'. és a többi
\,p.lldég, löbb mint nyolcezer
vmlat lől/ek le.

[{nap lv)(j

rid leánYB Valéria r. kat·

Az endrődi anyakön hj·
vala: könyveibe EJ kö-
v'21kező bejegyzés ek történtek.

kcs cl ak:']:" llV"..;í[Ci1i,

r4Zndcljl.-':: nlCQ u/', ~:If~u:-::::~ ... _~-! ,

Budapesl~ \', í~12rc? et }\'lör Ulco

4~ c nluícl,ivár:,; s:.§rnot 1<.::
punkra hivo!kolVo,

Sokévtizedies iapasz!ciJGl fd
~lös7.oáiás:C:l al cl l.egi-:J1ijntJbh
II ycr:; an YElg oi, bá I k,zs zű i El

r::EC5K~ SZ~\iéjrkapapÉr és hű

vely. Egy üres húveiy vag)'
socirópapir eiégeLísénél

II arneJy a ,~e:~egy.sz~~rDL)o n(i-~'~

!vi.z,sgá,ialí módszer - me;;§! CJ

\ pllnaLJ~ hc~y nag"yor: szé~; ~>2

~ hér IZS f.Z(IÜí.>Scn kc\'és l~~j~-iU
I képzódik. E.nnéi cl ~d ÜriÓ kVé"
~ Uíásárl1 ;;;vaflÉ~áná1 öZ egész"'"Iségi SZCI11j)olliokü! !ar/oUák
l liogyon szigoruBn cs leltes si
1 keHej szemei5!!.
l
l Felhivjwk w-=zc:álkodélink fi-
l,: ~vei nl él a ivL:z 60 az da';? () "j', 11 ó' - ' ...' ...... b

'I cimü neW: folyóira amelynek
if egész evi e.:öfiziZi,íse 6
'I
1 és il112g [".';:: iHJcll1e;c) 5u,jape~t

l VIII Rákóczi-ul 51. Lapunkra
!Való [Ji /alkozással kérjenek
~ g (j Z.OlU tH\. ,n u la! vá fl ji szá m o 'J,
,I

!G.Y@'f1!J!.dii e§ .iit.JIl1UGlJ1Y'Ö1Ui

lA'
I ' .' ,...
l A gYU!1\é'1 a.nvci',OnVvl hivö-
" ~cj k7~'(!J·\\?~bc1936. é'.... JG!;uár
19 "l' ,
~ ~'IO - !oli'.IM 10·j;:! a kövei-
I k2l(, bej"f!\i?éscll iöriéllick:
i

í S;dfd!eUe~'&: ~

I 'U"" ", -,

l . ~.J '/ {\i J ! ',J Z S '?r, 112 \i d \,''1", Ó 1\/,' á o

, rit! lia LG]US r2f., Ororecz Ld-, .
! ]('jsné Töröesik Pirosk á fia La
I f f /~ ,. B '
'tJ ~OS re., 'ual encGC'kné R~

INar:!'Y t:fJa_iQ:án~!?i . Pi;0"k3
i r,z f F i.lr élO <) I,\w,n.! ,''',,, ,/-" o' 1" v-_l • ·S' .''''y',,-,., v

~ réz fia Al1L:d reJ:.
li

1.lll'Jls,ac·lElJ~L~'!\ i !iii ill.;;:.fot es Csap~

16rzs c'bc!. Arany Dá j'2l es 5e:
Ilamon Eszlef.

'I
I

Va'ai GóiJor S9 évC's

I'IAZd§:§dgot kötöttek~·

Dávid János és Kalolia Teréz.

I MeghdUak~

I Vaszkó Mihályne Divanyecz:
,I Rozalia 77 éves fk. Nyil1'ls im
~ re 2 hÓT1Jp05 rk, Gvebnár lm-
l .

I :e, 23 éves rk, Bartos irén 4
! tlcnapos Tk.

Fábián GYŐlgy, gyomai szüiefesű, l Ahajduszobo.szíÓi hires ,SzjJ·
innen indult ei azon 11 rőgős pd- l fi/kaiia soron j'2VÖ S7 fákai ó:;:

lyán, amit iroáajoj']mak, köitészet- l 1808,ik évbi2D ülleJlék, Q C+
nek nevezünk. ! duszobosz!ól erGlrS\ el egy Wc'-

A mult hetekben tomboló siker- !be'n. A csemC'íékeí Tr'!< <:i í vidé·

l rel aát~~ elő. M:~~tt::on. Ez f1. I !{éről !I,)Zlák.

I ~~g~ slj(~r blZ:O;)lf;a il gJ~r~úl I A~ .o~,száfJban iévő. ~~.íI.rCthöl
'Lozonsé~ilek lJ",!, /I~gy e~y "el~e. 1- adlk'iag - valaml kuicJll1i2
mes estet szerez mindenkt, a/a a ges b<:llégség pllszliJie, igy a
,.judit"-tot megnézi. i szobos::iói szílfák is rohamQ·

! ...-.--..........,.,.-....."..- Isan pus/.!u·lásnak indullak.

IIII R
I Vajjon él mi közs<igházi szjJ-

... II rálok.8f is meg!ámadia ez a b2-
I i legseg?

G YÓ g yszertárs.zolgá lat. J,' A MEFHOSZ b,;rii,li ol ympiai
Ünnepnapokon és éjjel minden "külön vonalára cl jelenikezések
hónap l·jöl 15'ig .él Máday és I~élliirjdciéj 19Zi6 miÍrcius3Hg
H~·lól a hónap ulolsó napjával l nosszabbifoliák meg. azzal a
bezáróclll El beéri Balogh gyógy. l jogf<211nlarlássa\, hog v a ieJenl-
szertá.r tarJ szo!gálatoJ. l kezési hafáridő él re;dell~eZ:és;w

B"k' I' re él.' Jló /)clépójegyek számhn(lk
c esvármegye 1936évi ~,ölt-

é 4-.(' Imeg f,<2IC_lö.ell elöb,.b ls ]eú\rhaló.s gve~det jóvá.hagyta a Be-' ,. -
l .. •• 'I Er.d,e.doúOknek .~I~'H2nlesen adugymuuslter.Avtmnegye195ó -. _ ,-'

1 lale,ko, zIa/o,' él her HOSZ Ula-
évi kö\!ségveléséí él ITl. klr. l - .

i zaSl ifOdajél Budapes!, iX_ F,-'
Belügyminiszter ~r jóváhagyja

:; rellez krt. 38, fs~. 2. Te!efcn
és él vármegyei póíadóhól fe- l"875·74.
dacl1dó hiáoy kulcsál él váro- l

. sokban 5;.5, él községekben pe. \ Uj Magyarsag él kereszlény-
dig 194 száLaIékban Edlapí1ü!s I ség legjohb nilpiiopja. Fcle!ős

l té! meg. i5zerÍ{lZsz)ó IvJiiolav lsiv,]n, f1lun,

, SzüJésznöi oklevél meghir- ! kararsok: Raiuiss Ferenc. O!á!1
'; G VÖlgy, tvlakkaijáuos, Papp

detése. Izsó Anlaloé gyomai.
i Jenő, l\lcR'ycry Ella, Dallos

szülész.nő okievdé!,G lörvény- !
. halós5gi kisgyŰlés 1SP35.évi' Sándor, Számadó Ernő, Holló

d h
. József, Barabás En Glr,!:. Elófi·

eco jÓ tO. napján lariai! ülé·1

I
zelés e1?Y 11ón,~pra 2.50 perlgó.

sében meghirdeJle, . .A lap !'vJácz Akos helyi me;;;-

! bi/o\l'1ó: ríwdclhcl5 meg.

l Néhány szám.adat - az élet~

!ből. EI sc h; .!fiS a7- em beL li ogy
! azok CI dolgok,ome!yekcl az
iélelben naponkini és könnyen
i csil1álunk, milyen ha!illmó::-o sd-

mokká nőnek egy éiefen ke·
reszfül. Igy pL Ha valaki na
ponta csak 6 i?:mberrc! fog ke-

l ze!, akkor egy év ö16ij 2190,
Vadörök és orvvadászot{vé, l re, ölven élJ edali 109500c ra nő

res bana a l1yUaspusztai er- I a kézfogiJlsok száma. - Ha egy

l döben. ~:i!~.esl:Je.r éij~ién véres Iiiszt_vise,lő, emberi v",,:züllk, oki
harc fejlodoJl kl \V(!l1ckheim flapJ 5 oral do1g0Zlk cs percen·
gróf vi:ldőrei '2S a orvvaclászok I kénl 35-e6 szói ir le, ak!·wr

közöl! il szilaspu5zlöi erdő- " egy évalati - 280 munkanapol
ben. A vad5rök golyója Kiss. számil'lCl 2,800.000, ncgyven zv
ls/y jn vésztői lakost eHalálták I alaH 112 millió szól ir le, vagvis
és az véresen összeesve otl I él bibiiáí 140 szer másolná. le
maradi, mig három lársa cIfu· Iennyi idő alaU. - Egy eigilrel!a

101.'. A_ sérüll megnevez/e lár- I hoss.za 7 c,m. ~ki nap{IHlké~1

Söll, !uket a csendőrség ej. 120 @lgare!la! SZIV el, az e~y ev
fogott és megindifollái< elle. l alat! 311 mé!erl, 50 évalalI 25
núk az: eljárásI. l é-s fél kiloméJerl, tehá! 6 órai

Megmarta a veszett kutya. I B'yaJoglásnak megfeleleió hosz·
5zercla reggel Babari János! szu cjgar~ltát :"ziv el.

endrődi iakosJ megm aria Kiss "I f j 11 S á g" főszerkesztője

Frigyes kufyája, amikor annak Drózdy Győző él IV.-ik évfo-
la!<ásába ment. Endrőd köz- lyamába lépeli kivál(;al1 meg
ség orvosa Babari János! él szerkeszlelt ífjuság-j hc:iíapllak,
Pasz!ór intézetb0 uta!lOl, li ku- melynek n..zgyedévi elófízclése
tyál elpus%!ittatlEl. 1.~O P. Aki tanuló fifÍoQk érté·

f scssz:s::a:

Bank kötelékébe iépelJ, aho! a
je!záJogoszltllyball mint iogiígyi
előadó műkÖdöi1. 1921 ·ben CI

svájci kereskedelmi kamarához
lépeH titkári minőségben és eb
beli minőségében SZQ!g:fikiál

tulnyomórészben Zürichben le!'
jesite!Jc_ 192J-ban ügyvédi ok·

levelei szuzeU és Budapeslell.
majd Nyircl?yházéÍn fo!ytatoH
ügyvédi gyakorlatot míndöddig,
amig 1952 november h;:iv,)ban,

nyomban él Gömbös kormány
hivGlalbalépésQ ulén Szabolcs
és Ung vármegyék fóispánjává
nem fl evez/ele!1 ld.
Főispán! mjnős~gében az ál·

taia v~zelelt vármegyék közön·
ségének szeretefét f$s becsi.ilé
sét vivla ki magának pártat'
lanságával. nagy munkateljesil
ményéve! é" kü!öfJösen vér
megyéje gazdaság: érdekeinek
erőteljes swlgéllél!ával..L\z ujabb
politikai nemzedék egyik leg
képzettebb tagja és mindenld,
aki ismeJri, a legnagyobb bizCl·
lommai tekinI új é'illáséiban való
működése elé.

Mezőturi műkedvehSk

vendégszereplése
Gyomán

Békéscsaba
sertésexport tlllOlTJás

lesz
.fi. ncimetországi hasi/ott

sertés exportban Békés
csaba is f<?sztvesz. Hogy
ezt ci lehetőséget jobbélo
kiépítsék, szomba/on Gyula
és Oroshó7:(1);iküldötteivei
t&rgyallok El békéscsabtliijK,
hogy egy Béké~csaba köz,
ponttal működőszervet él [a
kftanónakCl vármegye iGbbi
közületeiv~!, és így venné
nek részt a sertésexport·
ban.

~gyelőre a Schneider-cég
hiU6házóból blEreJnek ki
egy rliszt.

S:lokatlan dolog, hogy el;Y vi
déki város műkedvelői fölkereked
jenek. s vendégszereplésre királl
áu/janak szomszédos községekbe,
vagy városokba. Most a Mezőturi

műkedvelő gárda vasárnap Gyo
márajőn, hogy előadja a "judit" p

tot. A darabot Fábián és Végh
irták. Ez annál is inkább figye,
lemre méltó, mfHt az egyik szerzQ



tu , I (Wagner Fatelep) bu~gonya, korpa,' árpa és száraz

szemestengeri á I d a n d ó a n k a p h a t Ó.

~~~~~~"íI

i~.JUi~~Jf

Egy GyTK játékos
nyilatkozata,

Az l.llev·napJéln !(!jálsz\1l1!
ETK-GyTK barálságOi mér
kózésról, (I peküldali JUdóiÜ
ltils5ial kapcsolaiban, a OyTK
egyik jónrzvl1 jálékosa az olim·
li nyilatkozat közZ!élélelét kér...
ll! lapunklól.

Tisztelt szerkeszióség!
Becses lapjuk folyó évi "lsó

számának "Sport".rovaláball
az BTK-GyTK mérkőzéssel

foglalkozó cikkben lévő kije'
lenlésekre vonatkozólag-kér.
olim llIZ alábbiakat kÖl!'Iölni.

Ti:ilztell ,,felelős ví?lIEetó" ur t
A GyrK vezelóségenek áldo'
l.alkGJizsfÍlléról, aI1niJK lll': uj,
sóglJan való k<h:hirri lélele
nélkl.! ii tudomása voll Ih van
~ jálqk0Sl1é2k.

A játiÍkoiQk kényeImét em
!iJve, meggyőződésem szerini
az ETK nem zárkÓz.oíl volna
eJ, mondjuk 2 konflii kÖJ/ié
1l6nek lICei .(.-=-~ P. me~térHé

sét61, cl "játékosok klllnyelmére"
való tekin lelte I, mliQ' "szép na
pos idő" dacára sem. Vogy (ll

GyTK méj ~nnyií sem érd.>
mel meg If

Fel916s vazelő úr l Ön azt
I irja: "él lletllliteH és ilJhon miii'
, radi jélcfkQsok." Igazo vem, 

iIIhon maradtam. Csak e:lf~lejli

megemlíJeni, hOllY kedden be
jelenleJtem, hOllY n~m jáJslI::om.
Míi!il mie!őJl tud/am volna, hOllY
bit vagyok-e a cSelpaJoli ámtva,
vagy icm.

Meglepó d@log Jisziel! "fe.
lelős veze/ó" ur, hogy Ön, 
megkerülve éU: egYllsülel Sf:a

bályail, - ilyen önhatalmulag
ill!lkezik CI játékos viselkedése
fölöfl, mig hozzá a nagy nyil
vánosság belevoná5ával. 1'12
clig ~l: lahín az egyesül~1 bel·
ügye 1t.1l volna. Kinél hiányzik
ill aE önfegy~18m? Talh nál 4

Iam?

Va~lY aE: On cikke is egy
eszköz; lU. On és a jáfékosok
kö<:ölli ö5sz.hang me&!ll!rrzmlé
Séll€K 1 Lehel!5€re!5!

Az el'yik önfegyelmez:eílen.

E.
költö tá.rsamhoz .•.

Házi kozmetika.
SZÉPSEGÁPOLÁS

IlI't&: Kiss ISeII'gellf.

Kedves kollégám nagyon sajnállak,
hogy te is lant pengető poéta. lettél.
Most könnyezve, sirva, kaszálhadd,
amit jó kedvedben, kacagva veteltél..
Tudom sr:ándékod jó volt nemes ...
A mag, mit e/vetettél.rózsa magja
igéd. az Isten igéje egy szó - szeres,
hogy nink virradjon a boldogságnapja:
Mest mégis látnod kell rózsa mellett
az elnyomó gaz termet(löbbségben,
és a megértés szeretete helyett,
guny virága nyillott neked is bőségben;

guny virága nyiilik minden szálon.
Ez a mi sorsunk lantos költőké,

nincs imádságunk bár ezrekért s1lá1jon,
PoMák maradunk végig és örökké .. ,
Poéta - e Szó hallatára mosolyog

(mindenki
verset ma ezrek mil1i6k irnak:
Elvetett magunkkal ne keljen ki semmi.
Vigaszunk legyen egyszer értünk sírnak
sajnállak kollégám te is sajnálj engem:
És vessük tovább a rózsa magát.
J?!J Isten szavát halljuk mlÍ!>t semi! sem.
Es hogy kacagjunk mi is - alkossunk

[nagyot
GYClUlli, 193e. január 1.-én.

Az Uj Kor ujévi száma. Az.
Aradi ZsoH, Bajja Borizs és
Pozsonyi László szerkeszlésé;
ben. meg.l'21enó akiiv katolikus
org(§ílum vezejó helyen közli
tvlészáros János érs\;'ki hely
larló: "Az. eredmények és, a
jövő munkája" és Schütz An
llli : "rv"Ia és katolicizmus" Gi
mű, elL egész mai kaloJij\lJS
szellemiségnek: irányi mulató
irásllit, Sok más érJ~kes és ér·
dekes közleménr mellelí világ·

napló. könyvek, üzenetek stb.
rova!ok egészHik ki il magyar
katolicizmus eme érliekes fo

lyóiraláí, am.:;!yl3ől mutatvány
s!:ámof szívesen kiild el kiadó·

hiv~lal, Budapest, VB!., ::henl
kir.j!yi 4 ulca 28. Egye:; szám
ára 40 fillér, egésr. évi I2lőfíz

zelés 8 pengő.

Valaki kopog, Ezr~l a eim·
I11rol i 2 szoba iörténeli! írja
meg Török 5Bl1dor, CI llClg"Vsi z

keni irá, uj regényébGn, 1T2ely
!lek közléséí januéÍri számában
kezdie meg a Tlik Öl'. A regény
T()!yiGiit!s mel:ell lerjc:deimes uj
roval isi gazdsgiija él j}omr"ás
képekkel grazdóg-oi1 Wuszlrá!l
folyóirat idei évé!. Munkák és
naj:ilok 'al:; uj rovat cime, amely
él szellemi élet minden neve... ·
zetes eseményéi és ietenségél
számontartja. ;jzinháuól, irók·
ról, könyvekről, zenéről, film u

rói kitűnő munkedársak jjjé.

k.oE:latjM al': OlVélS6L Örömmel
~djjllk, hQlllY uj szóimóban je.
l~niÓj; lépéssel kőz:eiebb

clIÍljához cl Tükör: i'l magyar

Háziasszonyok ! Megjeleni a
Dr. Oelker gyár ötödik kiadá·
su f~nyképes ünnepi recepI
könyve, melyet kívánságra bár 4

kinek ingyen és bérmenfve küld:
Dr. Oelker A. Tápszermüvck
Budapes! VilI.. Confi u. 25. Sü'
tópor és vanilJincukor ára most
levelcnkénl t ~ fillér.

A szerelem mindent legyőz.

A szerelem heltaImának érde
kes példáit olvashaljuk él ,,3ze·
relem mindent legyőz" cimű

~ikkbel1; élmely Tolnai Világ,
lapja legujabb számában j~lel11

meg. A, legkiválóbb magyar
irók noveilái mellett számlalan
ércjekes cikkel, pompás folyto'
!ásos regényt és közel száz
képel talál az olvasó él nép··
sze:níí képeslapban. Tolnai Vi.
láglapja egy száma 20 fillér.

Ezerszer szemben a ludáHa1.
A vil~g lef?vClkmeróbb (Hlisfájá
ról pompá~ illusztrált cikket
kö~öl ~ DéliDáb uj száma,
amely 100 oidallerledekmben 'to....-..~_ :AOllS""","_

és gazdag tartalommal jelent
meg, Remek képes riidiómüso
rok egyfelvonásos szindara
boi, íJomjJliis szinhá.zi beszá· I
!llo!ókélt, p1eiykákal, nagysze-· Sz:~pségünkszáliíosenen...
rű fill1lrovalot, több mint száz . ~égei közölt jelentós szerep
kepel 0S számfa.!an érdekessé- jutoll a táplálkozásunknak. A
get talál az olVasó fl kitün<l lhel~.iele,? jáPlálkO.zá.S nemesak
sll:inhází képeslapban. A Déli. k.JJooboző kozmetikai baiok
báb egy száma ~O fillér. előidióizője, hllnem sok es~lben,

el .szer.vezet hallamossá@'éI ré.

I
P@l'tő-tó vidékin í!ilfó nagy· ve~•. ~Jzonyos beJegség csiráit

. lerű:elü ll~déliOkbi'in szomorú eroslll, - sót támogalja, hogy
·1 III nadarB!as. merI cl nagy hó Ié'lZUlGl? i!! sze~veze!bel1 súlyos

. , • belegJoegek lephl!:ssennk fei.l sok Kárt J~H az iilló n~olba!1, • ... •

! annak súlya elaH össze.! A m~ . józc:m gondölkodásu
l embere Igyekszik oly élelfl?n

életnek valóball híí kepél adja l /örölt ei nád. del I.,u.emteni, u~Y él mdgt.d, mini
él mive!1 olvasóllak s irodalmi \1 A fertói nódt'iJ1 3váicba éi csaladJCJ s«ámára, mely ugy
érlékli riporlokbélll, megkapó ,. Ncímeil1brSlzagba vis~ik ki rivenie. @gésl'ségünkr~, mint szépsé

finyképekben a !1i'lgyvHágr,§! ls I R~késesabái1 hilön iiko!éít giinkre hasznos. Sok eset
pmrailé!l1ui érd~kes beszámoló] l, szcrveJ'tek a lüdób.,eleg isko!á- ben lilIInk m~r azt, hogy né-

mely egyéneknéj, bizonyos éle=
köz()L l{~mtiromj jános. Ko- sok sz,jmdra, "hol fekvócsar g lek élvezete (pid. eper, rák
loil:sviiri o. EmiL Móricz Vi- i nokot 1$ Ilil~$itGlíek. Az iskola stb. iZsetleg kiilönbözó gyó~n

rág, HlYI'Í:i!i Gyula: Felvil1ci Ta' l egy hÓrllJp mulva l1yilik meg. l szer~k) után o bőrön kii.ité·

kács I:~lIán, BierbiJuer Virgil, ~ $ZOmbathe.l~ipüs~ök, gróf I sek /~Ielljk~zne~. Ha, telJes~1l
T 'th Al d' T'> I ' T'b . K MJKeS János eO'~szsé:~1j okok· '.' nem IS tudjuk klvonm taplal'o éi ar 1"'0 gar l Ol er· . s> § 'l' kb 'I 'l k
. " .' ból lemondott CI püspöksé ról. I {o~asun '0 ezen ele e et, vagy

je~~ Robert, Orlulay Gyula rts go ! gyogy.szerekel. lehetőleg ke-
m~~ számo.i iró, köBó, publi- Féláron 0!11.1lón CSé1k Mron:- I rüiiYk.,.~ Na~yo~ has,zl1~s

els/a, melletiiik pedig mesh!r. szor leh~1 ~udéjp~slr~. ~laZ:~I: Ie~es7.ee~unkre IS, ~s ~~eps~...
f<$l1ykipisz'2k: Dulovils Jenő A ~udapesh NaInzelkőzl Va- gunkre IS ö sok lel. :COld fo-

H ll nr F·· c!! -I' - K'I· -' sárra, a TenyészíillellvásálTéi és zeJék fogYé!sz!á~a, az utóbbiak
a '" . 'iiI., .,EO lOsy él ma II j"l;\ f"co' II I'" I_ , .. .' ~hent István ünnepre. nem ICI l:l.,zereZ12a IZ Jarassa

Va(iai Erna es oiletes raJzo· A id""k' - . tAl t k b k~szüllenek- Fontos szerepet
• ., .. , v w:; ! ,eOZIn 1:'i!:12 e e... t"11 b .... f '

lomliveszek : Forilner Dl8n\?s t 'I'TI <; ~'" '11" ~ o e a gyumolcs ogyaszla-
• ~ éh om""nya IV ml 10 pen!ilu'" . l k 'l

Gergely Tibor Lónyi Imre I lk Sfl IS, me yne ' e vezetGl nem
_, : • , ve @me edeU. idéz elő fela:sleges hájlerakó-

0Slyw!ei munkiílval sZElj:')el es T' 1.. t ,ff. , 1.1-_1. dást
, i ik 'l k" f \_ ' u~;e2er u8 egEh apo Il.aA a . ,

nagyo ('j o, a . I(j yan o yo- '1t ;: b n. 1;: M' d A1:erl han"'sulyoZltm sokmu.l uV en uYlhan. ln en &

iratot, imeJynek minden lapja, edEligi éve! felütmulólag, az e~el!len4 ~ ~ezeléSire ielenlke-
minden sora mari:l$iliDlmznelű l l" li l' "'ll . zok elah \5, hogy n0mcsak
, . e mU.l ev en él gyu al ci amI szépségük, de egészségjjk ér-
"ívezetet surez. fi;.;. Frank!ln- korházban t994 bejegel ápol4 .l k 'b' d' k I I
Tá l l k' d' 'b . l - \Sle e en IS mon JélnB e o y

rsu él Iéi a$él an megl€ eno tak. - Meggyógyulva iávozoll ételek és italGk il!lvezéséról,
kilünő folyóirat iráni mindenütt 9552, mil súlyos beítgs~g kö.. me/YlZk a !~gcsekilyebb vállo-
nagy cfrdl2kl'dés mutatkfJf:ik. velkeztli~!!n 332 meghal!, zás<!>k elóidézói. -eas
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Akirlek trágyája vall el-
adó, jelenH:.":r:zen st Termelök Szövet-
kezeténél il Mildós uton.

A ez,er négyszögöl fijhiJ}
szőlőnek és gyümö!csösnek igen alkal
mas. eladó. Folr'~ víz, liget mellett,
nyaraló épitésére is szép hely. Cim él

kiad6hivalalbalJ.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON,
Hungária könyvnyomdavá.llalat, GYQma

Pilelös ÜZli:ffiVezetö: Teket Sánd.or.

l<rIJ~híó Mihálynak 5 hold földje,
tanyaépülettkkeí eladó. E,üieldődni le
het a helyszinen VI. 515 sz. t.<W3ra.

Mindenfé,e női férfi és gyern;ekci
pök legelőnyőstbb beszerzési forrase:
Mészáros L~joscipÓÜzJetébengr.Ti:?ozill
István ut 52.

Háznál S6Hrtésvágást, géppel lter
zseíést és mindenféle hentes-csemegék,
valamint csabai kolbász készítését jll
tányosán vállalja ifj, Wallner József m:i
száros és hentes, Horthy M. u. 15.

Egy ké1:rcsöva kal,asos lankasJ5ter
és egy háromcsövű kakasos lankasdcr
puska olosón eladó. Érdeklődni /)eák
Ferenc lÁt 3J szá.m alatt lehet.

l.akodalomra, disznótorra Kei'f$Keé
KárolYctól vegyen jó 7amatu bort lite
renként 56 fillérért.

Fe

DE JS SZÓDAVJZI

30 f i II é r
egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbol' Soltvad
kert állomásra k1szállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér jiterenként. Csakis
50 literen felüli rendelési
fogadok el. Hordói di.:men
te$en adok él szállitás tar
tamára kölcsön; hord6m
30 napon belűl bérmentve
küldendő vissza. Szétkli!
dés utánvétteL Eay pengö
levélbélyeg ellenében kűl
dők mintát a borból min
tásdobozban} bérmentve.

Soraim kellemes édeskés
italuak. tiszta, tökéletes ZS~

matuak és II e m ssvanyuaik.

Cim: Székely ferenc
Soltvadkert} Pestmegve.

Gyuricza
átveszem~ 3 m:!p1on behíl

l jelentkezzenek a
zök, azontú sem,."..,;lF.6I!,,",
tal·tozást nem ICii'l"',,j:llll"'é:&i),Z

Szabó
Szent János-út.

I

I~~-
l
i

II lA. Futl..H·~ilái (Wagnel~ Fatelep) szá
~ raz: ~P0rzsoJt terjgerj~ Elia és nyáriró
I 2sa burgon]!a, lov~bbá takarmá;,y buc-

I
, g@l1ya,.valamintkorpaeSárpaállan-

I=~~/'j~~'A=~~ ,dó<:.n k'lphat6.
nlint telekkönyvi hatóság. l Papp Zaigmcrocriá! heremagot és

l

4677i:19~5. sz. szánl. ~ 111áj..:o t lehet kapni j kk.s;11yhen é3 ~l&gy-

Áfverési !ban.

hirdetmény- ki"'J~nat. I Eladom .ujonnan épült két szoba
I i ~pe'zos ial·áscn- "7e~I·,. ó'r-s

I
Békésc"abai Leszámito!ó és Pér,zvál- l .".,. ", c", ," < ~\"

tó Eank rt. véare113J·tatónak Pel~víi 13,_ 'I., adómentes,Ségg"eL Cim: Kiss Dániel W.
'" o J l T 1"·1 á! 't"8nos (nős Kllriíla Etelkával) végrehajtást ~ Ker. - om pa \'1I l Y u ..:.. sz. .

l szenedő ellen iilditott végrehajtási I . Ehrm~!~~, '_.'.'_ ~ es~~el,éllrl :!c,ca
l ügyében a, telekkönyvi hatóság végre- I 1. s.z;.; ~L~" n~L..a~~n" . .2 . u~le~,:elYlseg,
l hajtási árverést 700. P. tőkekövelelés I feblUal l-l be,wLoz"stieJ klano.
I és járulékai behajtása végett il gyomai I A gYO:n~i J:ytlgdij&~OlvasÓ:l(öl: f; évi

kir. J·árásbirósá'· te.rŰlelén levő ,Endrőd ~' ho .9c en d"él,utan 14 oral ,{ez-
J;; } c 'I I .. l .. ..,', .

kÖ1.ségben fekvő, s az endrődi 55:§9. ae. e. eVI Kozgyu,éSi melyre az
sz. betétben 5097/1 hrsz, l h. 1261-öl I olvas~k.ör az ~ss=es tagjait tisztelettel
területü véarebajtást szenvedett nevén I meghivJa, az .i\!,lnokség.
álló Póhah;"m dü!őbe,j fekvő szántóra I li. KQr. Gárdonyi Géza u. 13 szám
1743 P. 50 f. kikiáltási árban elrendelte. ! ház örökárol.J eli<dó, vagy ha-

Az árverést 1935 évi február h6 ! szenbérbe kiadó. ErdekiődnÍ leÍlet Hő-
S napján d. e. 9 6ral~or Endn5d I sök 50 szám alatt.

, ,I lán"~ UfC" ") '76nl ala" l.QC
'I kÖEségházál'!ál fogják megtartani. I ~ ~' ,.~. ' cl. -.: ".-'" ~,. . il "d

Az árverés ali kerülő ingatlan,t il ki- , szobás ~akas Im.dÓ. EmekJO:=!l1I lehe:
, kiáltás i ár kétl1arllladánáJ alacsonyabb I ugyanoÍt.
l áron nem adható el. l szép butorozott külGDbejára!tí
! .&..7 árvere!ni S;:á:iCiék,>zók kötelesek " szoba január 15-re ki~dó Kerekes Ká-

bánatpénziil a kikiáHési ár lG száza- II,' rolyná!.
lékát kés:cpénzben, vagy az 1881. LX. utca 5 sz, al<;(l egy küléi11
tc. 42. §-ábal1 megliatárowt! árfolyam- l beiárilttí utcai szoJa kiadó. Érdeklődni
mal számitott évadékképes érlékpapi- : UgYéli10tt.

rosban a kikülclöttnéJ letenni, vagy a I 5zabl6 A. lajos a háztartásr.ak min
bánatpénznek e\öleges birói letétbe I den ág;5,ban jártas asszonyt vesz fel.
helyezéséről kiáHi1üH leléti elismer· I Jelentkezni lellet Deák Ferenc ut 7 sz.

I vénvt a kikiildöttnek áwdni és öz ár- \
I ver~si feltételeket aláirni. I Téil sapkák mindenféle szinben

II nagyválasztéktanolcsól"i
Az} aki az ingatlanérí il. kildáit<Ísi " Ait Vir.ce kajaposnál Endrőd ipartes-

árnái magasabb igéretet tett, ha töb· llülelte! szemben és
bet ürémi senki sem akar. kölele~ ,

, nyom~ban a kikiáltási ár százaléka sze-i sapkák reklám áron kalapigarihist tes-
I tést szakszerűen 0!c8ón vállal.

rint megállapított bánatpénzt a,z áltaia l
igért ár ugyananyi százalékáig kiegé- ,
sl',iteni.

Gyoma, 1935 évi október hó 5 n:.pján.
Dr. Molnár sk kir. jbir6_

A kiadmány hiteléül:
Láng

segédhivatali tisztviselő.

KORONA HANGOS
MOZGÓ ENDRŰD

X111X1X111I*II'I'I'I"I'

1936 január 12-én vasárnap
Az izgalom és a humor csodafilmje,

nk a pokol
Dráma.

Főszerepl6k: Walter Hm,ton, Robert
Montgamery, Madge Evans,

Jimmv Durante.
Merész és egymást szédítő örvénylés
ben kergető fordulatok, amik e filmben
lejátsz.ódnak. Csodálatos tengeri felvé
telek, majd viharzó kacagás és lélek
zetfojtó izgalom. Ez a film az Egye
sült Államok tengeri és légi haderejé-

nek a közremüködé-sével készült.

Jobb, mint otthon fegyház
vígjáték.

Hangos Magyar Vitághíradó.
E~öadások 6 és í§ órakor.

Ingatlanforgalom
Szilágyi Kálmánné Pécs Margit gyo

mai lakos vett l hold 762 n.-öl és 3
hold 750 n-öl elöhaJrni szántónak fe

i lerészét K. Szilágyi Albert K. Szilágyi
! Albert (nős Bere Juliánnával) gyomai

Jakostól 1000 P.-ért.
Seprenyi Dániel (nos Varga Eszter

rel), Seprenyi Róza és Seprenyi lVIária
vettek egy lakóházat id. Seprenyi Dá·

l nie] és neje Láda Klára gyomai lako
i soktól 900 P.-ért.
~ Herter József (nös Wolf Katalinnal)
! gyomai lakos vett l hoJd 477 n.-öl elő
l halmi szántót BartoJf Györgyné Fleder

Mária és társától 550 P.-ért.
Herter Zsuzsánna Sándor Elekné

gyomai lakos vett 2 hold 857 n.-öl vi
dólaposi szántót özv. Csapó Balázsné
tól 700 P.-ért.

Szerető Károiy és neje HGrilok Eme
rencia gyomai lakosok vettek 1 hold
400 n.-öl pusári szántó! Nagy Teréz
től 600 P.-ért.

Kereki Antal és neje Cselei Juliánna
gyomai lakosok vettek l !Jold 1449 n.
öl pusári szántó t Nagy Terér: és tár
sát61 960 P.-ért.

Nyitrai Sándor és neje Nlarton Er
zsébet gy()mai lakosok vettek 3 hold
zsófia majori ingatlant Barta Erzsé
bettől 850 P.-ért.

EGHIVO.
A Gyeilnai Jparos és Kereskedő ífjlAk

Önképzőkőre

rendes évi közgyűlését

1936. január 19-én délután 2 órakor
tartja egyesületi helyiségeiben (HoJler
szálló).

Tárgysorozat:
1. Évi jelentések.
2. Ellenőr, sz:ámvizsgál6k és választ-

mányi tagok megválasztása. '
3. Egyéb folyó ügyek és esetleges

I inditványok letárgyalása.
. A közgymés - az alapszabályok ide

vonatkozÓ pontja értelmében - hatá-
rozatképtelenség esetén február 2aán
délután 2 6rak~r lesz megtartva, mely
tekintet nélkül a megjelentek számará
nyár3 határoz::atképes.

A közgylilés tárgysorozatába csak
az 30c in<:l.itvány vehető fel, mely a
közgyűlés előtt legalább 48 órával, irás

,ban az elnökséghez benyujtatott.
Gyoma, 1936. január hó.

Haibach Árpád Kiss István
jegyző. elnök.

Box-verseny. Gyoma 1956.

ivi box, bajnoka díszes cim~·

irJ ökölvívó-versenyl rendez·

nek li:!vemliink, c hó 11'~n,

sl':ombalon esie &i órai kezdet

lel li Holler-vendéglőben.

GyTK hirei. Barátságos labo
darugó mérkőzést tarl El GyTK
cSé1pala 01. Elldrödi Tl< komp
leli L cstlpalóval folyó hó 12
én aL u. fél 2 órai kezdetleJ.
A mérkfizési a GyTK hiányzó
felszere:lésének póiJására ren
dezi. Kéri él vezei6sig CI m. t.
sporlpór!oló közönségei, hogy
egyesül€!ürJ!~cl törcl,véseibcll
szíves meccsiiJlogalásukked elő

segiteni sziveskedjenek.

Szives tudomására h(HZuk
m. t. lagjainkniilk és az azok
kQ;dves honál1'lr!ozóinak, hogy
ve:zetósé~ünk kellemes és jó

esi ével kiván kedvcsh~dninagy
rabecsüli hiveinek é3 folyó hó
19·én esj~ 8 @rai kl.3izdellel !ca
es!éiyl rendez 1'] Holler szál
Jóban levő klubhelyiségéb0 ll.

A liszta jövedelem a OyTI{
fel Herelésér·e ford il talik. ft.. FiH~

kasinnky zenekara szór~koz-

él kedves iagiainkat} játéko·
saink gyüjlő'ivel hordaoCllk és
sl:ives párifogásukkal egyesü
lelünkeí minél nagyobb szám
ban megliszicIni :3ziveskcdje-
nek, Cs,:'iky,

közül fricd
Tibior és Bartha lóy.sef f. hó
20 1 án, illelve 21-én katonai
szoIg~lalrél! fognak bevonulni.
Fried íj 10 g~'a1ogezred lll. zász
lóaljáhoL fog bevonulni Oros
héÍl:ánl, mig B1iriha B~ké$csa

Dára él 10 gyalogezred I. zász~
IÓélljához fog bevonulni.

Gyse f2bruár l-én szomba
ton rendai hires é1Jarco$'bál
iill, mely minden évben (J b6li·
szezon legkiemelkedőbbered
ménye szokoll lenni. Az elő'

készülel~kej lekinive, az idei
fulbalisla-bál minden eddigit
felülmuló sikerrel kecsegtet. A
Lach iÍs Varga cég állai ler
vezell, csodaszépnek igérkQl~ő

vi!ágilás technikai- megol'dásl
el bál131őkésziió-bizollsága egy
hangú dicsireiiel fogadla eL ft.
Gizollság elhatározta, hogy a
legszebb jelmeukel 0liékes
l:lfémy és ezüst ékszerekkel és
él'ték@s ernléklál'gyakkal fogd
jók megjutalmazni. A bál leg·
frissebb híreiről minden héten
tájékoztatni fogjuk L Olvasó~

inkat
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ELŐFIZETÉSi ÁRAK:
Negyedé'lre 1'30 P, fél évre 2'1'.,0 P, Egész évre !5'20 P.

Befizeté&ek postaesekikell :
.•Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.

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

F<lIlelébli szerkeszt6: WAGNER MÁRTON
SZl!ll'kesztólJ,ég és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KŐNYVNYOMDA
ci lt' o ln li!. Kossuth lajos utca 64.

Telefon.: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
:.ID fillér. Ötszöri hirdetésnél !o százalék, tiz8zerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés eseíén 25 százalék kedvezmény! adunk.

Nagy sikerrel larlolla meg a
G'y'omai JÓlekony Nőegy!e! ez
idei szokásos te<l0slétiyél iZ hó
H·én. A község ínlelligenciája
majdn0m telies számmal meg'
jelent, iól tudva, hogy az oH
elköltölt pengők és fillérek
ugyszólván tisztán a nyomor
enyhílésére szolgálnak.

Az estély erkölcsi és anyagi
sikere leheiől!é teszi, hoQ'Y to·
vább is segítsük az éhező kis
gyermekeket és cr nyomorgó
anyákat.

E helyen nyugtázzuk a fe
lülflzeléseke! és hozzájárulá
sokat. Ezenkivül megköszön
jük minden 011 megjelen/nek az
elköllölI j)0ngőkeí és fillérekel.

feliilfizellek: Deri ~alogh

Gyula 3 P., Bencsik László It
P., Christián Kálmán ~ P.,
Csermák Kálmán 1 P., Dukesz
Jenő t P.,Olück Ármin 2 P.,
Grósz Zoltán;) P., Iványi Ala
dár ~ P., Kner Izidorné 2 P.,
Nagy Lidia 2 P., dr. Pálka Pál
iO P., dr. Singer ~ P., dr. Tar'
dos Gáspár 4 P., Reich lenő

2 P., N. N. Békéscsaba .I D.,
Wagner József 2 pengő.

Természelbeni adományok
kal hozzájárultak: KórnéÍr Gyu
láné torla, habcsók, Klein Lász·
lóné torta, Sipicki Samuné Y'

j

iál krérne$, Répás Pálné 1 "s
lorl1:l, Varjas Margit mmmc,·
Merkovii§ Mária leasiHemény,
Kovács GergelynlÍ t tál tész/a,
Villányi Nándorné 1 lál hideg
sült, Madaras Kalinka l tál
hisz/a, dr. Szás~ Lajosné na
rancs, özv. Németh Gézáné l
lál krémes, MolnÉlf Kálmánné
lorta. Wagner Márlonné alma,
narancs, Ugrin ls!váoné kr~

mes té~zta, Pikó Béláné l lál
husétel, dr. [{anyó Tivadarnli
lorta, szendviGs, dr. SallelÍ L~sz~
!úné !orJa1 dr. Tardos Gáspáf~

oli hlhsélel, dr. Záhonyi Ala'

Nőegyleti teaestély
as

t6zésben látjuk Gyoma g(ljZ~

das{Ígi teHer! düiését és ez
zel a megélhetésnek jobb
korSZéikát, ha gazd~ink már
most elókészüJnek éi több
trágya termelésre.

a jövő héttől ke7dődően az
184S c ben öntött és eddig a

. póhalmi áhflatot szolgáló
kisharang a gyoffiöi római
katolikus temető ezutáni la·Ik?in~k utolsó sóha!át csen-

I
j;?I el ercnyelven: "jezus.om. !
segély Végórámban meg."

6 V\T.

22

Vidéken elyezi el a főispán

az' endrődi k bikosokat
A vármegye megértő fő-' áHtával az endrődi kubiko

ispánia Rlcsóy-Uhlarik -Bé-' SOkéH egy hosszabb ideig
la mindent m~gpróbál,hogy fartó munkára helyezi el,
él s z e g é n y kubikusokat vidéken. Hogy hol és hány

mu ~l "'~'l . >t A fót, azt megmondani nem
• I. {ul oz WI aSSél. na'

pokbön Endrőd k ö z s ég IlUdta. De ez a kijelenté~e
l ~ ., .~... ,,'.. elegendö s~munkra. azert

e ollilró::sága a.zr,az .!g~retel lis, mert tudiuk, amit eddig
kapta, hogya Joob Ido be- megigért, azt meg is adta.

!
vel ezelőtt sejtette voln~.

hogy 1936-ban, llZ ufadai
, mi végeladásb(Hl, cl "segély
Végórámban meg" magára
lj I<isharangra, mint tárgy'"
ra is vonatkozni fog - be..
következett és él megsegé·
iyezés n"m maradt el, merr

ELNÉM LT
HARANGSZÓ

Póhaiom foiul, al körös..
ladányi N adcinyiak niár
1479-ben szerepló ősi bir'
tokát, 1705 láián szini'én ej.
pusztította az egész vidé
künket romboló. r á c s á g.
Szájhagyomóny szerint cl

páhalmi templom anyagát
II mezőturiélk hordták el és
építették be (lZ ő templo
mukbéL

. .
Póhalom falu nem épült .

rel többé. Idők folyamán a
régi faluhely a környező

birtokka! báró Wodiáner
Albert tuléljdona lett fiu"
talmas mBjorÍ építenek. A
majorbeH gyermekek isko
láztatására iskolát létesí
tettek Az emberek áhftatos
érzésének feilesztésérG; kis
hiJiélngot álifHatolt az: ura. A 'reggeli gyorsvonatot két órával
ság. I később akarják indítani

Jó egypár évtizeden át! ., ~
f i t 'l' " ,., ~ l\'~egbI2hajo l1eiyro! nyeri ér- B~kés vármegyének, hogy ez° y, íj po.tm,ml elet cl Kor- l' lesülés szerin l CI Máv a Lő· cl tervezett vóltozós ne /örlén
nyezó viszontagságok for- . kösháza felől érkező reRg'eli jen meg, mert ez II vonal.

g~tagában és, ezalatt víg- Ig~or~w)~at~t ':ét IirálJal később amely háromnegyed 12 órakor
sagbCl n -- banatban G fa- ! Q;{arja uufltanL fui be Budapes/re. all ill jövó-

lábon áH.ó, kisharang csen- I .HogV mil~.efl hálriHlYl, jele~- ben csak déluliln fel i órckor

diHése hirdeHe Q ballai pusz- l ten~, ez n~kunk, azl csaK a~o.{ érkeznék oda.
, 'b' '.'. I. k I tudlak. ak,K egy l1l:'lp alall ($kélr~ Maradjon il régJ gyorsvonat
{aSél~ an él ·pO!lC!lm l Cl { -e- l .' I. l' . . d l k, , ,.' ! !a~ iZ vegefl1l pestl o ~U. a!. Itovábbra is váilozl:lllan, ha már
reszteny mIvoItai. j t·.,.{inden erő! lalba kell velnie jobbat n~m kaphalunk.

A sok . gazdasági meg- l J2JC&. !!E. *
oróbáltatás, él gazdálkodás i o.
mikénlje nemcsak a földet IOníözési tervek a közigazgatási
és az épületeket délrab(jHal b·' l H

~Zét: ~Qr~em a kisharangot i Izottsag e ott
lS einemlfotta B pusztában. l B· 'k" ~ .. - kE .- ~ ..,. . e.'esvarmegYl! I{Ozlgaz... öntözéséne problémáiával
, _ it~nod~m ~ ha~angt~l# j ~atási bizottsága f. hó li~ egyre többl:::n foglalkoznak.
Ifatán. "jezU::50m! .segely í an gyüiést tartoH, ahol él Örömmel állapítja meg,
Végórámban meg. Öntötte lkülönböző bizoHságí tagok hogy nem cSflk Békéscsaba
H o r !1 II fl g, József Pesten Imegv~_lasz!~s?, maid ped.ig és Gyula, hanem Békés és
1845"'. A ~ves kisharang az ah~pám Jelentés utan Gyoma is foglalkozik az
ércfogyatékosságai llnyag Id~. S~bó~ l!le~ ~Z61>ot! hoz- öntözéssel. A minisztérium
öllékonvságának fokméró- ,za, az ahsp.ám Jele,l1tesh~z. felfigyelt, s igy minden re
. N' . .-. I Kerte az alIspám esfáls· mény megvan, hogy ez li
lll.. l .mcs él harangomónei': pá hogy é:lZ öntör;ési rer- nagyjelentóségl.1 terv miha-
mit szégyenkeznie: jó érc- vek~t támogassák. marább megvalósuljon.
b61 öntött. A harang iel- Vitéz: M6rky Barna alis·. &ennUnket gyomaii/lkat
monda.~I:'.L m i ~ t h? ~~n,ak Pá:l válaszolva, öröm~el \ annál is inkóbb ~rdekeI ez
mtlgszovílgezoJe mar 91 ev'" ltitF:l, hOll" a Körös"vid(Íke t:I felfillyelís, mert az ön e
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VOlna

előadási

tíC'l\10101'YlrneJ hanga~ ...

jal!U"Í -én j"!lJJán ö órC1-
k<)r i_i~(~:án3 el.6adds keretében

a d{)c ~anár iari(jH

lJ.USZáíOk"

t~ q,{;ik;'_iJ bö:;~;pCf1' t,g' a ter..,-
rl C( ~s 25 (;z 2rL~kc3~! és, :,V'v3. bb·

zt2Jcnl~ ~lOgy a, filc1 'ge:: J

pesíic1í viszonyok F~cl1elfJ m~"

dán indcnD6i iul l),odukció
yan, !lern időszerű cl löobLu
rneiés,

Kcselyös 1936, lan, 10.

]·\.~n]~t h:é~!.q

26"á::l C:;orr:Ján ~s beni!
a ie\,Oerr;ék ÍJ2~kiZS

gárdáía,

Td 1.S ::: v~;~(?112nr(~' bfzV0; ~z~r~

ic!.:nü~) ~.: :TI·,::gd ,k3r~J/argó5~

nag neng·~s~?l(~·j T:-n...1'ie tó ínge.-

tdg lj ~r:'~ rr;LI!.t ;~ i,:~lá~7iéd.B.:-a,

~l1QiV e;óhb<tUö;)O .~ rné~ységbe

zuho:q:
f,á",j,ennyire is rosszúl hang~

ZIV, "ci fönni"hbiekLJól :-:zJ 1<6,

ATány os éje~érö és· kö~-

L?s:;,-eiL~rőL A zsufola nfQ';ZtcI1

~ere érdel~16dé~s;~,d

.f é cs 6 éÍn cl í\lép-

iev.zkenysé-

egymá:!>
j(:lje~2ri:<öics[ és

ha?ana~

és

.z.r1·Zrl5zán-~cköL lj, i-o,L
v",;)' '.U'LO -,',.: t. ~'. - ~~, l

• ~ti t'~~! i:; i\.-'f1J~inc! (rncgll'"
i.cL.:I(, ~'ICJ S-sui~/()zá5sal és
ho:~d{) ?á~.33e~ '3d!~jk eáö.
áiL:3 ehSe.Jbs Ldán az
hrzsz'zl~_ a j,::~';en~cvó

a7.:Ü'~~['ól .:r veszé

g

az iszszerúségei
dálkodásba,

~'g-YSZ~~r1ben j nn j ~i ~~ c j éJ"Z

\ árakat nyomö f,z esiep', r!
i [,~len1keznf kc1!ene el ~(l:~~
! nak az árak emeiked'2SébQ.n ,~;:s'
!vis5zaiuihaJnánk az 920 as
\ lilDoin.>rnr.-,
~ ,

~ közlene!' nem

Inagyipar. rneg a nögv
k.2delem

Q'H
I l;.;) 'it

maradnának ,;] lerhek és azIípiH! cikkek árai ci mai ivön
I ' r~ r. ." "I Ole ci gBlDorhJ lfe~Q~'-\

l losWassék 17--'
~ '2S c::é-rt ~Tdnden
l , 1 l .', 'I f" 
~ m~n:·:'2nlf~or e.f~e,'::2S ~G2LJ

~ h~,j",75,~'bj ::'~;;~-rllil;!1i,~,;~es. ;N'~II'u, ol k.rm,... ,v. '_'d ,,,,I .. c:,,, ,~
i g5Dona ár-:l biz'los~ i5ttr.5g\--;C

I ,:1 i'jfize!éssel iá.ró hL::l'JLjS3::i
l
\ ~\.:lind~ár~ f159:\'obb icnne c. kc~~l r~::,iet, ci meg'maradl kevesebb·

I
~ nzk emeikedése az érték.,e,
. lemH? GiZ anyag is, trágya
\ !emrenc (+?~,

! Iása terén Dagy el ás van

l fi mpz6gazdas s:::ém6íB.

I M'2gnövckedlek
j ehhez '.Iis
~ r n'" r;' i b ~ ~ .I .IGI ".OV"dl, GI evc:IZll IS,
1

j 5 gazdasági egyensúly meg~!l'ilClfadjon. Mire gondolhalolI B

~ gazda másra, min a jö és
~ i(:-bb l·~~r\neiésre. nl int,
i\ d c s6 hl () 3 ar bev é h2] fl e cl Ö .,-

! iJek::j'cL,. merí ,aL, árak !;zrnor~
1 zsolodf::'J~c. Feh?sJ

!koznak. a Icrrneló a
I "1 d'~ ~al)d dZ Qz,er.~ a !
r 'L'" I"i sZ:i'\. él laD'::l B Ol.

I Ha a kÖl.:e,hck ieszállílásá·
I ra nlncs r{~n~énv~ EJ tC.i:-né

l áf,á-t kelh:?"ne :ú~_y crr:c~fJ\ . hrn~-Y
l kevesebbet lerne!nénk.
i HQ cr::'. öS3zes L2rm(~lö ?':lla
! nl0;{~ mert mindcr:üií bei \'f:n~

I~f{:~:f;:~S_~~~\~,~,5 '~,i::'~'Ú,(',)~ iJC-I "JflÚl,cL" "I",,,,C'!J_JI)u~,a:> él,.: L

:\ e~:fi közöf ik C· D'!) rt ';' c 1é~~Inák, fölosztaná~{ il ~cr!1iC1:Z~!:

dze

öszerŰ-8 a többte el

[öjegyzó, Eovécs
Isíuárr, Szabó László.
.~ndfás" tJenci Béla r

László, Timár Lajos, fliiöp
józsef, Tóih Gábor, Körősi lár
sulal 50. Tul a körösi Népház
40, Endrődi Kisgazda kőr 80,
Kalolikus Kisgazda kör 50,
PUSl.lélcsejíi kör 25" U;.!'ari ka-

hla végjgnézzi.ik a ferencvá~

rosi seriésv~sárl, hd OLI, min!
eladó végígszcnvi2d~ük. vagy
ha emJékezelünkbe visszaUé2~

zük az uÍóbbi ével, baromfi,
píacaíi, fóleg cl pulyko2íadás
sa! kapcsola~os csajódásoKai,

vagy a 2-;5 évvel e'öbbi bó~

ségesebb eszJendök gi:lbO:l6ér~

lékcsHési neh,,:zsfgeil és végül
a.zl cl nagy n\,ornorl. ami ma
van, le!H::iellefl,
Kozóba ne essünk és ,;17011 ne

pen {ni is jör~én! o.z cn-dJeriség

geí, mi dZ, ami fl maiáldallali1
áLlapotnak az előidézőjf::?

.!~, fönnlebbibajoknak éJzokili
élZ alábbiakban vélem: A tul

termelésben, cl közierhd\ meg
növ,zKcdlj,sében (ZS hogy az ipari
és kercs\{ec!elmi cikkek árai
részben nem iudlak, r'2szben
meg nem akarnak idomulni Q

mai viszonyokhoz,
Az. Országos Magyar Gal"

dasági Egyesüle! legulóbbi köz·
gyülésén kirnuidásoH;al vilá
gHoHák meg, hogy zgy kal.

hold föld adóia csonka halálnk

lerü!clér 191 3- ~an 5 pellgó 2
fillér voH, í933·b(l:rJ "Z miÍr iD
pengő 71 fi!l.émz emelkede~L

Buza érlékben 1913·ban19 kg.
és 75 dgrm,~ ül. 1933- tGm 68
kS'. és 16 dgrm.lol kl2Heil fj
zeillÍ egy hold adaiakénL Va·
gyis a békddőkéhez vlszonyín I

tollain mosl az ődó!ehef pen~ i
góérlék 114 és f~l száza·
lékkal bÚLa értékben pedig 246
egész és tehá! 247 száza~

lékkal emelkede!!.
Ebból is hogy meny·

nyi vel olcsóbb ma ál búza, mini
békéb,zl1 VOI!.

egv vel ugyan-
csak az: Omge ! - 9mrn.
cs 70· husl kell régen
CZ! 5 mm. 40 kg,-i ci leheldl
megvenIli; búzáj,aD ma ~5. mm.
10 24 mm. 90

·o! kellet azér! adni,
Tehát mind élZ éidóziölás,mind

a mezőgazdaság részére SZÜKg

~éges és beszerzendó ipari és
kereskedelmi cikkek érCliak\i·

esté

s nej-,. jc~, SOll:'(J.

(J~,'u!án'2:2 ljl ·S?Q

dárné
H a vi zi

A sulyos gazdasági csapá~

sok ulán öntudatra ébredve az
cl1dródi gazdák oh;ön lendü
Jellel és akarailal karoliák fel
az iníenzív gazdálkodás gon'
do!alál, rövid ídő ulán
már eredmény! Íl.ldnak
felmutatni. amely országos vi
szonylatban is az első l1eiyen

áll. A lucerrJa lclepílés ulán él
fűmag lerjeszló gondola! válik
lelié, A. cilszerű gazdálkodás
II '; elengedhelenen állati Ja-me.
~'kés,ányozÉÍ5hoz szükséges
lá.-<.irmányrépál is nagy tömeg
ben akarják termeszleni, Be·
láiva edcHgi l1ely!elen gazdáj,
xodásukai, mindenképpen a
jobb és jőbb lermes'liés! akar'
ják megva!ósilani, él ilyen
erős clhalározással és cseleg
kedellel él végső célt is eléri. Az
agiUs és fáradha/allan községi
gazdé'l péllreken Budapesire
utazik, hogy kél napi ol!iirlóz
kodása alal! megszerezze a
szükséges \'etómagokal, de.
egyben megkapja azoka az
ulasilásokal is, amelyek a fen
tiekhez szükségese!c'

VICS. dgneT' józscln2
hÚ'3ét!2j'~ cL'. r>3ika P'ti ,~~

dr. VO,:?c! y({Jrolyné l h1nl<J,

A vezciöség,

A múll hi szerdáján zsufo·
lásig voll a NérneJvárosrészi
Olvasókör terme, Nemere)' Pé
lel' léJkarékp,znzíári igazgah),
él Gyomai IZözmÍÍvclódési Egye,
sü!elnek évek ála lelkes eió
adója Iculollczullal is igen
hasznos ismereller!eszlő elő

adásl EJ gázvédelemről és él

repúlőgép fejlődéséről, mind·
végig kkölve az cgybegyüll
nagyszámu hallgatóság figyel·
méL Éríékes, a közre nagy ha
szonnal biró eióadásáért úgy
a közönség, mini a7 egyesü
lel !levében Szőke Fzrel1c igaz'
galó taniló monooH hálás kö
szönete:, aKi ez eslén egy iro·
dalmi érlékű novellával ked
veskedz!l a közönségne),. E:;; y'
egy szép hazaf~as köHelnényl
ügyesen S:U:lVd)!blf. izsó Rózsi·
ka és Oláh [-:rzs,z!Jei. ,t.:, kövel
kező s/~erddj es!é~ ziő,,:dásai

és azoKnöK. helve\: Ruszka
Sándor lelnÉli' az lparksliilei
ben, vHéz PO Gyula az Eg'l'el
értisi és WCJJnrr ~/!Éti'Jon él

Kisréli örben. Az elő,

adá.sok Donlosan esle 7 óraI
kor kezdődnek,
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magyar estélye február
$ ,

az dSZlno an

,
-an

Színházi jelentés

l: ~--Ai-'-~----~--~~ .. '-nv.Jihoo."~ ::;r..v....~ NjJWHi"h"'Qi!

l ahol az üzlet feleli megkezdie
~ mt.mkáiáL A m~nnyezet állöré
.,. se uJán egy köté!í;!n leereszke

deH az üzlejbe, ahol ez haris-.,

I nyákat, cérnáka.! és más dol-
! gokal összepakoll. Maid pe..

I dig hogy elérie él m~nnYCz('lell széket állHoti a nyílás alá, egy
í cso\liögol és ennek lelejébeIegy :s6k .tengeri~ állito~1 s igy
l aZU!?in Gierle a Vogoi! rest, ahol
I az áruí felrakva ó maga is felIhuzódot/.

Apadiáson Glzu/án ~ jo~ojj

holmit kiegésziteite él Kurczék
. 2 sonkáiával,4 és fél szá! kol
I bászával és egy darab ms1öli
l szalonnával.
I A fellevések szerini egy ala·
l cson y, barna idegen kövelhelle
! íZi, aki előzó délután és este!állandóan az üzlet körül sél ál
, ga/olt.
ill d'" I l ..l h csen' orseg a le YSZlnJ

iszemle ulán azonnal megkeild
le él nyomozás!.

ki magának.
A lelles vagy helyi ismeret·

lei rendelkezell, vagy pedig
alapos tanulmányozásl foly ta'
loU, meri a házigazda, Kurcfl

Mihály udvarára haloll be elő

ször, ahol a füslö!Ő aitól lefe·
szitve falbontó szerszámol ke-

I reselt, maid pedig a ház végén
l él f~liárQn behaloU t)J padlásra,

évi iej 2200 Iilcrre szaporodik,
és fill most 5zámo!unh, kide
rU, ho~n l iíler tei elöállitása
igy már 15 filllZrbe van csal<
és ha ezt az adél~olésl még él

leben iejelókepessége szerint
eme!iük, akkor még olcsóbb
idei nyerünk.

E\JV kiló abrakkeverék cca.
18 fillér, mí!ól három Iif!?r le
jel ad él tehen, mely 10 nll:2r~

jé.'el is 30 fillé'r, tehál a. !Öbb. i

I lel 12 fillér. ill d Z azonban,
hORY messze BudóPiZ5itól, kÜl

lőnösen az Alföldön, l1,zhéz el

lej érlékesiiése. dl2l él helyi fo·
I gVéJsl~ásból kimaradl Íölö:~!e~

I
gel i,ülönbözó tei!ermékké fej·
dolgolva, messzebb szá!lHásfD
is érl~l\esi!h~liük.

~! Peres·ptlszJa, 1936. január §.

I: GazdásZ'.
. * Fenti cikket a Tllrke.ei Hirl~pbóJ
! vettük át.

jelenvollak, Dr. SzíláR'yi 'Pe·
renc iárási, dr. Vincze Endre
községi orvosok, Páneél Emil
főiegyző és sok elóliárósá~í

lag.
I A menű hlisleves, hii.s (:s friss
II húrka voiLA? adagolás olyan,
• amil minden gyermek alig-aligItudoti elfogyasziani.

Az élkelés tllandó orvosi
felügyelet alaH fog állani, s igy
anllak nyqmíÍm minden gyermek
nél gyara~odásl fO~lJnk lálrd.

A zClv('lrlalan étkezési Ptin-
, <sé! Emil főjegyző ellenőrzi, ki
~ Iegnagyobbelfoglallság kö
z.,pelle is fog lalálni idői arra,
hogy nap-nap ulán személy~.

i sen győzódíön meg, hogy oHlminden rendben menjen.

I
Adia az Islen, hogy ez az

akció soká - ha szükséges-
i. te1jesiíse él közm0gelégedésre: a
l múködésé;' ér. -

An!al Béla színigazgató lár·
sulalávai endrődi vendégsze
replése után Gyomára érkezik,

. bogy 21-én a mozi leTmében
megkezdie előadásait.

Anial Béla és társulata olyan
., válogaiolI szinésznőkből és

iiii:iiiiiiiiiiiiii===ii_;;;;;;,;;;,;iöiiIiii;;;;;;,;;;,;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiliiiiiliiiliiiiiiiliili__ I szinészekból áll, hogya gyo-

Betörte Kő Péter ll: mai i~ény.ekel _m.ind:nbizon y•
I. nyal kifogja elli!gltem. A tár·

orth Miklós üzletébe li sulallöbb lagja vol! már Gyo·
: mán és igy reméljük, hogy új·

ból kedvencei lesznek a közön
ségnek.

! A mí.ísorunkban él legujabb

i
:. da:abok _szerepelnek ~zek Gyo.

man meg nem keruHek eló·
'adásrtl.

A bédeljegyekel előjegyezni

Halélsy tilkárná! lehei, ki min
denkor készségesen áll él kö
zönség rendelkezésére,

Csű!öriökőn reggel cl szo
ko!! nyiláskorm~gdöbbei1ve

lálla Konn Péter é:; felesége.
hogy az ÜLJeiben összedulva az
áru. A porló! be!epve SZiJlla-·

szé! heverL Első liedtségük ulán
lá!1ák csak meg, hogy él belő

rés,! a me!1ny~zelen kereszlűl

végezte ei az az elveíemüH, aki
i ilyen sz.zgény ballot választol!

Mint ismere/es, ei beíügymi
niszler él mull évben elrendeile,

· hogy al. iskolás gyermekel(
közül azoka', kik reá szorul,
nak, étkezésse! kell eiUl1ni. Ezaz
akció a .... Zöldkereszi" nevel
kapta. Az álldmi !ámogalás
mellell él belügyminisz'er fel,
hivla él társada!mal támogatás
ra, !JogV az adoll fi!léreker.
minél löbb gyermek részesW-

· jön olyan étkezésben, ameivel
- sajnos - ollhon nem 'ad
meí?kélpni.
. Ez az akció, ez a gyermek
étkeztetés kezdódöH meg Oyo
mán f.. hó l~-án héifón. t:s
amikor Q 85 boldog gyermek
az első e15tidet elfogyasztani k~
szill! és o háj~ ima sz:á!lOíl az
egek urához, élkkor, akik of j

vollak. mélyefl átérezve :?yö-
· nyörködfek a gyermGkekbefl.

Ar. első ebéd kioS1Jásnái

I A GYOMAI ZÖLDKERESZT AKCiÓ
I MEGKEZDTE MOKÖDÉSÉT

Kruchió Endre..

Tejtermelés.*

G,
KÖlTŐ 'TARS

Szem'edés, Dália!, al. ~Jet harca
Tanit dalolni - kedves DiI'.rá(om,
Igy virÚ! fánk az öröm hajnil.la,
Igy les;;> aratás il rím '--- sz.ántáson.

~ öfHHlk meg iegyen a rwrmáH.'.'
ici!err:'i;~16ér~é!{(;;. Teki[l~eH2! a
tehén lecme:lóképességúe és

Kedves kvHégam ~ sajuá!lak

!annak . s?ármazásdl'o, )nif'deoHogy fly fekf~é!í látod a j,apot.
Sú,'bül sajr.álom az, a to!!szárat, II ki Ó da"ClKn'erék elfoQvasz!á
MtJr érettE:ni most tintát kopt2itott. .. ! sájÓI S Weil' ;Q~ei keH íermeJ
Poéta lettél? - igy irod nekem. . I nie. Az abrakkevl2rék többféle,
Ebbe11l most tévedz7., kedves barátom, állhat: 20 SZCL:Cllék oidipo·
!';lem lettem költő, annak s:tüleHem : ,gácsadarábó~, 20 százahik ár-
En a verseket vigan k!3l5zálom, i példarábó1, 20 szjzéliék korpá.

Aldom az Istent, Éde~i3myámat, ' bÓl, 40 százalék tcnger!dém~~
Pacsirt;> dalos alfö!d~ r6nát, ból.
Ot~ Keselyö5ön a virágszálat, Ha C"'V lehén aI~plakGrmiÍ.
Kik az ihletet belém c~ókoltak i . . . "" l

nyoZi:]SEí minden évben 100
P-be k,zrül, akk('jrf 10 fillérbe
\fan e~v lHel' tej előátlliásö,

meri aZ alap!a~íarmánvlól éven
te méikszímum 1000 liter lei
várható. Ha pedig ~zi a fenn

tarló takarmányt 4. mázsa da·
, rakeverékkel póíoljllk, melynek
, ál": értéke ma 12 P., {Ikkor a

lc,karmányozcís érlék~ 172 Pre
emelkedik, dc ugyanekkor az

Nincs müvéllz hajam, (;50KOr nyak-
[kelldőm,

-Külsőség nem ad @üila ihletet,-
De van egy szép, 'kis, s21öke slIeretlJm,
Az hangolja fel mindig súvemet, .,

Dalolj, csak dalolj kedvlils barátom,
De egyre kérlek: ne sajnál] engem,
Éli a verseket \·ígall kll.$zálom.
Vigan nyomtatom, amit vetettem!

Gyoma, 1936. január l 4-ón.

A IQh~nlar!ás gyenge lakar
már'!'/ozás meHe!! nem ielenl
lakarékosságot. Hogy ezt az
alábbiakban bebizonyiísuk. fog·
laikozra.mk l<elllZgv nehány sor~

ban ol leigazdaság gyakor-ialá·
ból íesziirl iapClSl.laialOk «f"d·
ménycilteL

Egy iól lakarmányozoil le,
hén j (mási köllsége ol~sóbb,mini
egy roszul !akarmányozo1te. A
lehénlélnásnál a cél: iejlerme
les és minden eszlendőben

eg V ió boriu nevelése ellY' ,"gy
lehénnéL lvlár mosl, minél .íöbb
leiel ad f.l IctH:~n. lJrliHíi kev12
sebh !\öí(::;ég- esik minden IHer
tei elóálliiós?lra. A nyári szá
1'(lZ legelőinke!, ha szálas íill-

karrniumyal póiuliuk is, ez még
~9ak iie.bel1tartó lakörmányo
zá:>. A léli lakörmányoziÍ:: ten

llcdsziírral, kcvés szénával, ré.·
piivö! és íőrckk0! löriénik leg·
több hel II ell 'lidékün!<ön. me! V
la~armányok szintén csak fenn·
ítwják éi icbencí és az él pár
lHer lei. ami! ez;;ki61 a lehén
adni tud. kevésbbé póíolia a
tartási köH~égeL

Az éli2~ben!arI6 lakarmál1\1
jeM! póloúni kell ierme!ő la~

körmánny,jÍ" abrélK alakjában,
me\l'y'zt aztán ld lehel használ

ni ti tehén leitermelóképessé
gél. A jÖ\'cJelem minden kiló
abiak emelésével €:g1/ bizonyos
hai'árig nőni lud. Természeíe
sen az abraknak olyan dara~

k~v12rékbői ~lial1í, hogy
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Házi hdegápoiási tanto/ya
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Egv~e~ ~(özpordH \':ezQtős(.~g,z a

vidQki fj'5ke:?Y!eiekben négyhe d
,

tes be~egápo!á5j ianfoiyaffioj li

rend·u, ezek közt'!! egyel Bé· !

kÖZ~iégi~Bztr d·j5zler(1'"i2~i~'1l (i\t~

rende.s k·Gzgvülésé~' ~örijtlv

A ;'l!~€ilgy,ar Pkss,7.:.mYDk
• ~ - ' A' ." , . "'.:;: 7 ' ; .,1 zeln ~z{j\le[Sr~ge (r_\·~.~~ 'le ..-,-.-.1 )0-

nn'á~': ·=t;~( !J~l~~~ 4 6r{j;.·:\.-if~ .a:

~ csziadéko~ nzet it\ bvf)~': nyezre..
" "'$<.1--"- ": sege 3,,,,. D.0 ~ j peng u,
'11
1\ iPlifOS sz~badisiio~a. ja lj uár
"ió'Éin v01l cl iparlcs1idelben 5

:: 4~ik jskolo elóadás, Wagner

I Mánon éflkiuális üg'iekrói
!I ~eszéii, uléÍna dr. Legcza
l Tibor él je !::ddlönY'"ről ía.r·

J

I ~O:i, i1C.;,cy?:: '~r!ékes 0S niv(~"5 eI~
"adl3lsl f0mlvluk lPélwsaid, h-
l gycirn121 G jalHliH 'iJ·iki rend
I kívüli dóadásra, am!!-wr 17

'I' órelwr Horváth. l.afván 03-éi, és·
I C~~j). városi adÓI_6ln_~CS"0keló
~ ,~daSE ~ar~ az adc..ifO!,
r:
ti

:i Endrőd kereskedői hajáro'
~. , ., l - '1,i Zölol hcz:ok, m,z,yoen "en,.;,i .

il OOl?Y 0ilulán kél piacj napja

• lc~ye.!l cl1drödnek: hé!fó ésIcsüiöríök, vosá!'if'ap pedig le!#
l jes m:.mkasztioc! legyen.

i! Repülőtér épm Sl:entesep..
l Szentesen ci felsócsordajáráson

430,000 négyzelmileren . repü
iÓIHe! léiesiíenek. cb; ielzoJegi

. planirozásOll 5000umkás dol Q

II "0";;' '~,"~' ''''''''''''5''''''>1 éj t'7l n,)'I!J'Ó-ó L,lll!'l.. ~~, ~U.iU ...' ~_'.:....:J. .,'<. "".:_e." .....
, -

II nY121.::re kerül .a sor.

I .Móra emiékmiJre gyiijtenek.
Il\16,'~~ .ir~dtllmih~g;at~kánQí{
i rendezésével.:!készüH Dr. SZil
i !ay józsef. /!:" !{iadóval iSlrzjőJJ

l megállapodás szerinl minden
j előldoH Móra sorozal 1lJán l
l pengől ihel él !éll?sileiHM Móra

III emlékmű javára, A Móra em'
l lél<múve! cl mázcum dől! ler
'I' ve.:dk f.?lépilenL Ezenkivül or~
I •

ISZ~:::ü~~:j~:~:::á:':~ :::~
ii iHJlk árverésen vástHfOlt mezö~
j gazdasági ingaUamdrót A ban-
! l 'I. ' I' d' " ,- ,! kO'd'1(lK ~;lrm..l!a.a51 ~{,w "es?".
Ileni aZOKról c; mez6ga;;:-

! dasá,gi ill~eHla~ok~ó~, am,ei,~~~
~ kel 193Űi ~ofluar ~~oía \el'léJ.

, árl!(:ré~efL Közöl,oí ~ell. hog~l menrqp vo!: él \ie/eiar, merll'!',,!
~ aZ lntézetn:e:k .a köve~e~é.se,

I amelynek k~elegiil(isik.el I ta~álni
I az ingaliGlflbőL

il Gyümölcsfák téU metszé~é-
ről, olcsó p'2l'meíezésérói a
Téli piros pogá05aa!mi:! leirá·

II sárói, {lZ a!fö:di sz.ójótennesz~

; -' .. ~,,~ .. ~" ! ~ JI'", lesrol, a POtu]olü5 n,o y lna~

j sáról, l<2gjobb kerti sler."zá

'I mo\<.ról, a Dőromfl~ é~. méhJeIny<is21.zsrói, egres, maHlél, sza·

móca je,meszliéséró! slb. slb,
" .• • ' - - ;! l '. ; :," ni~' ~I ~\epekKe~ DC\T~n II L~SZJrC~~~ V~~:

: ket<el közöl [v!AGYA R OYU,

l MÖLC5":egujabbs::áme, mel/"
! ból jn~r:iel1 mula1\,,§nyszámoi

Iküld -_l~~unki'a~iV~iko~vo~
, a kiadotnvalal: Dl.IdClpe~l, VI.,
\ And!'ássy ut 6.
"

8S-"S 4
~~=:~~~~~~~::::::~':::~~~~~'':~::~~~:;~~':::~~:::=:''':':'::~;:':~~'::~~~

I :1 ,

I !1#hfi:hész.e;k! I~U~':;2 is'\' !ön VMi' ';c;,.~z,(>!
J '.~ 1~eHg,~~6k \}L::$~.~~; J?s:!'n2'~(-'~

ÉrrtesUtetnek améhészdL \;e, sikcrzs ,úaei",~ ülán

I hogy zi retldes heti ,1 ok eV(;')[i nvernek,
\ m:i.Jridel~ csijtörtÖt:olTl d. 1
~' U~ fé2 t1 ~e~\.L l
I)Kató Lajos .iegyze l 31,?;] t.. " .. , Ir' ,"

t/,I' ~.~.~:~ r~"=~::),l~,~a,.'i El,.~.~ ..:)~I ~,.,~jlzr.~.l,.'I:c.· ~v';',~.'
l,,', :;",C,b,'1<.,5""."",,,,,,,,,,,',, ", '" 'D1'>'kp.s.,,,,,. "',~, p._"
" ::::';:."...",,"""'''''Uwu >;.,. Ul,." ~ "'"' j C, , ,\·laK1..clJ .lOnC ~, ,~,p"

Ivillamos enei:rgmaönWzésseHd- l J'2:('Ö, 'Very 'EiiD, Dallos
i séJr1eteznek. Bjkéscsab,jn zs ~ Sár. Sz·jlT~,3dó Ernő, Honö
!Békésen azzéll fogk::!koznak az \ Víz."';;: DcHabhs Endre, Elön.
i ollEmi szakemberek, az l ze!r::s (iY hónaVa 2,50 pe.ngö,
\ Ö;1,lC'zést v.il!amos áram f\?lhasz~ A' lap Mjcz Á.kos helyi me~~
\

~ rjá~ásávaj (Lszközőfn,t2&{. Ha c. oHná~ :'cndeHl(:ró nl eg.
~ tervbe ii'2ií950 kBiasz:rális hol- 1 u c 1- h't ~i 1 - lk t' . l il\ama·il.merz.<es; r eUe!l leue
j dÖl öntözés c:,j ve:szJk. aldwr l ;ce ri. y é § it: á l! a t ű' t 'iásárohú
!,' holdank&n! az öntözés 10 P,- l .-'1 Á •

ii ;Ei. Mezőg<.i1zuas,;lg~
~ nél k'2vesebbe kerülne, Clmi cSélk l
f • l' i, - , .. , I-- ~ A mÉlrciu,; 20-22i-én íarum-lj kis bárqli.=jQQi aL. e~ern,el'G lOüLJ'" ,
. 1 dó jdfói országos mezőgazda-
',i kiiö'ied~lemi1ek. .

~ :5éhrE kióUHás ~s t0nvészáHatváJo"i i ~ ,
,1 Családja iránti kötelessége i sár irán nemcsak az <?!ödni
ii , R, h 'd' ,
l a d~hany~sr.la::, "ogy ~r'~g\~'2~G: ,l szándc2kozö gazdt,k, hanem él

I, eae3~~sH'et tZI akk,o, i ,eSZl I ',;>n'/'7<C"O"';'I:"")i ,,;f.;"'a'rr,':'li !'I'''''no'~ ö' "-' ,.;~ ... li ...,,_/_ 1 Ub"'-. "~,,,,-~ _ ,.~Jl" lr... · ~'UI .. J

\leg<iobban, ha "fE.CS~<.E" 31'i- .! (cn~ész!ók isörvendelcscnnagy

I~. vö,kapaplrl és húve!yl használ, i: érd~2kk5dést rTHjlö~fla!<. A föld~
. , r :l I 'Imely nOSSiSij ev,!zec.i?S BpóSZ- ~ 'TIüvdesDgv l ro i ll; S z í e t az

l !aiatok alaoíán a, !e\Z~(jlünóbb IO~·lnu,·t'~ r-';;;'el";OQ7Iá",áj'O '" J.~.• " -- . lv i _~ '<- ........~ l _ ~ ..... ,.] L- "- ,.' __ "'-' ....~ • \;,..

I anvaooi.. oói ké5ZH! és az egész- 1 -[ '" -"-7"11"'10'- ")n"'7!7 Y ?rf"rJP"[{
~ I 1(')' l)~~,-, .. II,..ll~.Ui 1'\, .i. "'- ........... "t.:.I<L ..........',.;."J".

ir scgre ártalmas _<lilyago! egyá\- l \j!ieSe céiiából zi rend.

1. jolán nem Idrlalmaz- ! !,';"i'l" -'l,ok>? i·jilel,·,;;·'>zr>'1'\.'nJ, '''1.~. ,r \.ll., l., ''-' l " ~ ~.- .. , ; _ ~ '\. l ~ ' ....... t. '<,_

~ Takarmányrépa magot lehe·t Iienl.h: é1 mu!! évhez hasonlóan,
~ U'endellli a ZCHdnlez{j . 1 !;amaim~nte.s, UgYilQ ;;ezeil juL::!
I i~c;i"Y' l{~roi1[ Q'Jomái Zöldl1li?- lI6i.· l-,s jC""';''''7ftJi!a:h-''~zer7é''j h[_j' ő' .::. ...... ~ . - _ .' ,,_ J:"" "-- ~, • ~" ~ '- ..... " .-, '- ~_ -<_ ~ >••

! zó lilxár felhívja él lagok liul hdl cngcd,2:~.'ezell. Ez: G ilikJt
! " h -'" ,,' 1 ., I ,í gV.'ld')ccl arra, IOgy c \ú, u5Ll 'j f(:nYCSZE! \szarV3smiHl1et,
, ,. "I', - I, r -" 1-"-' 1 '.. ,. l
t 'r~h~~snez ~zu,l:<_se~;e~ lCt(CH [1.,'C~~.1Ji- ,il _~,;?~·fC.s" Deszerzesere f5liej'-

[~'épi'l mollol 'bátmikor!ehc1 ná- j képes ien yésztök vehelik igén\,'

i la rendt;:lni, l be aZ OL3i:ágos mczógélzdasáRi
~ Műkedvelő előadás a Hol~ ~. k;áiiiléson."V,zde!I·' bidok'osoki lerhan, A jelze!! m(aö'iuri mű- !: e hik~l! ncm igénye! úgy-
I,' 1- '" ';'~"n n.,"~ li 'I' "-' I , •~ kedv1~ o garuB V,3Su: UHJ~" v, •...H~ i,J sZxn en n·2·rn H:He.~2z.clien ienyesz..,!S órako;' iarlo!la '2

16adásá:, é1~i0i I !:isi, hanerr; h5:3Z011 céIréJ
l kevés számu közönség elói ( t őv.3Szír!.Elsokra (pL feiös le
l pI"óbálf;§.k megmulélin! az1, ho.sYi, heneK, bízó sertések}. slir:lén
1 miképen ke!! 216adw egy Sl1::- f: nem jgénye!l1e!C~.
! , '" -. '-., , .' , '.... - 8 l ....
il diJr~Dot :)anlOs alo~luéH~;> Q [ld! A ·~~cdc.5on l ~ -~10nGDra S2C~J~l nafi'yobbigényű kczöns'5gün- ~ kam?limerlics, csupim a IoÍVŐ
~ kc:~ gyenge sz,z::"ep~ésük nr;;Bl "~ S~I~S'2rl ~?S kezic:Jésé;r;" keH G{

l elégH,;die I,j s igy ;;omz"i6i'~ ~ kóicsönióke ieljcs ös·sz<:.:ge uri2n
l hozzá fúzni kár volna, I:.. ,,j.I.J- ! évi 'J százalék Bíékol a Wr~
/ ,.-'! " I' I' ,-., l .
~ dii;; gVOfn~H 5.~creí,(~!Oh \{?~ :;a.an (, 1;28Zlésl .ré:st~~2~(?KL'';'C~ ~zgysz-crre

~ me~~'nlLdatta vcdna'~ I lenL

:1: volr gondoláILI ci . ,6" h\!eH il libL':: v:ami S1.:dn~
: 6:Z0nDClO igy ozök JgznyilÍsükc~ diz {)f-!kldomborod:is !liár',zojj 2SJ 5zágG" mezőg~zdéiság! h~lIli.
n n·ézó közön:s:'zjfJ röbbrésze Ljs repdcz6b~z[.dtságéinál (BlI1.o>
I .
;, nem éríztíc F,Cg- depes," IX. tZözieldcuica ;~.J

~ f '1" S Et a:i:i J;.!';;;7e"k'>so'ló;'~ lea". k.;.'<,~,hl? febn.h'Ír 25-ia jelzrl[- >~ J ,'lj 'b 'l._: .....~ ~I .. ~- ..... ;-, .l5-- __ ..... e;-

i Dr6<:dy Győzö í:ll .-jk ct hehk ugY5noll a részíelek.
! iVilrnába léneU kivá~ó;m meg- rc vooöikozóéln is xészséggeili , ~
i fi· I "' q'i , ~. . '~;" h. P'" '" ,. . " I .!. , . . e
:i 5zen"e:::t.el! tfJu:oi'lg! áH~lIw",".", s'!::cd:,::áloClk re.1,'18goSm.lSSél"
, meh!nek n"::é!yedévi elóEzel<ise

1.30 p, Aki !émuló fiáMk édé·
kes oh'i3smáoy! alkar IB

rendelje meg az "Ifiuség" 'Oi.

Budapes" V. Pucz·el I"Mr "llca
4.. 14~ér~en rfHJltaf'ifén'l5Zánio1 9.0-

G Yég ysz e rtárszoigá Jat.
Ünnepnapokon 05 éP,,:;; ",indeD
hóm'j~) J -iól J i).jg '..: l"S

16-tó~ CI i)nap u.o!sö llapJ1'Jval
bezáróön a {;eeri i.T:Jalogl! ?yÓ'ii~!· ...
szedár iM1 szolgóif)jo!

Előléptetés. Nemerey Pélcr
lakarékpénzlárj i~rCtzf!elói a keH'
má!1Yzó szoig-álalon kiviiií \,j~

SZCHP!~)Cll1 li\:ő századossá lép
leHe elő,

Fin.ta Albert endrődi főjegy
ző nyugdijaúatását jóváhagy
ta ill vármegye. 6, hivCiialos
iCljJ hzli sí:ámának l«'ü!ésc sze
ri"j a vt1rm<'í:~'Ye FínJa Alberl
endrődi fójegyzó nyugdíjaz.
laiásál jóvóhOJgYla,

Dr. Márki Barna alisJ:llá\1i
Nagyszél1rJs község képvisek)
testüle/e él ~{özség db?polgá
,ává válaszioíléJ.

Új megyebizottsági tag. Vin
cze Andor pénzügyi iGloácsos,
milli él s;r-ámvevóség főnöke hj·
vCilalból tagja a vármegyei !ör~

véllyhalósilk?nak, igy a viilasz~

loi! iagsága megszünl, amelyre
az alispán Papp Zsigmoodol
hivla bQ' él 1örvényhellósági bj~

7oHságbél.
Ricsöy· U!1!arik Béda főispán

ajándékozása. Ricsóy·Uhlarik
Béla, 5ikésvánr;cgVc föiSDáníö

6 oár bal..düHocsoíCljáodékozoll
e;drőd község 5'z;':;g'ényeini'k.
közsrZQi eióijtirósáiZ éJliéi fo
]yamá~ heiÍ nagy családu,orra
rciÍlszoPllló Sizegény közöl! osz'

lollB s7.éL
Feihivjuk gazdáJkodóink fi

{jfHn\mél a "Mezőgazdaság"15}'<-

cimű havi folyóira/ra, amelynek
egész évi elófizelése 6 pengő

és megnmdeihelő 0\1d3pesl
VIiL Rákóczi-ul 51. Lapunkra
való hh'alkozBssal kérjQ;nzk
gazdáink mll1éti\'imyszámoL

Telefont a kondorosta,·
uyaJ Idrendeltség. Endrőd kőz

ség, mini i:lo'jaközscg jóvcíhc d

gyástival a kondoros!önyai ld
rendellséghez cr napokban m0~

kezdik a telefon bevezelé5L
Ujból megaiakult az end

rődi Stefánia'l csecsemővédő
"egyesűlet. endrőd községben

cl napokban alaku!i ujjá cl ",Sle'
fánia" csecsemóvédó egyesület
VédnőkkéCsernus Mihály opál

D!ébánosi válaszJollák, .1::" meg
~ilell váJaszJások során elnök:
A l él P i And'Hgyógyszerész,
jjgyv, .a!íllnök: Harsányi László
községi föi'z\?\i'zÓ lelt. - A 10
véÍlbbí :isz!)kar vál!ozal1anuJ uj
ból mcgválasziaioil.
Mezőgazdasági gyiHés Va

sárnap lEndrődön. Az Endrődi

mezöQélzdasági biwl!ság va~

Sál'ndP dilelóil II órakor gyü
les! larl él községhl:í2:i li'Hlács·
termében, ahol az akluá!is kér·
déseket lárgyaljálc



korpa árpi1 és
kapható.

Tisztelettel:
Csontos Lajos

* E rovatban közöltekért nem
1'4111111 felelő$séget II s;;;erke6ztös~,

f NYllTTÉR*l Nyilatkozat.

I Alulirott kiielentem, hogy az a
hir, mintha nekünk a Fábián ope
rettjének anyag i részéhez valami
közünk lett volna - nem fedi a
valóságot. Nem igaz az, hogy
bármelyik szereplő cekkét ki ne
fizette volna a vendéglösnél, épp.
ugy nem teite ezt társszerzője Végh
és Vadász, sem alullrott. Ha ez
megtörtént, e:i csak Fábián részé
ről történhetett meg.

Minden anyagifelelősség Fábián
Györgyöt, mint szerzőt és az elő.

adás érdekelt megrendezőjét és
. intézőjét terhel, Minden más, a
falragaszon feltűntetett egyén, ki
momiottan a darab egy.szerü su
repl6je volt.

Ez idén is lesz német és Kis iroda, a vUágszta-
olasz gazda ifjusági csereak, rokai felfedeziék. Ez él ci me
dó. A Falu-Gazdaszövelség annak Et rendkívül érdekes cikk
ebben az évben is me~re(ldezi nek, amely él Délibáb uj szá.

él német és olasz gazdaifjúsá· Im~b.a~ !el~ni meg. A néps~erú
gi csereakcióI. A magyar gaz- , szmhazl kepeslap remek kepes
daifiak, a szokásnak megfele- I rádióműsorokat, pompás szil1
16en, tavasztól, őszig marad· házi beszámolókat, egyfeIvoná
nak külföldön, ahol mint csa· sos színdarabot, érdekesebbw
ladla~ok rés~1 vesznek az ösz- nél .érdekesebb plelykákal,
~zes előforduló~azdasági mUi1· OélQiyszerü filnlrovalof és iöbb
kakban és ezen idő atall dij- mini száz képet közöl. A 100
lalan ellátásban részesülnek. A oldalas Délibáb egy száma 20
csereakcióra csak olyan 17 fillér.
évesnél idősebb inak vételnek

~~

fel, akiknek Izülei önálló gaz·
dasággal birnak és egy ma:"
gyor vagy külföldi csereifjú
családlagkénl való befogadá,
sál vallailák. A bejeleniések, a
szülők résl!éről iörlénnek, de
fl jelentkezőt ajánlania kel! él

szülők lakóhelyén lévő Falu
s7övelségnek, gazdasági egyi·
siile!nek, vagy ~azdakörnek,

továbbá él Hélngya, vagy !lile!,
szövelkezel vezelőségének,

ezenkívül él községi elóijáró
ságnak is. A részvéieli dij 190
peflgő, mely összeg két rész
leuben fizelendő és ebben ben·
foglaifatik az oda' - és visz
szautazás, valamini az őszi

hazatérés alkalmávalrendezen.
dő tanulmány! kirándulás költ
sége, lelies ellálással együt/.
lekrllkezési hdlárid6 február h6
25. Bóvebb felvilágosilásl az
érdeklódóknek él falu-Ga1;da~

IszÖVelSég (Budapest, ~ál·

, hory·ulca nyujt

(Wagner Fatelep) burg'onya,
szemestengeri á I i cl ndl ó a nI

Megalakult az endrődi nyug
dijasok köre. ;1,. gyomai nyug
díJasok összeiömöriHjsélláivél.
öz endrődi nyugdíiasok is meg·
alakiloHák a nyugdíjasok köré!.
,41apszabályuk ióváhagyásáig

l éj múködesi engedélyl megkap
ták, 5 igy f. hó 5·en megeile4·

, tek ;:l vá/aszlást és egyhangu
lag Orbók jános ig. tanílól vá·
ld5zl0l!éJk meg elnöknek.

i Szemüveg, amely visszaadja
I II látást, Erról és sok m~s ~r
r dekessegröl közöl pompas II

I !uszlráil cikkeket Tolnai Világ·
I lapia uj száma, amely nagy

I
' lerióZdelem.ben és gazdag I~rl~
, Iommal jelen! meg. A leg!ova~

1

1óbb magyai _~rók ~ov~llái ln.el
lelL nagyszeru fo!yiala:30S I e

l gényl, sok ak'~uá!i:s közIeményi
I123 kÖi'c! száz érdekesebbnél
I érdekesebb képel talál az ol·,
t vasó ö népszerü képeslapbon.
I TOlna( Világiapja cf..!Y száma
!20 fillér.
, 4:' ".if. li~' .-ll ""d+f '4l.S!!iY0.D:'ldJ. IC':§ .llé.DurO Ji

lA

l .L\ 52yomdi anyakön hiva
! !al k6nvvelbc 1956 év janUM

l IQ tól január l6·ig a követke-IZ~ b""leg~~~:~t~~~:)lek:
Józsa Mihtilyoé S"b6k Esz

Iq fia Laios rcf.
HAzl&§§Aqot kötöttek~

I Arenv Daniel és Sdlam0niEszier.~eqhaUak.t

! Pelyva Mihályné Sllilágyi Elei
1 E d - J' ,t 47 éves ric, r el aflosne.
IZöld, E"zler 76 éves ref., Ko·
i'Óh Mária ~~'ő éves ric

! Az endrődi anyakönyvi hiva·
t d' k"!! jal könyveibe pe 19 él ove.-
kező b2ie~V7ések lörlénle.k.

Születtek la

Nagy o,illné Torcz Regina
leánya Irén ük., filipesei 151

vánné Fejős Erzsébet fia János
ág. h. evg., TÓlh Istvánné Ba·
dó ]uszlina fiéJ Islván ref. , Di
ilyá Mályásné Giricz Maria le
ánya t'vlarai! Vllfonika rk., Ma
kai Józsefné Horválh íuliánl1a
fia Tihor reL HUllya Lajosné
Timár !mre fia László Lajos
ric, Gyuricza Vencelné Nagy

, Ilona leánya Irma rk.
Meqhaltak,

Gye.bnár Imre 33 éves rk.,
Barlos Irén 4 nÓl'lapos ["Je, Ba 0

ioián 2 elles rk., Szabó
Józ'5ef 86 éves rk., Horváth
Piroska 6 hónapos rk., [{óvá·
gó Sándor O hónapos ric,
Timár Gvörgyn~ Soczó Viktó
ria 56 éves rk., Timá.. József
66 éves rIc, JuHs Elek 30 éves
rk" Gi:llambos Ignác il @ves rk.

a bé-
főjegyzői~másra. ,4 hosz

~~:~~abb ~dó óia Drcscdésber: le
vó bé,ksSE fó-reg áHásTe pá~

Jyá7atol hi~delell él járás! íö~

szolgabjró..A pf::iyázal: halilr
~dó febr. 10~

Készül :a gyul:ai vágóhid ú.j
hUtóbáz3. Gyula véros ö!ak u·
ló kÖígyiMsén i?l?yhangulaf2
kimondf6k, lJoS;;y máiusra Kész
keliíennie az új húl6háznak,
meri Gvula váro" gazdasági
éle!e ez! ~jvjnié!. Afclépij'2shez
szükséges 30 ezelf pengőí kil
iönbőzó alapokbó! veszik köl<
csön. [\Jem kivánja~e Oyor:1o

gazdaság; éLzle is, hogy ill is
legyen hűl6ház '? Vagy nincs,
ahonnan kölcsön kérhelnénk éj

Úgy érezzük, hogy .;;gysz.zlf el
jön az ,az id amikor mi is fe/w

lenénk a hüióházal,de má~

sok mar mege16z1el-:: bcnnün-

Visszaélés a székely egye-
·~s haHgafók

f;gyesUlete nevéve!. F íZ i ti hn:J k él

tn JgYi'lt lafsadö!om ní,ZV(21méE
arra, hogy a Székely l':gyel;zmi
és Főiskolai haJígalók E),2ye·
siHeL? sgrnr'rd-\:Ie könY~l~ szo'"
bor, kép album és tárgyela.
dásával nem foglalkozik, ilyen
féle akciók bonyolilására sen
ki! mef? nem bizolI. ~{ériük él

méiyen HS7rzH ~{özönséger~

oz qn <~S [jle Ifj nk rlCVi> ve!
visszi'lélő 17;;;yél;cke igdzol!aini
és rninkel arról útesileni rné!·
Józlassék, hogy cn>.?nük cl bűn

vádi diófás! megjDdilhas~uk.
Sz.EF.H c. Budapesl VllL, Rá
koczí u! 15.

Hétföl1 hetvenöt kérelmezőt

fogadott Bud Békésc§a~

báll1J, Dr, Bud leHlOS üyug, mi
[1Íszter vá!{~szió"erülelében, Bé
ké-scsabán 15 kere!mez61 haH
galolI meg és megígér!e segil·
ségét Vaiion a mi képviselőnk

mikor jön Gvomára és mikor
hallR"al meg minKe! '>

Kondo rostanya (Hunyatelep)
népesedése ben. A mul!
heti la közöl I Endrőd né~

peseáése G kondoros-!émyai
(Hunya lelep) kirendeltség ada~

laiva! kiegésziive él kÖ\feikez6~

KondoroslDI!1yai adalok: szi.l!e
letl 49, meghalt 37, házasstl~

gol kötöt! 16, szaporulat l t
]élek. Endrőd adalaival öss,ze
sUI/e: súllelell összesen 295,
meghall összesen 222, házas

ságOl kö!öíl összesen 131,
Endrőd község össz szapo·

fuiala 72 lélek, lenti! löbb, rnini
az 1934 évi, merj akkor 66
lélekkel több aszülelés,mini
~Z elh'lláiozás.
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Akinek bármilyen trágyája "an ~

adó, jelentbnczell a Termelők SZQvet
kezeténél a Horthy Miklós uton. 10-1

I{ruchió 5 hold földje,
tanYlvipületekkel eladó. Érdeklődni le
het a helyszínen VI. 515 sz. tanya. tO-9

Mind~1'iI1'!c nöi férfi és gyermekci
pók legelőnyösebb beszerzési forráu
M6száiros Lajoscipőüzletébengr.Tílii.N
lsh,.án ut 52.

Szerkesztésért és kiad:isért felelős:

WAGNER MÁRTüN.
Hungliria könyvnyomdavállalat, GYOlltGJ

Felelős üzemvezető: Teket Sándor.

IRDE55EN

J u_n li !Ii III: lit lt J:ll II I i II I lit ll! J]u

,"",'",,",1'" se,·tésvágast, géppltl ,er
zselést ,js mindenféle henles-csemeiék"
valamint csabai kGlbász készitéSlét jt~

tányos2Il1 vállalja ifj. Walloeit József m.
$záros és hentes, Horthy M. u. 15. 3-l

l-!llkcdalomi'l!, disltnótolTlII Kerek.
Kár@ly-tól vegyen jó T<l.matu br;;rt jlte
ren kén t 56 fill érért. 10-4

g

aiIng
Kun Antalné Bir" EI'ZS0btl v~tt 2

lhold 187 ll.-Ö! faUyui szántóI Szilil
gyi Sándorné Nagy Mári!'i és tjriíliztltóJ
200 P.-ert

Zémal1 Zollill rtil neje Szilágyi Mári;!!
gyomai lakosok vettek egy ingatlant
özv. Debr~czeni Mihályné Czeglédi Rö
zÍliól 975 P.-ért

F. Nagy Lászlófl6 Bódi Erzsébet gY0
mai lalm!> velt egy kölesfenéki szántól
li'ekete h,tván kis"Wmb@ri lako&lól 260
P.-ért

I
feRl1:te István ki!ilzombori Jako$ vett

l lJ. 1356 .11 z m tanyai szá.ntót Kováes

I' L,aj~.mé air~~SU1!sánlla gyomai lak(]>s~

I tol .200 P.-el L
l Cserven Máté is neje SilllágYI Roa
l gyomai. lakosok vettek egy beltelkes
Jak6lJ.áza~ Seprenyi Róu és Seprenyi
Jl.lllánna budapesti lakosoktól6űti1P.-ért

Molnár Mária gyomai lakos veU l
h. 555 Il,-öl félllaimi 51Jínt6t özv. La
!:(l,tos Án\llr<Ílll116 M társai gj'Gmai lako
i10](t61 5:;»0 P.-~rt.

II Uj. Som6iyi Sándor és neje SZf!.16ki
Uillla gyomai lakosok vé)ttek egy b01
telbi> lakótlbat li"ekete Lajosné Kató

, juUánna glomailakfilíilól 850 P.-ért
VarglI. lstváa gyomai lakos vett 3

hold 415 n.-ől zöldlapo1l'i $zánt6 ~y

harmad részét Vari"- Et@1 gYG>maf la
kostól :il50 P.-ért.

Tóth Lajos ég; nej(l N~gy Erzséb·et

gyomai lakosok vettek 3 hold 1057
n.~öl tanyai szántót özv. Tóth Lásldó·
'lé A. Csrapó Z8u~gánlla gyomai hlkos
től 2500 P.-é.l!.

Kruchió U.szl6 és neje Gál Regina
gyomai lakQ$t)k vettek 3l101ill 1028 n.-öl
tanyai s:aánt6t Kató Elek (nös Zöld
Mátiával) gyomai lakostól 2500 Pc-ért.

Bllráth Sándor és nej~ Nyitrai Mária
gyomai lakösok vettek 193 n.-öl köles
ien&ki izántót a MaiÍ.s:l: Andrásné

I
B.,inschr6th Katalin és Maásl'i Amlrh
gyomai lll.kolOoktól 50 PArt.

I: Kruchió László és neje Lukács Róu.
gyomai lakosok vettek 3 hold 1039

I
ll.-ől tanyai szántóillll.k felerészét Kruchió
L:isEló (nős Gál Reginával) gyomai Jill-

• kost61 1100 P -ért.

eg" mer kadlllrka vagy
fe~él" fejtett ujbor Soltnd
k·::rt állomásra kisl"állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér !iterenként. Csakis
50 iiteren felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmeli
tel'!~n adok a szállítás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belUi Mrmentve
kfild@lndö· vlslil!:l1l. Szétkül
elás utánvéttel. Egy pengő

levélbélyeg ellenében kül
dök mintát II borból min
t:hdobm:ban", bérmentwe.

Boraim klllleme& 6diMk6s
It&llll.lak. tiszta, tökéletes· za·
matl.lak és n Et m sl!I.vanyuak.

Cim: Székely ferenc
SolWl1ldbrl, Peiltaelt'l'~·

I A Miílgyar E\i~r~ Ke:e~l..l. II '.' A Gyomai lplílrOj; é;j Kereskedő Ifjlllk
I 1936 ~V! Jaml.ar hó : Onképwköre

j
28-án délután fél 5 órakor, - hat~ro-

. zatképtelenség eiletlÍln j,muár hó 28-án rendes közgyiUését
délután ;ji órakor, il. községhha kijj;- HJ36. januir 19-én délután :2 órakor

l tanácslermébQIl tartja ~gyesüleli helyiségeibM (Holler-
l rendes közgyülést 4 adIló).

far t, melyre a ta:;ok tiszteleHel meg- l T á r g y s o 11" \) .z til t :
hi,·atrrak. l L Évi jelentések.

TérlJysoro~at:
1. Elnöki ml:gnyító. .. 2. Ellenőr, s;;:álTnri~$gálék és váJ<llszt

i mámri tóuwk megvál<ilszlá:;;e1.2. Tiíkári jelentés. , • ~

3. Zárszámadás jóváhagyisi'J, pénz-. l, 3. Egyéb folyó ügyek és esetleges
tárosji:1í"ntéi>e. il'ldítviÍllyok ii:tairgj'<llása.

4. Számvizsgáló bizottmág íelel1tés és A köz-gyűlléil - al!! alapszabályok ide-
11. felml2ntvény megadása. vonatkozó pontja értelmbben - hatá-

5. A il:ie81ó 3 választmányi tag helyett, rm:atképtelenség esetén febru~r 2-án
ITálasztmányi tagok választás<l. l délután 2 órak{(j,j\!;sz megtartva!!,

G. Polyó évi munkaterv megállapítá- l tekintet nélklil él megjelentek ?zámará-
",a és költség.előirányzat megállapítba, l Oltára hatíkrozatkléoe:ll. '

'l ' •
Gyoma, 19315. január 16'1 A k~zg.yűlé8 tárgY$oro~at&bill csak

,. dr. Vincze Endre NÓl'i!ay Ferenc l az >1.11 wctrtvány .vehető tel, a
~ egyesületi elnök. egyesiileti titkár. l kőzgyüll!\$ elött legahibb <Ii órával, irás-
il ------~- -------w I ban az elrookséghez belljrl~jtaitQ1:t

I egh i Gyoma, 1~36. hó.

A Haaiwkkiwtak, Hadiőzl"egyek ~S, H~ibach Arpád KíSll Islván
Hadiárvák Orsz;ígos Nemzeti Szövet- jegy~ö. elnök.
ségének (Honsz) gyomai csoportjli

rendes évi közgyiUését
1936 jarl1Jlár 26-tíl, délut~n 2 órakor
tutja egyesületi helyiségeiben (Kisréti
oivasókör .)

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyíló.
2. ]egYMkönyv felol"l'asáEia ~S hitele:

sitése.
3, Zái""száma~ás előterjesztés ós költ·

ségl!ctéselőirányzat1936 éVl"t'.
4. Bizottságok évi jelentése.
5. Alelnök, egy váías1.tmáflyi· tas és

három slI:ámviEsgáló biwttsági tal ft'l~

ment~se /ils választália.
6. Esetleges inditlfányok.
fl. kö~yűlés - <iE alapsziIl.bál;r ide

'waatkczó pontjaértelmébela - hatá-
l roz<atképtelenség.elietén febrwÍf hó 2

án délu~án 2 6rako!' lel5~ megbitrtvlb
mel}' tekintet nélkűl:ll lílogjelel1ltek l:!lá

már:a határozatképej.
A közgyl!t!és t~rgys@w1:atába csak az

al indítvány vehető fel, m~ly akö~~

gyűlés előtt legalmbb íj nappal irásball
az elnökséghez hlllnyujtat~tt.

Gyoma, 1936. hó.
lu6 Ba!6z$ Pekete Lajol>

ügYl1~zetö igazgató. elnök.

«

ceAELLÉ

1936 janutl'r llj·én V1UJ3.map

A fílmg~'ártás örökbecsű gyöngye!

Biró: HeinfatilJ.

Mindkét csapal larlalélws('jll
áll/fel, az BTK nmlaloll szebb
iá/ékol, hogy az ETK nem ju~

doH nagyobb eredményl elérni,
csak Ha/vani kitűnő jó formá
iilnak köszönhető. Naf?\fOll jól
lálla el felfJldalá! Olajos is, míj!!
Barlha állandó dríbíijeiv~1 le
heletlen já/ékol muli.:::JloH, az ó
helye csak szélen van.

Tllnny Hurst a legnépsi!:erűbb amerikai
irónő regényének filmváUozata.

Főszereplők: lrooe Dunne és John Boles
Rendkivül megható és miivés:lli értékű

film, melyben egy tiszta lelkű, rajongó
leány élete játszódik le, könnyeket fa
kasztó drámaiassággal. A sziv filmje.

Bécs tegnap és ma
kiegészítő l;pűsor!

Hangos Magyar Viiághiradó.
EJöadá§ok il é'il 8 Makor

SPORTHIREK
Néhány szóval válaszolok a

mult heli "egyik önfegyelme~

zellermek". ld cl cikkel irta.
MinI felelás vezeió, érder'!e~

!ennek farJom foglalkoz:ni. A
krWka mindég él vezelóé és
sohasem él jálékosé. Kár a si
réisérf, mintha nekem elfogeJd·
hatóan beieíeníeHe volnfl, hogy
nem kíván játszani.

Csáky.
19-én a OyTK csapata He

zőturrö éli MAF'C-hüz megy ba
rálságos mérkőzésreo 26-án él

MAfC jön éli OyTK-boz ba~

rálságos mérkőzést já szani.
én a Hollerban a OyTf<

h6:a-csiéí rendez, a jövedelem
él felszerelés javára fordílialik.

BerceHi, a mezó!uri SZÖ\'ő·

gyár kapusa e hó 21-én kalo
nai szolj;íáialrCl vonul be Bé·
késcsabánI.

vasárna,i tréning mér.
kőzések eredményei: MAFC
Turkevei AC 8:0 (5:0). Szövó
gyár l.-Sz.övógyár IL 2:1 (LO).

6ySC jelmei':oál meghfvóinak
$zéiküldését már megkezdték.
I<érik azakal, akik meghivóiu·
kat cl jövő hét l!élJéig nem
kapják kézhez, hogy meghívó
ra való igényüket lml"€ Lnjos
GySe lóJí!kárnál beielenleni
szivesk edjl1: 11 ele

SiPOI, él szegedi KEAC vá

Jogara!! játékosa a [>,/IAFC csa
pafában fog jálszani.
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. 3i:S!JiiCXX iE. L éP F I i'ri TlE só I tUUi,~.:
Neg.ytcté\'re l'3QP, Fél (:'Jre 2'GG P, EgéS7 éVf<: 5'20 F

Befizetések !j)üstacsekken:
.,Hllnf.~rifl:'n}Vomda Gyoma" csekkszám 18.281).

Lapzárta c s ti t ö r t (~k este t} óra.
Megjelenik mindl::'l szombaton rkggeL

Fi&ielől$ szerlKei5Z1tö; \i\U\GNER MÁRTON
Szel'l(!!!;$zíő$<!ig és !dad6h1vatal:

"HUNGÁRIA.!" KÖNYVf\~OMDA.
G 'I i;) ,ln a, K052i!!.<1th LiiljOl!\ wlcaS4.

Telef,on; 22.

Hirdetések dijszabásai:'
Egyoosábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
:ro flHér. Ötszörj hirdetél):lél 10 százalék, tizszerinéJ
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék éa
félévi hirdetés esetén 2.~ százalék kedvezményt adunk,

M.ialatt szerte a világon a po- ! ben és nyilatkozataiban lankadat
Htikaí és gazdasági. sőt sok~ l í3.a hittel hirdeli a Nemzeli Egy·
helyütt í3irsadalmi válság ál! ut· I ség gondola!áLS hIába minden
iában a békés munk~f]ak, iilzalatt" ellenzéki erőlködés vagy 531j16
a viharzó Európánú azon a Id- I kampany. Ma már az ország 11.11

csíny szigetéfJ, amelyen a marok -. nyomó többsége szivvel és lélek
nyí magYJrság a maga életéér! ~el Gömbös Gyula felfogását tel
Í<ÜZG, ci k0l1szo1idállság jegyében le magáévá s elfordul apolilikai
céltudatos tervszerüségge! folyik gyüJúiködés levitézlet! bajnokaitól.
a kormányzat munkássága az 01'- Ké!ségle!en, hogy a nemzet lelki
szág megerósité"ére. Hogy a tri· világának ezt az álalakulását a
ammi határok között milyen em- Vezér mögött zárt sorokban áiló
berfeletti feiadat nemcsak él. máért és hatalmas tömegeket számitlló
kfizdeni, hanem él. jebb jövőt is párI. a Nemzdi Egység Pdrqa
kiépiteni, azt csak akkor lá~juli:, ha idézte elő. Ez a párt a sokal szen
összehasonlitjuk helyzetünket II vedelt magyarságal szomoru vég·
néÍ.!unknáJ sokkalta hatalmasabb .zetélöl, ál szétnuilástól akarja
és gazdagabb országok helyzeié- megóvni. Az ellenzéki elvil kult
vel. Még a legnagyobb rosszaka· ság azonban nem a nagy és ma
rat sem !.udja elvitatni, hogy a I gasztos célt látja, hanem azt akar-

. , , poliHka, rilelyei G.ömbi);;! lit elhitetni 1:1.-

. Gyula képvisel, a Nemzeti Egy- l hogyesupán hatahl1i,szemponiok
ség ·célkiteizései szerint a gazda- l irányítják il Nemzeti Egység Párt
sági és szociális javulást ered· l jái1ak szenTezését. Ók természe
ményesell szolgálja. HatározottaB ~ lesen a saját maguk gondoikod2·
haladunk 31 Nemzeti Iv'll.llnkaiervl sábó! indulnak ki, a veszendö!!le
meg~'alósHása felé, s fokró!· fOkri!j ment politikai pC)Zí(;i6iuk vlssla
közelebb kerüliink az uj alapokon l 'Szerzésében azt a vádat emelik a
épilllö Magyarországhoz. Mi sem., Nemzeti Egység Párlja ellen,
természetesebb, hogya kormány- . amelyikben nem ez a párI, hanem

tat eddigi konkrét eredményei, si épen őka bünösÖk Akkor, ami
t~lál1 még a kilszöMIl álló re- korOömbös GYÍJlla és munka.
formjavaslatok megvalósitása .ide- társat'összefog<'·sra l1,ivják .fel
-ge~ félelemmel tölti el az eilen- .. nemzetei', az ellenzéki politika szó
.:léket, amely il gyakorlati .ered~ !viyöi ál torzsalkodás és a benso
:ményeket' féktelen l<l.szilás és_ a j v~sZá)ykodás magvát hintik el.
~ártpolitikaj demagógia eszkö!ej· l .Ndpról-napra ádáz támadá,mk@t
'Vel szerelné meghi!1sílani. . iniéwek a Nemzeli Egység Pártp

Sajnos, a régi magyar politika • ja és al'lnak veze15sége ellen.- vi
sok SWffiOru példát mutat arra, ~ lágiJá kürtölik. mint nagy leleI'
hogya legjobb szándék is merl- i lezé;;!, a közismert tényt,. a párt..,
dö·marad ci pofitíkai. gymölkö~ l szerlJ~zést s a legképlelenebb in#
désekharcaiban s' ti társqdcdmi l szinuacióklfalpróbálják ezt meg
~elhuzás utvesztőjében. Ezt a'z l n.ehezHeni.
ő.,i magyar veszedelmet-' ismerle. 'l 'Nagyon is átiátsz6 és nagyon

,fel (jömbös Gyula, amikor akor· 1 is gyenge módszer ez. Fáj nekik,
mány átvétele után elsősmbánés. I hogya .,Nemz,eH Egység Párlja
mindenekelőtt a politikai ellenté· I n~,m elégszik meg a lavaszi vá
tek kiküszöböJésével a nemzeti! iasztások óriási sfkerével s' nem
társadalom egységének' kialakitá- I csupá!'! választási hadjáratOKra
sát tűzte ki célul, mondván, hogy I szervezi meg az országot, hanem
<csak az egységes és.' öntudatos! megsze.v.:!z! a politikai küzdei
nemzeti társadalom segitsé~évei l mektől távol, a békés munka ide.
veheti fel a kormányzat a jobb és I iére IS.' Fáj nekik, hogy li poliii
biztosabb magyar iÖ',ióért való Il." kai területeken ki",üI társadalmi.
küzdelmet .. gazdasági éskullurális téren is

Amióta Gömbös Gyula az or~olyas'\lalamit kezdeményezeit a
szAg kormányát kezében tarlja, l párt országos föti!kára, amire eb·
}?arlamenti beszédeiben, népgyü- I ben az országban példa még nem
l~gi ~iónoldataiban Ij5ágcikkei~ j 5 fáj niki~ tökén! az,

24 fiUérbe. keriU ,Oy~m.a valuté.Uomálon egy csirke

yvagmí,'r Már.ton ~zerkes~-I brz egy ötezres keltetés, eb..
Jónk jeJnuar 21#en megter b61 te1szésszerinti mennvi~

kinteHe ,Békescsabón az ólG ségeJ kal;)natunk, hl! mö~t
iamflag elleno.rzött. barom:' hétfőn bejelentjUk a kivánr

csibék összegét.
fikeJt.~tó állomást és meg'" Egy csibe Éira Gyomdn
tárgyalta az üzemvezetöveI,
hogy 'Gyoma és Endrőd la- 24 fillér. Ezen elZ összegen
kosságais . kaphasson' él kivül semmiféle más költ
folyamatban lévő keltetésG ~ sé'g nem iesz. A. csibéker
ből. I a megrendelők tl gyom<.'J j

Február 4"'€11 f~jeződik I állomá.son veszik á.t. Az át~

, . r,',_,:""
, .... ', ,

is- kaphat
csirkeke:lésb~1

amit él. Nemzeti Egység szerve~

zete képvisel. Látják, bogy ed ~l(l;.

erötényezöt, a szervezés fömoz
galójának, vitéz Martan Bélil ,or..
9lágos ügyvezető fötilkíránali: rá
radságot nem ismerő önzetleftmU!~

kássága eredményezte, Er:ért vaR
az, hogy végső erőfeizilésfikl:1es

él. személyeskedés terére lépnek s
álhireket kolportálva pletykahéilli.
járattal próbálkoznak. Beszélnek
személyi ellentélekr61, vált8z'i~k ....
rój, mindezt csak azért, hogy le
galább kifejezést adhass31'lak Setl'tll

meg nem valósuló vágyaik""k. A

társadalom azonban a· történele.

tanulságain okulva felvértczIUel.
áll ezekkel II m'st~rk••hlkk~
szemben.

M~g()perálták dr. Pálka Pál
gyomatfószolg~biI:Ói'c

.Gyoma és· Endrőd
a·, febrüár 4-lki

ez a kezdeményezés él magyar
lelkekben visszhangra taiált és
eredménnyel kecsegtet.

Ebbe"!. afájdaimukban immá
rON nem tudnak egyebet felkozni
a párlszervezés ellen, mint az al
kOlmányeHenesség vádját Már
pedig ennél alaplalanabb, sőt ne
velségesebb vádat ki sem talál
hatnának. Hiszen él Nemzeti Egy·
ség él maga egészében, s messze
nyuló szervezeleivel az ezeréves
Magyarország hagyományait szol,
gáila s munkásságál az élő és
fejlődő alkotmányosság jegyében
Iranyilja. Nem i~ komoly ez éi vád,
de kénylelenek ilyesmivel elóho
zakodni, A maguk kicsinyes po
lilizá!gatasával szemben ott !át~

ják azt a hatalmaserőlényez6t,

. . . - .
Három hét mulva elhagyhatja .. kórhbat

f\.'llól(jd<ént terjedt el ianuár gódót és közöll~ lU: Wh8fljlk~

Ile én él hír cl gvomai iárásban kai az örömhír!, hogy nines
hogy dr. Palka Pal föszolgabi már veszély, három hét muhn~

ró! háziorvosa, dr.' Szilágyi, hazajőnel a férj •.
ferenc jarási orvos a délultmi Dr. Pálk~tól hchlorv0~ti \Fff!'

gyorssal, vérmerge2!ésse! Buda· yell el és é'l sebh~lye fl2rt<'5ftS..

pestre vine ésa Verebély kir· döll, U okozla a vérm~rgedit

'hiká!i helY(lZle lZl. Sz<)mbalOl1 Szerl2l1escZri i!lZ alIuubIHl lá~
már az a hír is . megérkezett
haza; hogy' még péntekerl este madt m~riezés nel11 a miri-
~~goperállák ~ súlyos iillapol- gyek felé terjl<ldr, ezért sfl,erUH.

banlévó foszolgabiról és 'egy- a~yors beavalkozásnl a v....
elöre 1I~1 van a v~szélyen: A szl2delmet elhárfleni.
beleg mel!etl''-'t1:lrtó~kodó dir. fl. járás lakosságI .örÖfflm~I
Pallui Pálné hctz~érkezésekot I/~szi fószolgabirója nerene,tl'i ..
mC&l1yuglalla a nagyszámú ~g- mcgmenekdlését.

ok"" ""as SIra
.J'sa
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vasúii ajkclm.:J.zo!lakn~k 5201
g'ála:i !.lion iri5sbeiiJeg érvé
nVesflhel:.':, :örvényes kérvénye
z~'si és panilsz.jogál, Az. áiIGlffia
vasl5ílak vezelósége ezenfelül
módot nyújl ima, hogy <lZ aJ
kBlmélzul1Cik kéréseike! és jo
gos PGlllé1SZaiki:l1 Q von~lelkal

beuldzó iga zgaiók, üzíeHgox.
gBíók, sőt maga a l'v'láv. igillz
gatóságának . elnöke döll js
köz.veílenül is e!őadhassák.

.:4Z állélmvastli~k ígélzgafósáz
nak ez éi rendelelG II vas'rii
szolgála/ban elengedhetetlenül
szüks:igzs 3zigoru rendel és
kgyeimei ilyen léfl2i1 is bizlo
sí/ani kívánla.
~.

Hajnali csillagok
Kru.chiÓl En.dre versei

Az "öslehelségek" féifedezésé.
nek divatja iassan eimilH:. Senki
sem örüJhel ennek jobban, mint
maguk 2Z 'I ős.tehetségek", akiknek
megmutatásakor legtöbbször nem
azon voH a hangsúly, hogy tud
nak, ha.nem a.zon, hogy él "pol
gári éietben" juMswk, napszáa
mosok, cipészek, vagy nentesina
sek és mégís tudnak. Mintha ól.

tehetségnek azonfelül is volna
e!öfeHétele, bogy tudni kell. Az
igazi tehetséget nem az iskolai
képzettség, nem a . kenyérkerese
tet jelentő foglalkozás. nem a
származás kvalifikáija, ftGlfJem ~

ladás, Ezért egyenesen sértő vol
I'll Kmchió Endrére, ha azt 01011

danak róla, b,Of:Y mint mészáros- '
i l'i<\ S ió kölrö.~· Nem mint mé"
seáwsínills jó köllő, hamemazért
jÓkölló, mert tud. .Tehetséges:
Elsö verses kötete.teJe van igé
Teltel Erzelmi skálája széles. szó",
képei színesek és mondaniv.alói.
nakárf,HlaD naivitása néha él nép
mesé!őked\'ének hang u/atával ve
szí körül ólet. A megszálH len:'i
L~lel1 maradt n;ngyar harang SUl
vával irja:

Ott, él hegyek aJjan,
Sebes folyók fodrán
Ujra fel-feléled, mint a pZ!rál:8 lál'lgjs.
HItet, reméRyt vetve a siHét éjszakába,

Egy bcrá.ja haiáia alkatmáva.i
ez'~ .a gyönyörü szóképet jesU ál

hfdáj (akit Ő fekete reg0snek ne~

vez) é:d:ezéséröJ:
Csendes nap v01t Level se rel0~t.
Már tulérte delel az ősz.

Egy iei1leg sem volt a deriis ége:f.j ,
Amint jött <Ji fel,ele regös. .
A belső élmény. íJdeségét via.

seH magán ez a nyolcw:-. amely
íyel 'Iial6di oroszíánkörm6keí mM~
tOgBt

Lábam alatt ropog a hó,
Haza felé ballagok. .
Húzz~\ nótám a Szent Dávid,
Tiwcolnak az angyalok.

Nézem öket mámoros"!l,
Fe;em bortól gözölőg.

JV'Iínlha nem is enyém v,Jlna,
A nyakamoll úgy lötyög.

AHaiában azok a versei iTi leg
iobbak, amelyek álé!ésekMI fa
kadnak vagy" tárgyuk az ismert
k~rnyezet (o!lhon, táj, slb.) ins
piráJó hatása alatt áilanak. Ilye
nek: "Egy szegényember Wnö
dése elpúszíúlt lova feleme felett" a

a ,}v1agyar paraszr.", "Pl kék öreg'",
stb.

Rimei, ,;ersmédékei néhol még
döcögr.ek, de ezek már esak mes
terségbeli ,,ÍOgá30k" amiket nem
lesz nehéz elsaiátitani.

Az ;;lsEJ höret titán kiváncsian
várjuk a második kötetet

k

bűn!ziés

elveteHe

kérelrnét

rendelészt kérte,.
A. törvényszék

a Hzrmcs bank

meg.

és t quótális tekzókét
fogadla eL de GlZZél! él I/á;
toztélíással, hogy az érté
kesítési időr 8 hónapra re
dukálta, amít azonban szük- ~

ség szerint meg lehet h05Z#1

sZélbbiíanL i
A törvényszék vagYOllfe'-I~

ügyelönek tovilbbra is dr.
Christián Kálmá.nt, fe!ügye- l
lő bizottsági tagokul Cser-l
nay Gézát, TáDay I<árolyt, i

Kovács jános!', F eder Er p

fl és l3~fári Antalt bízta

.A külön kie!égífésre jo~

gosHoH telező, a nermes
.bank képviselője eHe!1'2
El quórálb hiíe]ezök kérej~

rTléneh és azokkal 5zemben
az azonnali végrehe:ljíá.s ej-

Sief~llél(iIŐf'~ldá:kká! lalhat·
iák él hallga/ók, ,hogyazol<,
(lkik (j) beva!láso!<ról, Wcfmény
jGgy:cékekröl nem készíleni2k
mi:'lgul\\lak m&sOlaiot.is a be
val!ásnál c$ak ,.hasból" oda
veleíeli összzgekel írnak be,
mennyíre megiárhaliák.

A legközelebbi sZGhadís.Kolói
összeíöveic! . j am.Hí r &0· mn 20

órakor lesz. amikorra Duda
pesiról vilmak előadÓI, ezen
kivűl az adóbevallásról és a
kŐI1\ivel(fsról I.ar/anak előadási,

Rem-ZHük, iparGsaink - kü#
lönösen (I fj,jlalab~iai - eljár
I1c1k eZlliál1 zzeíu'e (j szabadi$
istwlé1j d6aJásokra.

hogy a közbenjárásról tudo a

másul< nem '1011, él rendelel ér
Jeimében ez cl hlvaliH)zás nem
rnentesfih,zH őket a
aló!.

A máv. igózgalósá~7ának ez
él rencJeiele él </ilsúii szolgáiéii
prog,na\ihár6! sz61ó 914.ivi
XVIi. L-C. i5 és 15 §§-aih. u
icíÓ1cg él \/d~álí 3zo1gélali és

l!ic1rnéll"'SzaLJályza: 20 íl-s 22
§óin alapul, am ek kifejezet-

len el!iliiák CI,. v~:"Útí. ~Ika. :TJ:"I·
7olial(ó! cl ki1lso kozDen/aras ,.
jgénvbc\',~'2Ié:ó!. egYlJliéll p'2dig !
inlé:zmél1yescn szabályoz':!ák a i

PAROS SZABADISKOLA
Horváth I~hfán városi tanácsnok előadása a keresetiadórói ..

Az állafnvasutak igazgatóságán
rendelete a protekció eBen

Csü1örjökö>r{ - ianllár2S~áih í
·17 órakor laflo!!a az lPélf-!

tesiülill ölődik $zőbCidiskolai ~

ö$szeiŐveleJél. amelyen 1101'-'
válh lslván, ~ékiscsaba allz_z~i I
város adótanBcsnoKél IM!O!1 kel I
és klórás előadás! cl kereseti I
aeióról. Oacara él \!iharos ha· l
va~esónek, ölvQ:l1 iparos volJ II

-A' - "I IIoli Gil: elo,§uBs0f1 elj ÚHml éj l
jól ill?gválaszlolt. \!ilá~o:';é:m j

me"~:né!gvaril:~U_és az á!!éllá- li

no~; Iparos C!fftozasra l/onalkGlz
laloU sz~k§zerll előadáson.

l\ülönöSell a február ~.ig be·
adGl1dó lPevallá~ra ae!Oli Hor- I
v~H, IslVá~l I i~_~iks~~k nagyon I
res.deles áe,vllágo51last ~

esté
"-

Szerdai

~~~~~~:~:~::CC:'::~~~~~ft~~~~~~~~~~~m:~:
JI

I

\'ételi időt éJ február 1-,,;11 i
megjelenö G'y'Oflll1i L!jsái!- i
LHln pontosan k ö z ö I i ü kl
méo' ' I

'!;o' \ JalJUáL 2,1-én 1ér'<yu.lJé1 o.
.Az elójegyzéseÍ\:et Gy'o- i ului rörvén} szék,2il t\u-

mtm Ll afFlerMárJon Fiai I Ltzy törvényszéki birö er
fatetepén és vitéz Pajor l H' t' 1 . '-

, 'J orH:'nS.i2il"l gnac kenyszer#
Gyula 0élzaasöoj iskoíoi .i,i •

~ 6 D , egyességi ügy<iL amely Iár-
igazgatónöl, Endrődön pe- j gyalásoll a ci u Ó l á. i i s

(;{ig' Koviles S~lldor közsé-I h j t eJ e l Ó k megbizásából ~
gi gazdánál keJl bejelenle- I Csernay' Géza, Tápery Ká.~ i
ni és ElZ igényelt csid.;ék l foly és Kovács Já~lOS, ,V{j~ !
6rát is egyideiüleg befizetni. I gyonfdügvdöi fl1Ínösl2gben l

F e j h [v j ü k bélromfjje- i dr. Christián «á/mán, \ala-l
nyésúóillk fjgyelrTJél erre a ! ll1im Hartenstl2in Ignác és
kedvező alkalornra, amikor ügyvédie vettek résZi.

dunániuli cíllarni teJepekröl A quótá!ís hiteJez6k meg
származó keresztezett j::. _'r-I bfzollaj azr kéfiék, hogya
Jagi csirkéket szerezhetDí2L ~

• céotu!aidonos, r-iartenstein
b ' , h l' . ~ t7 ,

e es meg él e Vi VJSZÜ-· !gm1c teij(?s kizárásával. de
nyokhoz mérten elég ked- az Országos t-melvédö Egy-

vezményes áron IS. Iej közbejöttével értékesít-·
Igényléseket hé/fón (iéin. . -k . t ' _. " ,

21.) délig veszünk figyelem- se :J VélQyon . f-j,Z erfeh:e- l
he. Vé1sárnélp cSélk d ri l .i g: sírésre 18 bónapi időt kér-!
lehet a Wé1gner fatelepen lek és hogy az eladási . ú i
i01enrkezni. hitelezők részérői él felü- I

gyelöbizoHság végezhesse. I

Akik részt vellek él Gyoméli
Közmivelődésicl!yesü!ejleg

utóbbi elÓad·ásán az lpélrleslű

Jeiben, bizonyára egy szép
irodalmi ez! hlatadafl(fóe'mle
kével lilvozjak. Qus2lka Sándor
po/g. iskolai !anilr előadását cl

iefl'nívósabb magyar {{u!!úr es
ték közé soroltialjuk. A nagy
sr;<l.lonlai egyszerű paraszl szü
lőklő! származó !'HIgy magYélr
kölI6: Arany János víszonlag~ t

s~gos éielrajzál, fényes köllái ,i
ivelését sdole iemlJlllomi áhílal
lilii haligalluk. Ruszlr(lj Sándor
rövid de !Ömöl' ismerlelése,
válogCllolI idézelei közelebb
hozta szívünkbe, lelkünkbe él

kőI/ól.

Ar. esi mélló vo!! Arany hal
hafatlan zsenijcihez.

:)l:óke Ferenc ügvvezc lÓ el- .
nők öszíllle, hálás szavakkal
k Ösr.önlöll e il z eló él ct ó I é s il ll' ""!'!!!!!!~!!!!'!'!!15i&SIid22!11l!1!'!1l1!!!!"!~.~'!!!II!!!I!!!!!'!"!!!!"'='!l!e!iS2E±'!!!'!!~~:&!&±J!I!l!l!'!!!~~~~~~""'="'.'!!E!if!!!'J"e-'!'!!!i!!':!'!"'!"'~!'!!'!'~

nClk ióvo!fliból a Polg. iskola
néhány növenc:lékél. akik meg
lepő szorgOiJommai ügyesség
g~i SZélvalliIk Aran}' TGddiiál.

és egyéb remekeil. Tóbiás \\Id[· í A. m. kir. á!lamvasulak igaz
gil, l".i'Jló Irén, Schwa~cz Ilona, .. f!'élíósága El J1lÍniszterfanácfi kife
h;'ovács !Iona,. l{o~.élk ,_lnlf~, jezett hozzájárulásál/GI szigortí
~;.agyarossy Isi '{an, Zold Ci"Zse- rendelelei adon öl112ly ~ú

bel, SzmkánlJi \lona, Ot Ó~Z l iyos pénzbirsággal, ismétlődés
HtldviR'. Lach fülöp és Olah eselél'l pedig fegyelmi eljárás
Er~sébel kivétel nélk1il dicsére-
lei érdemelneK. Sél! súiiia a.zoköl a jény!Qges

~efejezésül ifi. rvJolnár OYU', szolgál.jjban álló vasúii alkal
J~ elszC!vi.'llta él kölló ,.lvlBíJimy- I mazoUőkaL akik akár előlép-

L - - izJésilk kérdésével k::JT'csolai-ban" dmíi, k!ö1s$zÍI'.us szepse- . lY

gU vQrsél. Jdnuár 29-én vitéz ball akár bármely más szolgá-
Pajor Gyula ElZ cgyeiérL2sj lali ügvi.ikb"n !közbenjárók köz·

b -5 - reműkődésél veszik í\lényD.2.OlvósókörDen. fe ruar -eni
Ji~djR' Wagner Márion a Kis~ I Min hogy pedig az il:eló ':1i1<(5;·
fili Olvasókörb,n iartanak elő- I mazotiak tapasz/alal szerint

d ' I rendesen azzal védel<eznek,él as!. .



GYOMAI UJSAG

M magyar estélyefebruár
az Kaszinóban
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IKreszneriics, (-:iy. f-:erenlcl..

es/e kellemes emlékü találko

zója legyen azoknak cl cs,,[á

doknak és fiatalságnak, akik a

vármegye különböző részeiró!

bjl.ony61'~ örömme! beu!aznak

fl megy", székhelyre azérl, hOllY

jó ismerőseikkel egy kedvGs
estél egyÜt!! tölthessenl2k, vagy

egymással megi$merkedjell~k.

Gy6gY5zertárakban kapható

Munkás életének leliességé~

..ben fejezte be pályafutásál,

tragikus hirtelenséggel, l<resz·

neri~s Oy. Ferenc, aki rövi.

parrévi endrődi tartózkodása

el!l'Atl kilartó lelkesedésse! HIi

részt az egyházi, községi és

polilikai életben, hol Jöbb, hol

kevesebb megértéssel. Az ulób·

bi években a magaalapította

teíü zeménekszentelle inkább

idejé!, ahol szép eredményt is

éri el, amivel m;ndrőd leillar;=
dá!kodáséÍnak ipari iehelóséll~

ala poz/a meg.

Január 23..án délután 5 óra

kor, nagy részvét melletl !e

mellék el Kreszneric;s Gy. Fe

renc·zl. Özvegyén kivül kél

gyermeke és nevI211lánya gyá..

szo!ják,

á

mint akire majd az eset..:
leg megitélendő kártérirési
ö3szegek fizetés. hárul, An·
daházi-Kasnya Bélát is be
vontll. él perbe. A tiirgya"
lásra 250 tanut id~ztek

meg és az körülbelül 8 na
pig tart.

í.1O pengőt kérünk személyen
kén!, illll nélkül. GazJ.aasszo
nYdÍnk vacsorárel löllöll ká·
posztát, kolbászt és hurkái sa·
vanyúsággal és frisse .. sült fén
kot szolgá/ndk fe!. Zenével
szándéko zunk él ióéivágyat fo ..
kaz;;i és il vacsorál füszer~zni.
III is minden erőnkkel azon le~

szünk, hogy kedves v(wd<tgeink

él le~jobb hangl.Blalban és véle·
ménnyel iávozzanak el körünk·
ból. A. vaCliiorll liszta iövedel
mé! is az öntöző berendezés
felállilására rorditiuk. Igazgató.

igy és ez alapon vár és kap
níéltó megérlési, Uimogalásl és
megbecsülést.

Békésvármegye villÍzi lársa
d,j!mi bizoUsága, élén ein öké·
vel dr. viléz Márk! Barna alis·
pármai, kötelességszerűenszá
mo! él mai nehéz géll7daságl
helyzeHel, - és nem veszi
igénybe gyakran, a jótékony..
célu akciók állal amugy is liii.,;
krhell lársadalom áldozatk~sz

ségé!. - Sajál kebelén belül
községenkénl ItutoH vitézi ösz·
szeiöveleleken, (felolvasások,
előadások slb.) kivül, évenként
egyszer jelentkezik a nagy
nyílvánosság előlt és pedig:
vármegyei báljdval.

Ezt székháza alapja iavára
rendezi.

Tavaly Békéscsabán rendez
te meg elsó bálját.

Az idén, - a bizollsá~ ha..
iározatához képest, - Gyulán
február 22-én a vármegyei

. Casinó összes termeiben fogja
megrendezni.

igyekezni fogunk, hOllY az

!IF ,

esva
i i

é

Az endrődiválasztási sor
tűz áldozarainélk hozzátaf'
tozói 80.000 pengő értékű

é!etjtlradékra beperelték a
kincstárL A nagy pert ja
nuár 21A én kezdi meg Endo
ródön él gyulai törvényszék,
A biróság ~szélvatosként,

vitéz dr. Pánczél József vár megyei főjegyző

nyilatkozata .

Az e rődi sortűz 'áldozataiért
perelték akincstárt

Békésvárme\?ye VitéZI társa
di\imi bizolIsága által .éI folyó
éd)efl rendezendő várrr.egyei
vi1ézi bá!ra nézve megkérdez
Hik dr. víléz Pánczél József
vármel!n'ei főjegyző ural, (I vár
megyei vilézi !ársadéllmi bizOI!.
ság ügyvízzelő elnökél, aki a
köulkezó tájékoztalásl adia:

Békésvármegyében kb. 400
vitéz, vitézi várományos és vi
lezi özvegy él.

A rendi szervezel egyik uiabb
alakulada a vármegyei vilézi
társadalmi bizottság, melynek
már elnevezésében jelezve van
állalánosságban cl felada/a.

A vitézi reond céljai: minden
derék magyar embemek céljai,
csak al rend tagjai 07.ekre III

célokra külön is el vannak kö
telen'~ lakozol! felelőss~g me!·
klL

A. Jársadalomban nem "ideI
gen /l2slkénf," hdl1Cm minden
becsüleles magyarral szemben
s/erelő ieslvérkéní kell élnie
és munkálkodnia.

A társada!omlól közérdekb61

disznó/oros vacsorávöl füsze· I
rez.ve bezárnl. {~ kiálliléJs, ün- I
nepség és disznóloros VijCSO~

rQ szintén lanonciskolai !1511e

lermül1kben lenne megíarlva. A
kiállítás és záróUnnepé!y délu-

lán 6 órakor kezdódne, cl va
csor::'! pedig féJ ts órá!wr. A
h('ll1gölók állal késziletí lárgyak
\i~sszókasok,kcc~i old alkasok,
koHóborilók, lakarmányos háli i
kasok - egy része li helyszi
nen el lesz advc. A ;"iálli!ás és
a záró ünnepségen való rész
vétel ingyenes, a vacsoráéri

he'ybeH községi
gazdasági népiskota

benlutatóL
A gé!zdascí~í islwia Tantes b

Hile!e h.álá-san gondol f! lakos
sag jóindúlaJú érdeklődésére.

amellyeliskoláílk munkáiá! kl b

séri. S éppen !lzérl, hogy élL

. összekötlefés az iskola és ba·
rálai közöit meg ne szakad·
jon - dacára él nag\,on rosz
szil végződő/! 1935 évi gaz
dasági é,tlnek - ez évben is
móóol 6haj!unk nyujiani ana,
hogya község lakossá~áflok

minél szélesebb rétege megis
merje az is~ola muníu"!jál, s
ezáltal új barálokal szerezzünk.
Február 2'án (vasámClp) esie
fél 8 órai kezdeilel mű,,:oms

iskolai Ünnepél rt rendezünk,
mely alka-Iommal fiú és leány·
növendékeink vidám farsangi
számaikkal, dalaikkal, kedves,
báios magyaros iáncaikka! fog
ják gondokkal lerhell lelkűn·

kel 2-i órán ál felvidilani. Az
ő kedvökérl hozzuk meg az!
II kevés áldozalol, hogy sr.á
mos megjelenésünkkel ismer·
jük el törekvő, szorgalmas
munkájuk eredményét. Az ün
nepélyl iparosianonc ískoiai
lanlermünkben iarliuk meg. Mü
sormegvállás eimén W fillér
személyenkénli adományt ké
rUnk. Az eselleg fermmaradó
tisz/a bevélell ElZ iskola gya
korlóterülellÍn feléi lIi1andó ön·
töző berendezés céljaira fog
l\ilk felhasználni.

AL iskola szern~zésébei1 e7.
llskoléü évben larJoll kosárfonó
és kerlészeli lanfoJyamlmkéll
pedig február 9.-én (vaséJrnap)
óhajljuk ünnepélyes keretek kő·

zött, él hallgatók áUa! kés7.ileU
vesslő·járgyak kiálJjjásával ts .
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DE,S5EN
L.APUt'JKBAN

Na;gyeinyáiílk házáberi rnJndig
, ,

i-1ázi betegápolási tanfolya 
mot szervez a békésn ,Vörös
kereszt Egylet. i4. '/örcsk ereS7!

Egyle! hözponjj vezetősége éi

vidéki nókcgyletd{oen négyne*
fes D:,degápo}ási t.anfo!yamot
r.:;; n ci ez, ezc.k !zözti! ('>íyel Bé~

Késcn is. f4, !6ílfolyam végével
él hellga:óK vizsgál/esznek és
éi sikccs ,izsg-a Iejétele után
,jp0lónöi okk','elel IlY,ernek.

Vj Magya.rság CI keresziény
:,ég I,zg)obb napilapja, Felelős

szerkesz!ó Milolay Islván, mun·
!<alársak: Rajniss Ferenc. Oláh
Györ~'v, ~.!élkkai [105, Papp

Jenő. Mel?yery Ella, Dallos
Sándor, Számadó Ernő, HoHó
J6zsef, Barabás Endre. Etófjd
Ui25 egy hónapra 2.60 péngő,

A lap Mácz .4kos mC&Jd
bÍ2:oilnál relide:lhelőmeg:

A nyár folyamán. menyUik
a. tojiSJs- és a burgonyatőzsde.'
A budapc5l1 áru- és érJik c

;üjásiózsdéjél 2S a J~.u

dapesli árú, és érlék. Iőz s Ú...'

bmgonvalóz.sdéiél él nyári évad
IlElT1 fogják megnyilni. A vá
!ascimány f:Jgl~ megáiiélpH,anl

il kliiön iózsdék üZlcB napjai!
és óráíl.

F ce li e fi e t t é k az osztály ~

so r s i e gy il.át.. P,z eddigi
120, GO. 30, 'iiicIve 15 pengő

h2\yeit. olcrvezc; ,5ZC!'10J az

egész scrsjegy ,140, ci fé~ 70,
ci r~egy.cd 35J Q,!1 ced pecH:;;
17 50 P. ;~SZ. A ~'{~)~~P .ny~reQ

ményekel szapor~lják,

Sok szegénységi bizonyit-·
ványt adt.ali 1935 ben Qyoo
mán. /J.. r05szabbodó ÍJeJyzelQI

misem mul jobban, mini az,
hogy az elmuH évben 650 sze-,
génységi biwnyiiványl adoH
!d Gyoma kÖZS'2fJ elóliárósága,

Száz vagon tojást v:isztink.
három hónap alatt AUlsz'trj,áb'!Il.
AU5Z':riá vari kő!ö: i egyesség' ala~·
já,; élZ é.v etSÖ !1Qgyedében112
vClgon !ojási vesznek állőlünk,

ké7í1,~.l ~10!1 egy kis szekrényke
él iegs2.lakségesebb háziszcrek
I{cL Ez~ Ei szokást a m~

modern embere ,is meg/arioilé.,
men elsö ieieiné:l,
rneumás fogffi-
jásná! min ió, ha ké;wéJ
vdl1rlél'k a beváll Aspirin lablef
lák. íabJellákal évnze~

dek óta eredmén használ p

já!<: fájdalmaknál, meghűlésnéL

A valódi Aspirin lableltákon él

Bélycr keresz! láíhll!Ó. Magyar

gvá r'1mány.

és
vai

ú y él g yszertárszolgáli?A1:.
Snn'::i=f'fj-apOj:;'OI! ~.S _éjje~ .n'!inc1en

az igazg'ötóság.
geknek is. Táj~koztcdásí

Az endrődi kereskedelmi
táncmuJatsága. A.z endrődi ke~

resk(~de!mj kör feomár 2·án
táriGmula!st3g-ol áariaz arles
Hiiclbcn a zőidkereszlö!-;ció j'::l~

várijj,

fl. Slesta Szati~tórium köz*
Jeménye. He. Pestre' jön, 52,3ij,

ion meg EI SiesiG Szanaiórium 4

ban (Budapes!, L l~er. R(\lh
Gyön:;y-u. 5.) és mig ülicii
ügyei!, bevásáríásaii iniéz~, ré
gi, .zlhanyagoli bédát kezeileJi a
f6város valameiyík orvosi l(a p

pacilá;::;[ivdl. Sze.bad oC\iosvá·

lc3ziás. 110, éJ legrncdc:n~:bb

és minácn Jg'zw:! kicJégflő

szoha. A k'giÖk.zlcH2sebb fel·
slsrelés, 07. összes tI) ógV1é,
nyezőkkeí. liidej;!' vlz - gyóg}',

~niézeL _Rende!és b'2iáró beic~

J

ray,'"'l..; •._f'. 1
L,;'. l

~

tás rendezóbjzol!ságának (5·u
Qapesl, iX, Köztclek u. 8.)

Színház,

Nyugdijas Egylet
közgytilése

Cs..AnJa! Lj:iía színlársulalá
VGli kedden kezdje meg 14 na
pos m(ciködéséj él gyomai mo;;

hélyíségéhen, Lelkes igvekeJ'cl·
le] élvezejes jálékal prodt;káj,
nak és bizony több jámogal,~sl

érde:melnének.

Jővó számunkban rész]e!l2s
beszámolói adun!c

Szerkesztői üzenet
K. E. és K. G. helyszűke miatt a

verseket később hozzuk.
Többeknek: kérjük ae előfíze!ése

ket beküldeni, nehogy a lap szétkül
dé:;;ében zavarok legyenek.

\lr Cj·~ ijrgy G·ng_GlI 1,dr~l"~-.t DZ-- '
pén2K L:rÖs,h.U,e; szr:.1 ~Ud!L1_v-i~s-ZG' ~
. ~ nónap l-iÓI 15,ig alrtÖnvö}"{1gni. A király lanuár ~
-'1' '- , tó-tóL a húnan,UJolsót'A ,en 1. óra <) nerckoj' ;~12g-! ,..'

hall. befeRs.?ge alat! szí' ~, b,"7árádll a beéri Balogh g,:!ó~v-
szel:lár lari s.zolnil!oi:)i.

ve llen1 b.lrta leThé~ ~s életéJlek <5

71 év-iben áta dIa hC!yél ViU. Adomány: Nemery Pélef és
Eduard'llalc ,és.. Iné;v J csz\'éJ. " a B.zl<és'1Ie;;zyci .L1.1Jó!ános Ta~

a~nejy itnpo:bns,.::H?gilyiJatk o -
I
,' karékpénzlú 15 P-'I EUlak El

zasa az cgesz ;'llagnak. Ol! te· k<rmr Izidor alapfCL

beg ts oH'g,'áswJ leienle fc- l A Nőegyieti teaestél.v ren.. I
, _', _," ~ d2Z6sé~e köszönelie, nyug'iáz-

Nog]! nepSLl2rUse,gc é11l1ely ~I za még él következő adomé-
Január 19-én larlolJa a NYOl{ ílll110elJ &l,a,-, Hval6! magáhez "'on- I', nyokal: SLigeli !slvánné l Icr:ö,

e'v i r"''''d''s Iri" "I'" lU' zo'i '"l('Si h.,I~15h"1fl iUl,)" ~" .. l{
, "',' <- H;;:gYU.ese. rvonay - ~, li 1~,!l.. ,u '"~., .,,, '-~". l ferellcné 1 lál husé!z!.

FerenCi! ny. hon védszázöllos el~ igazán 'lüfeiezé:,;!'c,' em-I
"kl I lj I Felhivás! ~\ Gyomai Da!ár-no Qf,e me eJI., ft, gyi.ilrisl él bere voll hazájának, ld él jJoli~ ~

m "'"",,"r ~ I"'d - l "j'! ' ... ,- , l da elnöksége és milködó log·,"'.s.1"" rh,mze l lma saggCl lKaOGG 15 az cföny kozepulat I
kezdlék és azon cl következő vt'Jl(l!;z!oHE:,Ez El poliJikája emel-I jai felhívíák a daikedvelő és
halározalokaJ hoziák: led páriok fölé és Ol! ls tar-I éneke!niaszerelá poigáríársaka!

A Hm'dv féle házvétel! levej, iololta éLw~ vi~.zi?""" i, éskülönöseo az inakat, hogy
lék cl nctpirendröL Magáné1cJ-lhell sok oldalú I EJ Gyomai Dalárda rnúködó

A 5zámvizsgiiló bil ollság volL lmá~t~ a ler~é~ze:ej, S7.'2,-11 lagiai sorába lépni szivesked,c
lagjául 1936 évre megváiasz~ reiei gmGa1kodm: Nelu vallaK'1 jenek. A Dalárda ezidöszerini
lollák: Imre Sándort, Balogh Gé. cl lcf:.'3?,cílb kcrijci-AnSliábcm. ~az eddig lanul! darabokal IS'
zá! és Bodendorfer Andrást. i:dindenüI samélY12sen jc[.zni ~ mélli s igy az új az is·

Koszoru alapoi JélesHellek, meg, Öf1o\hai voll. Uraikodtisa 1r méHések során könnyen tanul·
melyre minden lag a iagsi'gi elején e~yüil i('~z9I1a sz!pájko- ~ halnak és bekapcso!ódhalllak
díj százalékál köieles fizetI Jókkal" 'cikfk ö kifá1V klváns.§* a Dalárda éleiébe. je:en!!<ezni

gára<f~ive;(.1ek(Í-mLJnkál. leh,',el N'2:lWriZV Pí!cr !Q!iai'ék-nl (évi filléri). '
f>. Nagy, ,si'l<iH(edélye, vóii ('J D,' énZléh juazQilló, él (J'yomai Da.
p; kör bérJele ügyében mé!- '" -

lányos házhér leszeJlWási kér~ teng'eLr~, ' , érezte ma- Já,'de elnö~é\~,~í, vag',: bárme-
gá! J,eg,íqb,ban, , m.c,riHi",Qgy- l"fk l11űk,ödőlannáJ, Liklól adaI.n2k s amennyiben él m">0"1?01",Dl_ö"~'" " .' ,,'.' , , ,1 ",.

SZl2rü föl,dí2;S úr/eli él királyb6J, órák napj.:tH mealudha!i.ák,zris nem sikerülne, uj eg'.ilcjj , ',,,,,,, , 6'

, Bki uJElnanéielfagazdaságnak.
helyiségei keresnek. Az alfö1cili zöIdmezőuövet-

gazdálkodó olyan ered,
Egy lag indilványöra elhalá," Vt ludotJ fclmu/.~Ird.' min1 ség íanuár18-án szükebbkörü

rozlák, ilogj' fl TESZ-ból ki~ !i/éYk&(ái~ajel;n;lksei1l.'· érlia'kcziele! larioll, amelyen Lk
lépnek, meri semmi akliv lnii., ódö legidősebb Ua. a wal- Piukovieh József a!clnök ó fű-

ködési Ovomán nem fell ld az szl hCH::eg. aF VIli-ik Eduard mag márkázási iöfvénylQrvcze~
Egyesülel, ig,>" él lagdij fize/és- néven már rneg is kczc\e urCli- je! lsmcriellc. A gyű:ésen gróf

ná semmi ér/címe. kodásál. Te!eky Mihály elilökő]i. Gyo·
A lemondojj Batári Miháty ~-~-~~....... máról O. Nagy László '2S Wag-

hz!yébe - idnek a kör ered, K'· ~ d k" ~.....: 11".. k Dcr Mcirioo, Endrőd',ö! tZovács, oz~r .~. u:n..,$~~I,r~ .'~
ményes munkáia clismeréseül Sándor községi gazda velíek

Heli pí~cokol1 a szeGóknek
okleveiel nyujloli ái - Barabás részt a gytíiési211.

cs-zigoman !ílos idő e~6!1 (a
Hálintot, h,gondnoknak SütőDá- ülrSC. ;eimezbáHa . .A G vo-

magánesok lethére}kásádáso- J il -
nielt, jegyzőnek Bátori Lajost mai Sc. f'2Df. hó l-én r;:ndczikai (~szköz&l,nL Ugyancs.ck Ji.

ellenőrnek jMészárfJS Bélát vá- az évad legtöbbe! igérő iel-íos a piacon kivül vásárolni, )
lasztották meg. mezbál.iáí aZ U ri- kasúnóbiln.

nl'2.rl,G z" ulóbbíá.iial a hely,
Az elnök je!coiése szerin! az . A. legszebb mezd;íZ!'jékes

pélFfiza1é5 megkerülésével él
egyesüle l laglélszáma ti, j'utalornban részesülnek.

. községe! l\~fosihiák., ~.:jjíldkél
dóal'l gyarlllpszik,; s erultal
K o v á €s Lajos főposlam~s. cselekvénv: kihágáslképez és

c b'ü81'elési: \fon maga ulán,..,....
jer belépésél jelenleile be .. ki! IA ,földn'Ü.!veiisügyi miniszJéri-
CI körel!rybang'ühig lb, 'aléhiök; ,

l.lmjban .,' rend.elet kG?szül CI gvü
nekválaszlolJ meg., '

D,5ksJák. kölQ!czó gondozá
A kör lagiCli - bár egysze,.

Sál'óL- fanuár 3íifr lehel él
rű emberek, megbccsüWr. o,kor!. .

rögzHeJi· adóka! fdmondanL 
s III hOSSZM kÖZSlolg-álalban be-
csülelkJ elíőllöJ! idői, ézJ, bi~ A világháboru óta ellell hos:z~

'szú jd.őlarlamra ma iekinleilei
zonri!ia ez a megváIíJszlás is,

CI hjéldiárvo\Zondozás fokoza/os
- da azér! még mindig; van

megsí'.:linleiése· elkeri.ilhcleilen~
nak "közszolgá:!ali éllkCtI!1iJ'~i:t)4': ,

, pé vált; ezérl ujabb hadigon
Jak" ,~kik errc a megbe("stiiés

do?olt gyermekek él belügyi
re nem j~l'lanak 'Számol YcQgy .

tárca Jel'héré inlézelbe nem
laián nem érzi\< jól magukat '

uía!halók, - fA március 20
ezek között az qnszerű de
becsületes KÖ7.szoi~Ma!i aJkal- :}5 napján idei mlZzó,
mazoHak kőzöil?' -5. gazdasbgi kamai~

menles hi/eliel lehet lenyészái
lato!vásároJnL A hiiell igény
be vevők igényleJükel 1936.
feb

1
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árpa és
kapható.

(Wagner fatelep) burgonya, korpa,
szemestengerí á li a n d ó a n

,Itu

Köszönetnyilvánítás.

Mindazoknak, kik feJejt
hetetlen drága jó férj, apa
nagyapa

.SEPRENYI LAJOS
temetésén megjelentek és
fájdalmunkat részvétűkkei

enyhiteni igyekeztek ez·
uton mondunk hálás kö
szönetet.

At. lyászoIó család.

GyolDai éti J.:;ndr3di
Anyakönyvi hb:ek

A gyomai anyakönyvi hivQ8
lai könyveibe 1906 ~vi jellmár
16-/ói január 24-ig a köveike
:z.ő bejegyzések !01'IénJ"k:

Születtek:
Molnár Istvánné Papp Mlllild

fia ls/váll Imre ref.

HAzdSSiiÁ90t kötöHek~

Megyeri ~slvál1 és Ceglédi
Lidia, K. Molnár Anlal és Ba
rálh Erzsébel, Molnár János é:§
Bogár Mária.

MC!:ohaUak:
Ladoai Lászlóné Kéri Mária

47 éVl2s ref., Seprenyi Lajo$
14 éves ref.

Al. endrődi anyakönyvi hiva
lal könyvei b" pedig a követ
kező bejegyzések történtek

Szö.lettekc
Kondor Lászlóné Trinyik Ilo

na leánya 1101la Eszter ref., He
gedüs Istvánné Gyebnár Elei
ka leányo Esz/er ric, Homok
Sándorné Vaszkó Cecília fia
Sándor rk., Szabó Frigyesni
Bohrát Lujza fia Tibor rk.

MeghaUaklI
Timár János 83 éV0S rk., Li

~ic'Zai Imre 4 hónetpos rk., Vári
jánosné Gyuricza Anna 65 éves
rk., Kresznerics Oy. Ferencz
50 éves rk_

Háziasszonyok ! Me~f,<,ícnl cl

Dr. O,zlker B'yar ö,ödik kiadá
su f~nyképes ünnepi n,cepl
könyve, melyet kivánsélgra bár
kinek ingyen és bénnenlve I,üld:
Dr. O~lker A Tápszermüv,ek
Budapes! VIII.. Conli u. iá. Sü·
lópor és vanillincukor ára most
levelenkénl 12 fillér.

Ötven gyermek megy Bé
késcsabáról a nyáron Ausdriá
ban Dr. Tamassy Karoly kez
d.. ményezésére a nyáron öt
ven gyermek mej;!'yen öl hal
h12lre Ausz!riaba. Ahilny békés
csabai gyermek megyen Ausz.l
fiába, ugyanannyi gyermek jön
cserébe.

Óriási érdeklődés az ui
FECSKE slivarkapapir és h(í
vely iranl. A nagyszerű pa"

piros gyárj~sáné'21 e~észs0gi

szempon lok dominállak és hogy
semilyen ártalmas anyago! nem
tartalmaz, azt bizonyilia a min·
den dobozban található inlé·
zeli hivatalos bizonyítvány.

Milliomosok alkonya, ez él

cime élnnak él rendkívül érck~

kes illusztrál! cikknek, mely
Tolnai Világlapja új s7ámában
ielenl meg. A népszerü képes
lap, él Ií!gldvalóbb magyar irók
novellái mellell, súimlalan re·
mek cikkel, köze i száz pom
pás képet, nagyszerU folytlltá
sos regényt és sok más érde·
kessége! közöL A nagy terje
ne!mú és gdzdag !artalmu Toi

, nai Világlapja egy száma 20
fillér.

A mezőturi füszerkereike
dök a Szülöotthonért. Köve
tésre mélló példái mufell él me·
Zőluri fúszGrkl2reskedők szak~

oszlálya akkor, omikor él 5Zo.

löotihonra .5 dgyalapllvónyt leH
és minden évben fedezik a lex..
iilszükségle! felél.

Hét mázsás csudadbznót
mlatatni\k be il budapesti ta
vaszi vásáron. A tavaszi vásá
ron 5zigeli Alberl soroksári
lakos csodaserlé~ét mulatiák
be. amelynek súlya 6.80 kiló.

0lcs6 árak. - A ja'llftásokért teljes garancia.
Részletáru&>ltas eleínyös fizetési feltételekkel.

FEKETE lAJOS
II

BENJÁMIN ISTVAN
mtiszerész villany és rádió szerelő

G y O m a ~ gróf Tisza István ut 61 sz.
VIin'l'óg6pek. kel'6kpál'IlIk PHILIPS. I!KO, ORION

eladása és jsvítása, RADlOK
valamint ezek alkatré·szeinel< C

6l'usltásiS, smárok.
moto!"lt:erékpár vez:et6i 'l VUlamosfőző éli

oktatás.. I
Kerékpár és motorkerékpár fút6készülékek.

kölcsörnzés VilllIll"Iysilerelés.

Soffő:r tanfolyam február 3
án nyUit meg. ,6..z állami g'2p
járóműveze16képzó(soffór)11H1

folyam El m. iÜL Technológia
és Anyagvizsgáló InléNlbe!1

(BLJd<'lI'H~st, \/U!, ~ózsef krL 6)
febr. ~-iw este fél 7 órakor I'

nyílik meg.

nl f j 11 SJ á gól fószerkesz/6ie
Dró/dy Oyözó EI IV.-ik évfo
lyamába lépd! kiválóan meg
nerkeszlet! ifjusL'igi hetilapnak.
mt2!ynek n,,~yedévi elófiLC,liZse

1.30 pi' Aki ~anuló fiának érté

kes olvasmány! akar nyuitemj,
rendelje meg az. " \f!UsÉl!,; " • Ol.

Budapest, V. Perczel Mór utcCJ
4. Kérien mulalványszámot ia·
J}unkra hivatkozva.

A Dalai láma egyetlen hölgy
vendége. Egyelien nól fogado!!
eddig a litOKZi:llos Dalai láma.
Ez él nó Budi:lpeslre érkezeit
és érdekes élményeiról el Dé·
iMb ni számában számol be.
A kilÜ116 színházi képeslap,
Ilélgyszerü képes rádióműsoro

kat szjllhá~l beszámo/ékelt, eB Y
felYol1~soS nindarabot, pom
pás flimrov~lotés számos más
érdekessége! közöl. A Délibáb
egy száma l!O fillér.

A házikilrt gyiimölcstermesz
téséröl ir a Ncivényvedl!lem és
KertészeI legűldbb száma. Cik
kekel közöl méll CI diólerml,ész·
lésről~ éi veré:'mentes ftiS7\tk·
oduról, a gyümölcsfák öncson
kílásáról, él gyümölcsöskert lelj
védeke:rési munkálaluiról, az
úiélbb hálóbcí/i lapaszlala 1ok
ról, ol szőlö kordonmíveléséról, •
éi korai bablermeszlésróJ, él kak·
tusz szaporitásáról és kezelé
séról, az idei enyhe Iéi nö
vényvédelmi jelentőségéről, a
körte aianyairól sib. Adusan
11IuSlziráli, szln,z'3 gyümölcské
pei I<öz!ó ké! szaklapból él I
Növényvédekm kiadóhivata!a, j

(Budt'lpest, földrnlvelésügyi Mi· i
níszlérium, V., Kossulh Lajos
IéI' ll.) egy alkalommal e lap

. rd való hivalkozással díjtala
nul Idild mutalvánvszámol.

Méhészek figyelmébe! I
Értesittetnek a méhés~ek~

hogy ZI rendes heti értekezlet
minden héten csiHört5k6n d.
u, fél 6 órakor lesi megtartva
Kató Lajos jegyző irodá·· :,
jában.

A mezőiuri MÁV. \Í-gy birkó
zó, mint boxoló szakoszlá/vaj·
111l1K mfiködését beszűr;!e!le.

t.uminátt ivott a gyomai ál
lomáson egy .fl.1zesgyarmati
fiatalember. R. L. 18 éves fü
cesgyarmali lakos Gyomn ill..
lomás lll. o. várólermébell f.
hó lll-én 1O-1~ ófa közöl!
"lumináilal'" megmirgezte mo'
gál. Tetiének elkövetése után
le~ldjdt és; a bérkocsisokntlk
mnl fel, hogy semmiféle zajra
nem ébr~cl fel, de j'j'CflDiik rán·
gatódzásél is rendelleneséget
árul! el. Dr. $zilágyi ferene
járási orvos első segélynyuj.
tása (gyomOrmo~6s) lis iniek·
ci6ia uicin él délutáni személy
vonalial él szolnoJd kórhözba
szálli!üllák. Bár & tubus "lu·
mináll" veH he <il fioialember,
mégis d. u, ;) órakor magához
tért s az orvosi véleméll~! 5~.z..
rill! cl \lapokban iilyógyulvél tér- I ~
het ViSSZél. l ~

RenováJják a mez5tü;~ re· j ~
formátus nagytemplomot. A! I
Mező!uri reformá!u'3 templom l 
renoválásál ci lavusz folyamán .

megkezdik, de egybenálalaki· 1=
tásokai is '!égeznek. melyek az .
idő folyamán súiksé~Tssé vál·
jak.

A ",Pe§ti Napló Könyvek" új
kötete. A hábom uláni idők

nagy lömcgszenvcdilyéról, cll II

SPORTRÓl szól ;!,Z esl·lapoh
kiadásilböfl megjei~n6 ,.Pesti I
Ndp!Ó Könyvek" f:bruár 1-én
megje!en6 legujabb k6lete,
melynek cime: '11/\ S P O R Tn
lesz. A sporl vaió'SÉJgos kézi·
könyve' e.z él mú, amely rel so
fakoztaljG &z olvasó elóit élZ l
egyéni és' tömegsportok min- •
den fajtáját, meglaníl sporisze· I
rűen gondolkodni és SporISz.e- j
r~el1 sportclnL Elvonulltllja eiÓ!- !
tünk cl sport egész Világtörté·1
neiméi, belevilágil él r~kord!e!·

iesilméíJyek lélektanába, meg
magyarázza al sport hasznát és
veszed dmei!, röviden: elé él

könyv a spor! lexikona lesz,
szórako;;ás él szakembereI< IÍ~

tanulság él tan.ulnlvágyók szá
mára. A "Pesli Napló Könyvek"
lii kötelét Ar. EsHapok ~JÓfi·

zelót és- o\vasól t penll6s ked·
vezmény.zs áron február t'lól
minden uiságbiz:omilnyosnói
megv15sii roH1l.Jlják.
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ugyanoH.

~-jIJli!'lyadj utca 5 sz, alaH egy kiilöJl
bejára:rú utcai szoba kiadó. ÉrdeklöJli1i
ugyanott. 3-3

Té!l sapkák mindenféle Sil:inben
nagjivá\asz1ékban olcsón kapható!;:
Ait Vince kalaposnál .Endröd ipartes
tüleUel szembeN kalapol< és sport'
sapíkák reklf.:m áron kaJapigazitást fes
tést szakszerűell olcsón válla1.

Akinek bármilyen trágyája 'J<ln el~

adó, jelentkezzena Terme]ök Szöve,
kez:etél1él a Horthy Miklós U(@fl. W-9'

iKriJchíó .5 hoJd f@ldje.
tanyaépüleH:kkel eladó. Érdeklődni le
lJet a helyszínen V!. 515 sz. tanya. W-9

Mindenféle !lbi férfi és gyermekO;i
pök legelőnyösebb besl:erzési forrása
M'~s;:;;ároslajoscipőűzletébengf.TiiE~

Isty~m ut 5l.

Háznál ser·tésvágást, géppel l)er
zselést ás mindenféle hentes-csenl~ék?

vaiamint csabai kolbász készítését ju
tányosan Hj. WallneT József !!i~4~

szár.;,s és hentes, Horthy M. Ll. Hí. 3-2

lakodalomra, dísznótorrill KeKek~
Ká!!foilf~tól vegyen j{i 7ama/u Dor! litle,..
renként 56 fijJé,ért. 1O-.§
:lCr:o::Daa:JLU:g: Ji! l!: III )[ U , I , lit J(

Szerkesztésért és kiadásért f§1e16~ :
VIAGNER Tv: falON.

Hungária ~;önyYnyomdavállaia!" GyoJ,na
Pelcl-3s ü2i~m'i,nető: T"ket SiÍ,!:JfJ0r.

$il lFutl.6ráTlé~ (,Wagner Fate!ep) OtH

gooya., korpa, f1rpa es s2:ernestcflger:i
allandóan k<'.pható,

Arany Járnos ut:::a 24. sz. két szo>bh
lakóház: miÍrcíus l-től hailzonbérbe ld

i adó. brdek16dni iehei;. ífj. 3iró Bene-
deknél. 3-:

z

KORO HANGOS
MOZGÓ EJ\\DRŰlD'

Házi

1936 jall.!:!';)r 25·éJ1 szombalon és 26-án.
vasárnap

Szintis'lta magyar h~'.llgqsfilm !

Egy éj
Enekes. zenés Il/agyar vlgj:-itéj,:.

főszerep!ök: ("ortos Gyula, Simon

Z;mzsa, Verebes Emf,. Balla Liczi, th:letheiyiség kiadó. Horthy M. ut
Tarl'án Ú"Öf:Zl7 , Gombaszőe:i EJ13,

J d , ,~ 'l7 SZ. C$ii.P@ cukrázz házában.
G6zof! Gyula. I

Hat danlb párnázott, bórlm,za!uVelence, a lagunák, sóhajok és csókok i
I el:lédlösz.ék, egy kitÜRŐ szerke2:eHi. fa

városa a szinhelye ennek a csodás Wm- 'I'
liinga6ra. egy fehér ruganyos mat

nek, melynek gyönyörű meséje egy dús- I.
:"accal ellátoU. gyenllekágy és két darab;gazdag amerikai leány, egy rjestí úr i

és egy előkelö, de elszegényedett olasz l márván:ilap eladÓ. lilhet a
~ kiadóban. 6-1gróf szerelme körül forog. Csodás szép- l

. ségü vel~ncei'film, . I OA kóizsegházánál egyik lakostár~

Laki h.eJQ';j1 és San Remo I sunK elhagyott egy írattilfcát, kéri a be-
leses megialáiM,. hogy srolgáHB'sSII be

Ismeretterjesztő kullur fil mek.. I'
. 3. renflörségre. í-lHangos M~gyar VHághiradó..

~ I Eladó szalma és leveles GSUtlGIl özv.
Elöadások 6 és 6 órakor. • Izs6 lslvár,flié iöldlaposi tilllfáján. La-

!"'!"'"Q"....,!"',,'!",EE"'!"......."""""-";O~""'!""""!"""'!""""!".....f'."!L..""".~ II l<<is Petőfi út 36, 3--l
I Tancsi:;;; Mihály ú!ca 30 Si:. alatt í
I stráfkocsi és :2 ló elad(\,. l-l

Pataki Lajos bérkocsi fuvarozását
megkezdte, kéri a nagyérdemM kö:dil1l
ség szíves pártfogását. 1-1

lFeihivablt~J( az á:latbizL Szöv. t<l
gok a díjak befizetésére. A febr. l-ig.
be nem [ízetől{ \,fégrehajtás utján leSJF;
nek kényszer/íve a b::fizetésre, amikor
i:; it felmedi1ő költségeket i>; megfizet
ni tartoznak. 2-Z

LutÉ1er utca 10 szán1 aJatt ·egy s~o

ba, konyha azcnnali beköl1:özésre ki
adó. 3--2

jli'apfJ Zsigmondflál heremagot ú-s.
lTIáKOl lelH:t kapni, kicsinyben @s nagy
ban. 3-3

E~rf'tliill'1lfl Adolf,· 'JFesseléll}i ucc.:c

1. .sz. alatti hazába.ú :2 üzlethelyiség"
februl:Í.r L bek6Hözessal kiadó. 4-3

li. k.~iI". Gárdonyi Géza ll, 1:1: s:,:-:i.m.
aJatlí ház örőkáron eladó, vagy ha
szonbéüile kiadó. Érdeklődnlle!;et Hő

sök utja 50 szám alatt 3-2
Arany ]tnws u!éa 3 szám allltt két

szobás lakás kiadó, Érdeklődni lehet

föl S igy a
színi tesz.

;~
11~

ké

p

~a
a

- rii6i~

..4... kIagyar Vörö:: Kere-szl Egylet
gy,.-;jwa i fiójcia 1936 évi janutcr hÓ
~S-án déluUm fel 5 ómkor, - hatam
<.;atkepteleuség esetén január hÓ 2B-án
délután 5 órakor, a községháza kJs.
ülIJácslcr'mé.ben

rendes Ki;)zgyülést
tart fne.lyre a tagok . t1$zt.e~€tt-el ~n.eg

hivatrl,a!c
Tá"'{gysorozat:

1. EipDf:i megnyitó,
2. Titi,áti telente::;.
3. ZárS7.ámad~s Jéwábagyása, pénze

tárosjelel1tése.
4, SÚmV'Ízsgáló b\J;oHság jelcn\és és

11 felmentIFény megadása,
5. A kieső 3 '1á!aszlnlányi tag helyett,

vala;;z!mányi tagok válasz(~sa.

6, Fojy(> éVl munkate;v me,-:'íllapilá
sa és köasége:löidwyz<ll megá'lapítils",.

Gyoma,. 1930. január Hi.
ol... Vincze Eru:l·re NÓIUlllf Fere!l'§c
-cgyesiiieti elnök. egyesületi litkilir.

Meghívó
A :1adirokk211tak. Hadiözvegy,ek és

}iadia;'vak Országos ~emzeli SZG\'et

ségéne~~ (Hi.j;SZ) gy(/)mai csoportja.

rendes évi :Közgymését NdpidinkbGlf1. amikcH mdr a
1936 jiltwár 26-áll. "éiuláll 2 órako, rövid hej a!1lJyir<~ meghódi!olla
ürtjaegyesiileti helyiségeiben (Kjgréti él "dlvól ÖfelségC:l tr

, méf,! foko·
olv<\sókiJí.i 'Lollabi) iwjápolásra van szű;,.

T oá r g y SiG r oz ai t :
5!ég, IJogy' szépsél?Unk ékc~5é

1. Ehöiü meg;nyUó.
2, jegyz0könyv felolvasasa és hitele- gc I11cgn1 aradjon. fjizonv igen

síte.;;e. sok eSiiíben vii! rá éj 1~pas7!ét'

3 ZárszámaG-ás előterjesztés és köJt- lat arra. bog'! a iegnagyobb
ségvetés e!&irányzat 1936 évte. vigyözailal a leggondo5ablJa'.1

4. Bizottságok évi jelentése. ondol~J tIB) egyszer eSDk Jör-
5. Alelnök, egy választmányi 1ag; ~s

á Ó • '" ., ni kezd lia ide/ében í)U11 hf10'\.'·három s;;;áml'ázsg l bnotts<!!gi tag tel- '"
meniése ás választása. juk El hC;C11 b2J1Tl! és juvábt

6. Esetleges inditváujlok. vzgezJeijiik az ondol6!ási, bi·
A kÖ~l'űJés - az alapszabály ide- züny hamarosan jciJnj iogjuk,

\lOIUllkozó "ontja értellnében - haHi-, h' l ' '" - nül:i!Y alUn { ,Hlgi'G'I?O résH'
mz~tké!l'lel.;nségesetén február hó 2- I kihull. Fialal k'círbaD ;né~," nem
án délután 2 órakor lesz megtiJll'tvöl"
mely tekiatet llélkű!amegjelentek szi- j veheló élnn~'íra észrz, mi,zol (]
mára hatámzatképes. J h,li iwgymák é.ielkép2SS('gl2 Jer·

ll. közgyűlés tárgy~rQi':illtábacsak az. l· mzli él lJóJlási, magösClb~ lwr•
az indítvállY vebető Jel, mely a kijJ!;> DeHi azonbao, amiko:' a hElj.
gY.ÚléS elÖlt. leg.alibb.. 8 nappal irásbau li. hagymák clhclnak, bizony élaz elnökségl1ez benyujtatott..

Gyom;), 193~. január hó. kopas1sáf,: ve:::'7'ccif'!me f"nye.
Izsó Balázs Fekete Lajos l gel.

űgyvezetöigazgai6. e~(lk.. ,mlI Azéfl legaiárdalosabb boárm{-
lyen lermé3ze1ü haihull;js is

Ingatlanforgalom i lép fel, azoill1aí al oká! meg·
Szanyigó Ferenc· és neje Kruchió I keresni és cl héljb'zicgségej

Erzsébet gyomai Jakosok veUek2liOld I gYÓgVflcWl, meri véH\QS köny·
il8 n,-öl zöldlaposíszálltót Laki já- i nye:mű3ti~ tiszlil,krŐ)' IJa ha
nos (nős Molnár R6zával) gyQm<ú la- l junkal kiliuilani hagyjuk.
kGstól 130 P.-ért 1

I .&. fUJj színét él kér(~géÍlionJ6fJY
Giószegi Dániel (nci> Kása Terézzel) 1, ~

se.i!ie1bé:n Jc"!6 Ieslék adja. 1-1:1gyomai lakos vett 75 n.-öl, l hold 909
lL-öl, 12, 10,445 és 39i ll.-öl pocos- CI it:éregsejlek fesléke e!lünik
:wgi szántórnak egy· ötöd részét Sebők (rnely rel1dszeri!1~ magasabb
Erzsébet gyomai lakostói 350 P.·ért korban lép feí) léghóIYd@' nyo·

B. Marjai juliálli1(l. gyű>maí lakGl5 mul a kéregállomány és i'J ve

veU - h. 541 iL-öl pocoszugíés holt- i6'állomány seiJíei I{özé, an+
körösi szántói Nyitrai Sándor ég neje

I(í! ti hdj me~fehéredi!L FÜlön·
Mártofl Erzsébet gyomai lakosolc:t6i
310 P,-ért. fcE!(~ hajregenerálorokkaJ gyak·

ren ei'~!~ményi érünk el az
Ö'37..ü!és megéJl~ad,~ yoz3sánél.

A.. hai,;zg.zneralor hasznábia
é\zéri aiánialos,merl ;lcmJá!
szik él hajon. CSElk él kéregál!o.
mai1li f8S!ék anyagát dolgozza

r
II
~(
3i1II T. Kiss imre: (nős Sdl'.valm Katalin.

I.,
liI nai) gY°!D;?:! lakos vett egy beltelkes

, í ]akÓh~zat /(éri JánGs és neje Kéki Te-
réz gyom,,! lakosoktól 710 P.-é,t.

Zöld, Laiosné Csö!<önyi Erzsébet bu
I dapesti lakos veti 10 h. 522 fl.-Ö) ,fél

halmi inga lianilak egy harmad részét
Megyeri Lajosné Zöld Mária budapesti

~~~~wiJlf<l;j,~lMI'U~_iWt4ltHMü., lakost,ől 500 P.#ért.

MAFC. - GyTK. 5 - l (4.· q
,lvlezőiur: Biró Dr. klögyej{

A GyTl\.. ;) tarlalékkal menj
~l tvlezóJurra jó hirü e.llcnklé,.
hez. A kornp]eJJLiI felálló JvLfc
ellen "dnd ;'égig el'ösen Jdrlolla
nHlgál, kUlönöscl1 ö védelcrn
áloUa szlklaszilfird3r1 helyé!, en

nek kös2önhc'íó, hogy a ~,;ldc

í?yorscsalárCli nagyobb erd]'

ményi elemi nem Judiak. A
GyTK. laríaJé\ws csaláf sora is
szép. veszélyes léJm?ldásokö1

irnfér;ell, kűlönösen aZ Olöios
s?ilIrny voll veszélyes, (l jó
MClfc védelem és cl ió fo!'má
ban lévő kapus elhbriloJlak
minden veszély!. A GyTK. eSél·

,tárok soka! foglalko:dalíák CI

Mafc kapusá!, kinek a~~alma

vall lud~sál mel?mll(alni. l
A Mafc csapata kHünó cgl' lil' l

~~<S~ ki~ sr:épg.yors lendüliZ!cs !
~a!ekuk.Kal me~erdemelten "iill- I
p.ak ClZ J. osz!. ;).,ik IH'j~',?n.!
Mig ('J OyTí\. bebizonyilvi:a,
kogy méltó CI li. osiL 4.-ik hcl y.
Lelé!'e.

Folyó hó 26·án d. u. féi 21
Ólrai kezdellel Marc· GvT}(bö- i

r~ls;§~o~ mérkóz~s.i~sz, AJ
GvTK aldozalok aran ls \'eIJ'1

d€gül lájja ;óhirú '2, ILznf;zi,zl,b.Ofi,Y .1

(!: léli id~l)en é!vQ:zeJcs, sz.zjJ·
fulballal keolveskedjen a spor]!

szerelól<l1ek. A ll. é. sporl Pár-!
101ó Jr<özönség I1álg-yszámlit meg

j~lcilé5é! l\ériük.1

l~ én megiariolJ Gyn~ "NJ 1

'l'slé!y ilag!,' erkölcsi sikerrel, I
.kilünő hélngu!éllban végzódőlL J

izives pál'lfogóinknak eZllJon'

mondunk h á I á s kőszöneleL

Fáirkasinszki zenekara P. 250
ei i'ldoH ~ GyTK felszerelése.
jan1(§rllL Csáki.

r~~~~~~~

I
NEM OLCSÓBB MÁJ~

BOROM
mBn! a sz:ódaviz,

. OE NEM ISJ, SZÓDA \'jZ!

I'. 30 f i i i é r
egy liter kad61rl{<!l vagf
fehér fejtettujbor Soltvad
kertáH0másra .. kislállitvlIl
íj, feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér litere'll.kéllt. CSlIllas
50 literen fel illi relldelé&t
fogadok el. Hordót díjmen
tesen adok a számtás tar
!amára kölcsön; hordóm
:ilO napon belli! bérmentve
küldendő.vissza, SzétldH
dés utánvéttel. Egy pengő'

levélbélyeg el!enébenküJ
l1ök mintát a oorból mín
tásdobozban, bérmentve.

BOll'aim kellemes édeskés
Itah.lak. tiszta, tökéletes za·
Matuak és TI e m s:i1iv8nyuak.

Cim: Székely Ferenc
Soltv;I,dk<5rt, Pesí>omegye.



Gyoma. 1936 február 1.
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XI. évfolyam, ARA 10
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IE: l Ő Fl ~':: ET Z·s i i:. R\1· ,:~. ;- .....

!'~'e~~~;edévre 1'30· P :~'éi e ..·~r·-e 2:6·0 P, '::'l"v..~ 5"20 P.
. B~:~izet(~;;ek t)iisl:icsekktl1:

""Hungá;ja-nyornG.il - cselücs~:f,j'; 13.200.

Lapzárta c s il t ö r t ö](;: esh= 6 ór~L

,Viegjeic:11k ,nind,:;a szoInbato-r: reggt'".-i.
aF~~ij wmvm2 ll! """""-f"tti

!::~~e~ö~ $~~r~\;~5j!:t.Ő ~ ~N:~'GC:.U~R ~,~,.d\~TON

S:z~rk~:~;:t5;li,éq ~8 lk}ad6htv~~ía~ ~

",lHJNGÁliUk'· KÖr'NVNYŰJ'li.DA
. G li' c m;o" Ko!!:si.iti'! !..Cljo,,, '.ztea 64.

'fe!ef.:lír!: 22.

I)

I
'·' Egy.IJasábof' (55 mm széles) " ~'11, magas hirdete~

3D Íili~r. 0t;';;'5"; íürdetésné! iQ százalék. tiz:>zerilJ.é!
15 százalék. 1 negyedévi hirde!ésnél 20' százalék és
félévi hirde!.f:s esetén 2) százalék kedvezményt a.dunk.

Olvasó öd
sok.

I{~sréti Kaszinó. 1956. j anus
ér 12'én. Elnök: Vincze Endre,
ale'nök: !{mcsó Gábo!', jegyn
zó: Arany Mihály, gondnok:
B2f;2;S János, pén1.láros: Arany
László.

fe%sörészi Olvasókör. 19S6.
január i 9. Elnök: Kovács Gá
bor. a!cinö;,: Szabó A. Lajos,
jegyző: Eiler József, gondnok:
,e"rany Endre, pénztáros : Aranyi
Mihály, ellenőr: Kovács G,
Lajos.

48-as Olvasókör. 1936. janu
ár 26. Elnök: Vincze Andor,
aieinök: hiuchió Lajos, jegys
z6: Seprenyj Lajos, gondnok:
AranvLajos, algondnok: Olá.h
Sándor, pénztáros: !(ruchi6
Sándor.

i~zonKivül minden olvasókör

\"Éliaszfoll 12 váliJszlmánvi é,;

4 pól/agot

Németvárosrészi Olvasókör.
1936. janu. 12-étl. enök: Ágos
ton József, alelnök: Beinsrólh
f\'liirlon, jegyző: Göner JÓ7Sef,
gondnok: Kovács Sándor,
pénzláros: Kurcz Miháiy, ellen
örök . B~rto[f Mihály és Btll~

j/j;:sef.

Egyetédes Olvasókör. 1936.
janUM 3 a án. Elnök: Lukács An
teli, ale!nök: Veres István, jegy

'lő: CsiJki József, gondnok:
PaiaKi Bálini, pénzláros: fe
kele Dániei, borgondnok : ju
hász Imre.

. f\edden I
~

többszáz

Iga

," . -, ,. -
él Kozsegnai:a e cl

azt akarjék. k ~ vi!

rn~: n-k as ÖS~X

Bakos József fős
áthelyezés

! H' I p paz enaro l munKaSsag

A g

A gyulai /örvényszék hélfőn I

ke/.c!le meg a !árgyalási. a. me- i\

Iyet azok az endródick india i
lollak az államkincst6r ellen,l
ahik nek hon éÍlarío? ói vag y I
meghalJak, vagy pedig meg se- l
be"üllek al: országgyülési kép I
viselő válas/lasok során. Mi- I

vel ~54 IdnÚI kell kihaliQálnl. él l,
• t:

lörviZllys/ck a lárgyalásl End "
rődön larlja meg és az nyolc I
nB~ol vesz h!énybe.. A ,1~rVény·1
szek Dr. Nan6V LaJus ,.orveny~

széki birÓi küidlil ki, Q kincs
lárl dr'. TakáUl !-<árory kil1cs

lari ::)gügyi igazgaló, cl f,zIPG-j
r(~SQkcl dr". ls!\!á~ !J. c?nv1 6 I

sdi. ., l
A lárgyalás megnYIIasa után I

dr. Tólh ügyvéd helyszíni szem- !

Úri· Kaszinó. 1956. január 19·
I én. Elnök: Záhonyi AiiJdér kir.

lét kéri, dmi! él birós5gei iS! jb. elnök, ölelnök: Madaras
r'zndek I G)'uia, háznagy ~<:ner Endre,

A d,z!Uláni ~árgyaJás d. u. 21 jegyző: Bácsy G,2zé'l, pi?nzlá'
órakor ;<czdöctöll, amelyen 141 ros: Scl1YvaJm József, könyv
!anu! hallgaílók ki, közöHük 2 i [{ros: Biró Gyula, ellenér: dr.
gyomai!. A tárgyalás vános ~ Sanai László, ügyész: dr. Le'

; ..igy állandóan nagy ,h~li~ajó l gez 6 Tibor, számvizsgálók:
oZozon~ege van. f, z eodlgl la' I W cgncr p.zler, Kocsis Gyula és

nuva!lomások scr311 n e h é z I ványi Aladár, válaszímányi ld
megj hogyan végz5dik a gok: Wagner József, dr. Vince
per Nehéz mcgil!21ní azt iS,! Endre, dr. Molnár Kalmán, Sző·
110g\, mi okoz~a és rni [ndilot· ! ke ferenc; Máday Aladár, Ko
la el (j;-Í a sorlüzel, am2iy éHlilyi lváGS Gergeiy, Ncme~'cy Péter,
halo !al és sebesü!>ei kövelell. ! Bácsi Elek, dr. Bakos József,
A b-.2idéz(?\! tanuk mind !~ye· l Pikó Béla, viléz Haviár Gyula

keznek úgy előad cl dolgo!, ~ dr., u Béla.
hogy abbó] ki ne érezzen az l
elfoí,'uHság. I

A tárgyalást mindaddig foJy- ~

iajják, amig minde ldnut ki I
nem haliRatnak. I- I

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

cscl1dcs iÜli'c2i,?SI ,(,'cLz> enc!{,

Bnjv"e liJiakozásukaÍ a:\or!ák
ki jc;;zni BC'':·ws föbiió me/ieH.
A \kUf rnagvaráz3;O~ f.<..jplók·p

h('I'~!V éj g'~'Lda~ 'lörvényszék nlGS
Ug '2_, sZdi!; !-;i), cse ,dben SZél-!
szel"dici,{ és rnitnden!<.i haza- I

men. I
l

_,;,.rCDiiii::zvGP'..........=-....2Oll·~~_iiiiilillliiiii·iiii·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio""""'...· iiiiii_~-iiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiE·,~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii:iiiiii_ l
i

agyg és I
e!.?i8ri~szlelí, i]'ia5l~!o! elvt21i él l
kc:'zgvules, mert a jelen levők

nagylöbbsége lll?Y gondolja,
hogy tE] oem érdemelnek helyei!
éJ !<özponli lemeíóben, a!~kor i
inkább nem kell. I

A lemondó alelnök helYébe!
viléz Biró Endréi válasz/oUa ~

." .... ,
mOrt a K:')7,;lJ~~~':-':: ~.....·5 "-5} Ul!,,;....... t

A gyiMs végén elhatározták, l
vjjéz D3rdll"él vi Nagy Islm l

vánt. min! országos Hans;;:: e!- !
nökőL i

Úgy,csendben mj;,c12nl<.~ meg·
udla; hogy Bakos józsd f-ó-

szoigabiról felelles ha é

O:ros!]á:!:~rQ hclYi2zte á!. .lJ

lali !udlár.:! QZ cndröJí u k (>
soknaK is, al·dk azulán a ~;YL'·

lai Jörvén\iszé!..; h-li jrár~

gyalásál félremagyará7va ·azi
hillék, hogy BiJkos föbirö a7>2>1
helyezték át, merl öl lesz;/.( fc,
ielóssé a sorHizéri és mos) js

Vasárnap déiulán 2 órakkor
j ar/olta rendes évi közgyüléséi
él HOf1sZ csopori.

A megnyíló D'zszéd urán a
közponn viJlaszlmányi lag üd
vözlelél lolmácso1!a az elnök,
majd felolvas!aUa a lolepilés·
sei kepCSO!éllos köveleiésekeL
Ezen em!ékjn~to:i il. közpon
szerkeszJetfe és kér: él vidéki
(:30porlok támogatását A ie
lenlev6k egyhilngulag iei/ék

magukivil. A hősök It;Hn~lóiér2

ven-

I .•
1"!IClsg I
hozO'

reJ elő-

l-d ~zg.s<

i[('~ [(o-

ijcsok-

U5Z 45

és

n:crve'i'~'!

()) , h n'" "" "-~.
-::;:.;

.A növé yxet

*

ATÉLBtN

-I '~.7 .-." l '
-~ -. L ....

esz, héJ a január

CSEl\.:: igazár!.

már búv*

T

táro!ncJ':Q
lj bevjJ[
mindig' C(j('n,nn:,

-. l I-01,_

ás

'Miodenürmen a Javosz

ébric'dzséi lik. Kiskwln 'I~
halasról azt i é'!k ha njr'O

... 1 ,r I' • ~ ': j. "-- ö ~

ket herlZ i;\'-éT' ]112 112"Z!
~. , -, l

dZ idő, vJ,-?zásnak i I, ~

nak a C:"C,-?SZG fák. Az!
~

IJdVélrom'~', itvö rDma )
a földből.

déglőSÖ:i(

kább a

fol\os,\

üdiaöld. A él n 5c2mmí
fagy nincs. ja 26~án

délben a csepüs1·;errekben ~

vadászás közben C'Q)' 5Z
sárga lepkét láfii3111 í"epUlili
cis a térvaszi legyek sokaa

ságát. .A fák rügyei duzzad·
l1l::lk.

Az élggQszIÓöiJ~~;niJ2 LiI
hlltása él halái'~(":i1 látszik

zasan

És
30-iki
ben
lev::

métcrrnáxsa
mdésü i-5or'I?;I~'- . ) """ c- ~., l, ".A

vaj, - Gm; l/ i6 a

kai erősen

€sUcske ide is [112m ér ej

és újra be nem fagyaszIja

~jégjiy~ri iervl?f.



esték,Sze

TéU tanfol amok
Endrődön

Pánczél ózscÍ 'iárm. f6jegi'ző~

ve!, a lovábbiak s;·:emelyes
meg-bes2:élése végel!, pontos
lakciműk megiejölése me/lelt,
!eh'2Ióicg egy· kél naponbelüi
közölnL

~t _

Községünk KözművelődésiEg)'e
sji/etének 1935-36. évi sorozatos
ismeretferjeszf(J estéin, lJitéz Pajor
Gyula gazd. iskolai igazgatót
másodizben volt szerencsénk millt
előadót h.allgathatni. LeglltófJb {lZ

Egyetértési Olllasókörben Q gyü·
mőlesfa tenyésztésről beszélt. Szak
képzettsége.. tuJása, tapasztalatai
ala,rJJán rámutatott annak nagy
fontosságára, úgy egészségtigyi,

112 i fl t gazdasági szempontból.
Hasznos. oktató előadásáta ga:e
daközőnsé~ éber figyelemmel ki
sérte és fogadta. Utána Szőke

F'!.renc igazgató tanifÓ. 0Z egy/!
siUet nipszeri ügyvezefóje egy
jóízű humoreszket olllQSIJU fel,
állandó derültség mellett, ma.jd
több sikeres Fdsérő'izám után G.O'

egybegyiilt nagyszámú közönség
egy tanulságos és kellemes est
emlékével ÚíFOZOtl_

Következő e[óaddsok es el@adók:
Febraár 5 én aKisriiti Olvosó$

ban Wagner Márton. Február 12
én a 48 as OlvasófJan Fehér Ist·
ván tanár. Febrwir19pén a l'o/é
meivárosriszi KasziJu;,ban Gecse{
Zoltán iarr/tó. Az előadások pon
tosan este 7 órakor kezdődnek.

Az. iskcdánkivüli né]J'l"hrclós,
,ameiv clrszágszerte a iéJi hó·
napokban li'wfo!Vamokal ren
dez, Endrödön ezen cl lél(m

háll'Om ilyen tö m011c;rfol1.

A vizsgeJ előadások Vi'lSánJCll3

los znek. Rksóy-Uhl Béla
főispá.n ldlátásbe llelyezie, hogy
él kondorosióllyai ianfoJyam'
vizsgáján személyesen jelenik
m('~. !:1: a minde.nre kihaló fi
gyc:ern viszhangol kel
!el~ Efidr6dön , an1ely hiJ r(j~

ge.szkodását fejezi i--: r ?'Iárrnc
g:,hk f6ispáojáho7..

.4 lélnfoJyam sikere b17onyjj~

iB! nepunx. tanulni viJgyását.
Tanul él nép és póío!ják azt,
amli elmülaszloltiilK gyermek·

k0rukbörl.

I

t

i

irá!örgy

i

~
l
;1

szavazoii meg és l.l!asilja az ~

elónáróságol, hogy él várme- ~
gyéhez forduljon l l')cngő i
segély iri, akkor III eg· lesz cl ~

~ Közöljük Q7;f is, hogy zi lár-
kulhoZl sZ.,ül~s.l:;ges. össze.g , 'I:

- . ' sadalmi bizol1ség január 2J,-én
A PUpllKiWIO hnJaJ,J uJjan Va- l.,

, lafiol! ülésében ugy ÍJéJlározoli,
Jó közlé$e ügyéllJen (ll képvisc- i Q eBlel, _ február !!~én.
lőies\ülel olyan irle!mú höláro-I _ nem éi Bék'ÍsmegYl2i Casi

p

nloll hozoU, bogy az ajánlal I ób . c ;., _ _ ,

. - - , '-I" -,' ,I II an, ammi az, eJoz~en Jl2r=
meg\'lzs,galasara .az 1210 j'aro::sag l-j. h - O.. ,.~ ~ k t"
hivjon meg egy érdek 1\ veL .~,' ~ ane~ ~ OOOOCJ> .~r,l

" , palJI. ,mlff)an jOglél mlJgléu!ClfJl,
seleli bizollsagoi, (jmelynekl I ~'t _
... " " ln<?:", a tam:. erem nagysaga ez

lagjal ?lZ Ipar, kereskedelem es ., hh- h J '-I . '. ]1, 1
.. . ~ _. " ,; lHOu~] "e Y I<: ml!glS él "a.ma-

foldmlve:s osz!alybol 1-} ,ag- bb - t . h 'j '1
. . sa . él eSZI cl uél. 5!.<eres meg-ga! legyenek kepvlselve, ez a

ren(j·uésére.
bizolIság tegyen jelentést erról
a legközelebbi közgyLi!é~nek.

Több kissebb ügy í6rgY·óJlá#

sával éri végeila kö:qnü1és.

személyiség és tll!arnfó /{f
5~de éli haloit kh:íJy k(>por~

, • ".,1-

SOla\.

Amikor a koporsój ci ki~

ráivi család kripláiába rei
ték: az egész angol :-0
döiolllb,m - Auszir.1!Íi!iáig
megdördUll-ek az ágrúk és
kéfpcrces csen ddel \;úcsúz
tak a királyióL

trányadó szemponlul Wzeiell
ki az, hog,! cl báj magyaros
;eikge mind'Ml vonatkozásban
kidomborodjék 5 ezerl ciuion
is feJ!Hfri cl rendezőség ugya
férfiakar, lTd fH éi hölgyeket,

tlOgy mindenki, őKi csak te
heJi, magya;' ruhában vegyen

r~sz" il baloD.
Amennvibl2'!l z1'lllek kcresz

lülvilele e!hárilhaiaílan akad,je
lyokba Ol?nl ülközne l;, - ;crv
be VélO vé\'e magyar iuhcís pá
rok ré~j magyar lánca, (palo
tás, 'v~l:,< If !,örmagyar, vBgy ro

borzó:! Megfelelő számu mo
g''liH ruilás ieler:;j[r.ezé~0

eseí@ben öl báj megnyirása eláll
péJlds urak vezejésével a ma
íHPl' ruhások. formális felvo
nulása.

G

E iervex e]őkészilése végefl
felkirjűk azoka~ él hölgyeke!
és urakal, akik (li'J1im élZ előb

bi 6vck magyar bá;jára, vagy
viiézi báljaira k,h:züll) magyar
ruháva! rend.elkeznek, szíves
kedjenek ezia körülményí Ic·
!efonon, (Gyula 2. vegy 8)
vagy levelezőlapon, vagy akár
él vármegyeház poríásánáJ le,
ödandó levélben, szóval. az Hp

ielőkr.z !egkényelmese~b és
legGlgysze:rübb módon, - cl vi
/~zi társadalmi bizoHság ügy
vezető elnök€vel, dr. Vii~2

zség közg~{űlése

V.

..

várm

Eltemettét\

End
N.;,]gy érdeklődés melie]! jar- I

loJta rendes havi kö:q;nii!ését I
EndrölJ község öZ elmult szom- ,

baton,t" járgysorozat kiemel,. I.

kedóbb pontjai Q kÖ1lelkezők ,
voHak: A. les/nevelési bizOl!,. l
siigi tagok megv6:iiszJáisa. Al"
bizoJtsági tagjai Orbók József, )
Kaimiír Imre és Dínya Vilmos I
lelte!<- - Egy számológép be-l
szerzés@, melyelt egy hang!Jlcil J

szavilzol! meg a képvisel 6 les· l
lilileL - A hon piac ü~ybzn el· ~
f()gadlák..azol1 javaslatoi, amely- j
lillen arra kérik él vármegyél, j
nogy enclródre engedélyen€ (ll l
másik piaci napot. - A ko- l
csorhcgyi norlon kul megiiso- i
tása \\öilségére 1000 !Jellgót I

Az GlngoJ nemzet nagy
ságához mérr ví!ágérdekló
dés és \'i!ágré~zvér menstt
temeititf,: cl uár 28-ón él

világ minden nemzete elót!
nagyrabecsült György
angol királyt A temetés
11emzelköziméreteii az is
Tnulalja, hog)! 32 fejedelmi

~_~ ... ~,,, ... i ~

elOKeS7Hese soran, a \Hume-!
gye! vilézi társ·:ldalmi bizo!t~ l
ság keretében Gl gyulai ncm- l.

zetes asszonyok js ak'1':ióba I
lépjek. arnermviiJcn január 22-1
én összejőHekCl Ca5j1l6~ar;,i'i !
teendők.. melSbe$z.é1ésc ~'égctL "j'

J0lel1 voJla\(: vitéZ! Akosfy Bar, •
nliné, viléz fGmncl:Y Lászlóné, j
vll:i1l Ga~i Eá!mánnt, viléz I
HarkaV Rezsőné. vUiz ]mrev I
Róberlné, dr. Vitéz Láng t:r
nőné, dr. \liléz Jvlérki ~arná!1é,

dr. Vitéz Pánczél Józsefné, vi-I
léz Qébay fer~!1czné és vitéz!
Té~sy LásE:lóllé i'lE!:mzetes asz-I
szonvok. l

A. megbesz~!és~k ~lapjtill II

mtir mos! me:ga!lal)!!l1Gilo, hogy
'k" . ! ., . -, " l

ci lel. es_ ugyszefl2ie : la(a~el{o[jY· j'

SBg, IZ:25, gyakorlalH'Jssag-, ked, I

vcscn szíves segíteni ákar(§s, i
EI felelősség érzet, BmíZlyek,
egyébb nemes !ulaidonsá;í?öik I
mellett cl lllagyar ~sszonyokC!ll i
és családanyákai olyan kiv@
lókká leszik, - előre biztosi
téki\l adiák annak, hogya nem-I
zeles asszonyoKnak, min! a

bál háziasszonyainé>k cl rende·
zésbe valG bekapcsolódása

folytán, ez az _annyi s.zer~l~t.. I'

iel felkaíoli varmegye! vlaezl l
bál rnincJen részlvevő részére i
is minden lekioieiben sikeres i
luz.

GYOMAI
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l

A helybeli községi i
gazdasági népisKc;a l

mutatói. l
gazdaságí iskola Tanles~ l

zle hálásan rrondol a ]aj<os-l
~ I

J !l. ióind.· úlatú _ érdek]ó?~sér~, 1..1
amellyel jskolank munkaj<ll kI-
séri. S éppen ('néri, hogy az
összek;lllelés az iskola és ba~ l
rá/ai közölI meg ne szakad
jon - dacára a' nagyon rosz
szíri végzód öli 1935 évi ga z
lillasági évnek - ez évben is
módoi óhajlunk nyujtani arra,
hogya község lakosságának
minél szélesebb rétege megis
merjl:!: ClZ jskola munkájál, s
ezállai új bar,j~okal szerezzünk.
Február 2-án (vasárnap) esi e
fél t) órai kezdellel műsoros

iskolai ünnepély1 rende7ünk,
mely aHHl·lommal fiú és leány-· ~f!.ZJ3&&i33!'!!!1!1lIllll!!'!'!ilEii'5&'I'!'''''''!-!'''.~.J22E!~~~~~~_!"'!"'!"'!"'!"'''!'''!'''~~~!'''!'''~_'!!!l;zz::,15'!!'5S32~'''''''''''~''llI'

növendékeink vidám farsangi,
uámellkkai, clalaikkal. kedves, I
bájos mdgyaros lál1caikkal fog- 1

ják gondokkal ierhell lelkün
kel 2-i} ón'm á! felvidilani. i\Z

ó kedvökérl hozzuk meg azl

GI kevés áldoza!oí, hogy szá
mos rnegielenésünkkel ismer·
jük ej lörekvő, szorgalmas
munkájuk eredményét. Az ün
nepélyi iparosicHlonc iskojai
temtermül:k~enI~rn~k meg. }\l~- I
sorm011vaiICl~ ~!men ?Ű, i111~r I

. szemiJyenkenll ödomanYl ke· I
rünk. Az ,eseilcg .fcn;Ü'laradó II

tisz/a beveleil az Iskola gya-.
koriój'erülerén felálllfandó ön, i
1ih.ő berc-ndezés céljaira fog- I
juk felhasználni. l

- 'k ,
Al: iskola szervezeseuen '::;7. l

isl,olai e.-vben iartol! kOS6rr0t1ó. J
és kerliszeti tanfolyamunkal
p(!;dill fei:Huár 9.-én (vasámap) ,
óhojljuk üonepélyes keretek kő- j
2:611, a hal!gCliók <5lIal készite!!

vessző-tárgyak kiálli:~sával tZ-s> •

disznóloros vacsorával fűsze

rezve bezárni. A kiállítás, ün- I

n~pség és disznóloros VeJcso
1'(1 szinjin l:mol1ciSKGllai ian-'
lermünkben lenne me~lar!va. ft,

kiállilás és záróiinnepély diilu
Iéin fél 6 órakor ].,ezdódne, a
vacsora pedig 1 órakor, A
hallgallók által késl:ilelllárgYl3k
vesiriőkasok,kocsi oldajkasok,
kOliÓborilók. takarmányos háli
kös@k - egy része a. helyszí

nen el lesz: adva. A kiálliL~s és l
él záró ülloej:J)ségen való résl:- .
vélel ingY<211eS, a völcsoráéri
1.SlO pengó! kérünk szeméIY€I1
kénl, ilal nélkül. (}azdaassz@
nyelink vacsorára töHöli ká
posztát, koibász! és hurkáI sa
Vi'll1yt~sággal és frissen si.il1 fán
kot szolgádnak fel. Zenével

sziÍndikozunk cl iMi/vágya! fo
kll'imi és cl vacs(H~1 füszerezni. .
lU is minden erőnkkel aZQn le
szünk, hogy kedves vendégeink 1
~ legjobb hangula/ban és véle p

ménnyel távozzanak ej köriink
ból. A vacsora tiszta jöved.el
mét is az önlöző berendezés
felálHlására forgiljuk. Ig~:r.:llat',
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i a véleménye a
legelő javítására
felvetett réthaso..

as fás ítását

nánk cl legjobblávcsóvel scm.
/.\ tény 4 óra mulvél ér ide. A
!1zmrég kifcdCíCIl Plulö-hoz éi

Nap f2nye csak 6 óra alall jut,
meleg nem is ílll fnár akkora
messzeségbe. Ez csak a Nap
szűk családi köre,

Legközelebb a távolabbi ro·
konokról.

aJ

gatóra vonatkoifÓ~

lag?
Ez! nagyon szükséges

nek tartom, mert ezzelsz(j
béldfíhélljuk meg a legelőll·

ket cl mohától, ame!y' lege
lőnket sziklakeménnyé szt/-

rína. A rérhasogatóval meg·
laziriuk cl feisóréteget, igy
a víz oda be is tud hatol
ni, tehát löbb nedvesség
gel később szára.d ki a le~

geJőnk.

Január 20~ikáro hívta ÖSZ-I' A fásítiÍssal végezhetjük Ezeket tartottuk SZUk5é-
sze a, közS~gi előlj~r~Ság a legelószakaszos beosz· gesnek a G. Nagy László
cl tehentarto gazdasag rag~ I tását és ezzel áttérünk ' a va! folytatolI beszélgeté
jait gyOlésre, amelyen a i szakaszos legeltetésre. A sünkból leközölni.
zárszánl(',dás és [övö évi l fák - ha megnóílek -I' ""!"!"""!!'!'!"!~~~!!'!'!'!""!!'!'!"!~!!'!!!!!'!!'!I!'!!!!!_!'!!I__

költségvetésről. a faliyasi! meg'iédik a szél hálrányá· gyü öles
legelő fásÍIasáróL a kélből I tó! a 10gelót: a gyenge fű~ i
való fedeZl(tésröl a I szálat a szél· háíráHafja a nemesitéséé
nagy vita. növésében; él felső talaj- Gyi.imölcstermesziési To-

Gyülés ul.jn felkerestük ~ vábbképzó Tanfolyamol rendez
a. Nagy László g.CJzdát és ban lévő nedvességet a 20 magasszinvonalu előadás
agyüléssel Kaipcso!atban szél hamar elpárologtatja. és viia esi kere/ében az Észak-

a köveí"kezőkre L:értük '" fásííásSElI ezeket il hátrá- peslvármegyei Gyümölcs és
cl véleményét: SzőlőtermelőkEgyesü!ele 1936

velell1'I'~enye a ! nyokat eltüntetjük és mcíg évi február 6.-i kezdet/el él Jó-
....élrszálmacl~u;n)1 I ráadásul a .fa, mint ilyen is zsef Nádor Műszaki és Gaz-~ és II

I, hasznot jelent daságtudományi Egyetem (VIII.
KC)I1::se

lg- Eszlerhá2Y u. 3.) Mezógazda-
'\IE~tE~m"(H? I. Ezekért az eiőnyökért sági OS,z/i1IYé! l. sz. tanlermé-

Én azt eifogadtam, ii nagy hfve vagyok a legelő ben. .

liitom, hogy az eJóljáróság' fásftásának és megnyugta- A tanfolyamon cl haladoltabb

éi hC hy7 r>the7 m(5rren vC>U e7- ! tom egyutta! azokat éi gaz- gyiimölcslermelókel ésnCIIgyo~b
l, '~·-'·~Ji-·' .,~., o'-~ ;'·l'·=~d~-?~, Idatársaimatis, akik azt biriokosokat ismertetik mell CI
·e a,,~,u J 12\,'.1 ""élzoa,\·_, ,,"','S! iC

, 'I, ' - hl-"Zl'k", hogy a fa-sf-a's"'al legkiválóbb szakember<tk éles al/Hotla ossze a ovo'·, . . J lOJI gyümölcstermeszlés renlabili-
évi költségvetést is, !-l,zzal, I kisebb lesz él lege!ölerű p lásával, a legujabb kisérleti

hogy ebb.:::!: az évben ie- r leHi ami szerintem él le- eredményekkel, El gyümölcs

leníé!l':enyen kevesebb lesz geiörerűlethez képest nem gazdaság űzemlani problémáir

a legelóadö, máris r:agy lényeges kisebbftés, de bu- vaj, slb. A vilál gyakorlati gyü

segHése lesz a h?Íléntartók- sásan megkapják az ellen- mÖlGilermel6k felolvasáiö ve-
\lak értéket a több, iIletöleg a zeti be.

Beiratkozás az egész eló~

buiább !egelöbf:n, amit a adássorozatra, vagy az egyes

nák t-;:öszönhetünk. előadásokra, valamin! minden

nemi] felvilágosilás az egye;
sülel hivalalos helyiségében
déleJóll 9-2-íg, Budapest, VI,
Andrássy ul $. II. Tel: 142-~O,

L

Azt 2 szempOtll~ l
tartom hcl·',:esnek és l

szüks@gesnek. . l

Gy'omára 850 és End-! zetes érdeklődések utiÍn - I
ródrc 30 :'.2ndeHck ! többen frissitik fel bar.omfi!
meg' El Grurna! Lljság muH ,i áliományukat. A kezdeti ne-I

1 l " , J.' I' I ik I l ,
SZáflláb(E~ publikált ó!';ció-I hezseg~h Iti IS, rrH:ia.1 'OZIC,w;. I

\ ,A_ tjyoma~ U!sag ~~~ I
;::::;'! ' "", ,. ~ l' t· b~' ... r;>Lze", a csibO,{ feDruar I lOVOn éi .ova vi renuek.- l

5-én érkeznek meg cl gyo.! sekben r4sztvermi, í IZ il il t !
mai állomásra, ahoi él hot i fordulianat~ az ~zután ren- l,.

. , d- - J. l l k ~ ti' ~,al es ell' rOOt ren p I aKaro' 3.ozve erJ c1 i
azokol veszi i békéscsabai baromfikeltetől

"''-'''~'-'','~H -az el0-1 állomáshoz, I

---------------~l

rnp.

lud

l'er\.

Ct'2g fCIr~~ l:-,
~?(~r kj'()ií:2!(:'(1

g~r

elÖl.:1 0':}O

}!V2rnh~k i.lg\7cnis ITlt2SSZe

"rcn, h;~~t;:{ a N,jp LZt1YQ csö'iZ 6
(:>ra oldli hni' 7iJ. .~\ u·

::~~":::;~::::::::;:::.:;',~'''''::::~~=''~~;O:~~~';,=~;::::';'=J~='''''';''-'I'~-_ .....~_..~~ ..~~~,y,,~ ....

1 ~

ri; ,1,.1 1 ,év e,l c i knií, nl(' g. t'/,Ii n - l
(L:'>~i j 2~5 :szur ~-U!Y()SEi -t7 úi--

öLJl Jr!(~khcz :~/oko.'~ S7el1l- nr] ö ~upj :·lZJl. i~ 5.:l:'u~·nl1:3j fé-I
\ 11'-:",,' 1-';,.':1) k(~,rln\"ll·I- tJC;OR,- a Na.. - ,_.. ' "1'[' - •
", - tlV',,~S sav ej ~(i~jr:_;i, tTjLdOn\JI '1

',.H,1 1-;.':1\'25 C5éli~(]i/l\' I '2);:V iil I'·'d "'. lJ"'I"(I' ·'1 f"'''''''~' I
' <• .1 '~." . l~ ~_ .. c"" ~"'; t l _ ' j ~ ~_.:: ,,: l'... k. ,

elk(~~p \Jjj!. :~ ll'~~ '. o~dbb c.~~;Ö V.s[l" h:r)~:y a ~y:)r5v-[)r~::Si ö500 l

·Zv aid ern:: ncLi. )~ lén'!;s kéj I
és ll\~; év cd(~!i. /1. N,zplunus-ról ,

Földünk 'll nrcm is 13 hcd· I

Ilh..'t..;" J e~~ n ~.

<~ l\~:lP 5?Y2r:neKej, d bolygök,_
i)Hzlyck évrniJHót,J< cd ez.::i~~}Íj

SzckBcHak Ic a Nap izzón fop
Iyós lesl,'röJ. !:.\ If1\'oliak 
mclvek elöbb lávo!odiak el 
Iná r k1Í1ü!t ekT éHi n },"j :-ö: éL: i

nern Lzhei raj~'uk. l\'H azonba
oly.an szerenesé:o he;yz2:DCil1
v1!,gyul1k. hogy NaD cWyá;lK 2li?:;;
!,öze!r61 - 150 ;,~ !iá '-lm."röl
- áraszlja ránk éliei5 sugEraiJ.

,4 r~giek az! bli!
Föld él vjiá!?inin€1\(~ns',:';g- közepe.

. E körül mozognak a többie:,;!I,
jagok, Nagy Wlzuduiás
mikor !'lllkusuicí;" Gdliil'2i

, mc:részen kHeknidJe. hogy ö

Nu\) cl közpon! és kQrö!Jc ke

ringenek bolygó 1cszármazoH-
GB n~eH nJ ncn1 holá!ra i

itéliék c mia! [\la már minden
iskolás gyerm\?k i hogy éJ I
Naprendszer e~:y ld::, Ö3S7.eiar-!
ló család D mindenségben. l
" _ ~ N~p., öJólc, ~l~glff ié~ I

wnk, o la,j el fennycl e;-, mc- l
legsé~gci és nem enged lezu

'l1i.mni'a m'2rhel~tlcn hideg Urbe.
él Napol egy jókora gö,

rögdinnyének képzeljük, mi
cseresznyemag nagyságú- I

ak vi:lgYl.mk. na a legkisebb I
DohrQÓ a l\L2ckur ;) méternyíre l

,~ , I

van eHói, ekkor,a \öicl~l ~ és I
fz! IR-re, a leglavOli.'iDbl bo!r- l
gól pedig 360 nL·re kellene. el-I

l,

A bohQók (is i'J iöbbi csjjJa.!
Q'ok kÖ;l '"r?QY nagy különbség l
,,'~ I

vaoJ bár Qgyform6ln ré!1ylene~. !
A ~ohgöl{ hideg, fénytelen égi- i
j!~sk:.~: ak~r Földünk..C3WOgÓ I
tenYi.ll·' csak cl VISS7ávert I
fénye# ,Ll. oOlygók fcsh/érek~ de ij

anánI', annyiféle. .u" Mcrkur Jeg-I
közelebb liorJ a NElphoz. De I

is orwvi rnekRe;. hOR'Y ha l
ólom van ;alla, abból áílóvi- l
zek lehelnek. Utána jön él Vé· I
nus. mird a Föld,
ícgközeJ2Db is van hozzánk,
mégsQm fUGknk sOKaj ,óla, meri
homályos légköre miatt nehéz
megfigyelni. FöldünK ulán kö~

\f'l2Ilku\k a Mars. megfl
ilvelh~!ó, Állálszó lelTe\?óiélbel1e,... ..... _

viz és ox.igén van, azért fQitQ~

hogy éle! van raHa, Eisebb
ci Földné esztendeje azonban
&(él\~z,er ekf,(oro t m1rd a m~en;;.

A 1v151'5 és E övc1kcző n,(),unn

kőzőtl ezerrll'í apr6 bolygó il
van. az Asleroidák. !

~

€g~~;~:Jr~ m~~;~~bíb~ I
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mind
ások

íüzrQ-
eHUlal-

SZ.

váJnak a

már
A SpOr~T; él csaoA

Egyre
kisebb G
legfőképen Endrődön,

sütübben löríénnek
Ezek El lopások inkább
való és élelmi szerek
donílásból Él l ! a fl él k.
községn{2k a 5za~fná~áí

ják.

baj atosztiá bb -3

lapja hélfón r<2ggcj ismél mcg-

és köz a mecsvk rész··
teles ismerl,,:lésén {{h'ü' éZ ÖSZ,

szes ak!uáiis esemén
[{aphaló minden ulságárusnál
és rikkancsnái.

héten csütörtclkön d.
u. 6 órakor
Kató

hogya

lll!.~~,~~~",!,

Van~e már ?

Fíimag termesztés Endrő-

Endröd köz
ságával karölive azon fár(]doz
nak él gazdák, hogy
állam ill lS termesszen '
go! A.z zddigf lárgva1ások e!őo

reha!adoJi sL:ídiurnba!l vannak
e~?t2sz bizJc'sra \-~:\-:1~10,"

jövöre ezdik fl !ermesz-
lés J.

ő

Gömbös

A Gyomai
ság mul! heli számáiban azi
iduk, a fi OIp

vasókön~ Kovacs Lajos ny.
föposL:;mes1erl egyhanguiag
iiszlz!eJbe]i aIelnökké
toUa, amil mosl
ünk, hogy Km·ács Laios

fóposiamesierí cgy

i~Sz!eletbe]j elnökké vá':oszloi p

iák,

Dr. Pátka Pál fÖszolgabirót
szer~,esztől1k január 27-én meg
lá!oga!la a Verebél,: klinikán
és örömmel közli, hogy {őbi

rőnk egészséRi áliapoia örven
ddesen javul. A otéls
míg nagy fájdalmaka! OKOZ,
dehá! erős szervezel e7l is ki~

birja. A hélzajövelelről <zgyelő

re nem igen esik szó. A.z ill
honíaknak küldöll üdvözle/él
il adjuk ái, neki pedig további
gyógyulás! kívánunk.

G Yó g yszertárszolgá at.
Ünnepnapokon és éjjel minden
hónap l'16l 15-ig él és
16-lól él hónap u!oJsó napiflva
bcnáróap. él beéri Balogh
szertár ielr! szolgála/ol.

MANSz estély az Úri~Kaszi~

nóban. A farsang Jegsikeres,zf)b
báijának igérkezik a fvlagyaf
Asszonyok Nemzcli Szövelsé
ge Gyomai áilial
február hó 8~tin az Úri h:·ilszj~

nóban rendezendő fnlJSOros
iánQe~·!ély,Tekirdcl!el arra,
C!7c e::'j~iy Iis:z!a jövedelme él

"Zöldkereszl Akció" javára for
díllaíik, óriási az érdek ődés EJ

közs~g adakozó közöns~ge

körében. lvIiI/el meghívó.i eddig
csak El csoport tagjai kaplak,
iH kérünk fel mindenki!, hogy
akik az esiéiyen részl kiváo 4

nak venni, meghívó iránli i~é·

nyükel él csoport iitkáránál az
állami polgári iskolában jelenj·
sék be, Ugyanide küldendő z:z
esléllyel kapc<;olalos pénzado
mány is. Az adományokat lap
pl.lnkban fogjuk nyugiázni.

Nemesített szilva termesz;
tés. Az endrődi előljáróság

azon fárÉldozik, hogy az idén
nagyobb i0rLilelel beültessen
nemesíte!! sziIvafával,

gazdag. A tagok játéka
átlagon felüli mQvészek.

Nem emelheli.lnk ki az együl~

tes rovására senklf, meri an
nak minden egyes' <2gy-

formán beJölli
!-{ülönösen telsze!le:I< él nag:y~

közönségnek ,,/1 mon remarli
ibolya". harapós . ,;tJ.
három sárkány" és él

bácsi" cjmű darabok. Az utóbbi
ban alkalmunk voU a kis 1;\-0 3

mai Molnár Marika kedves já~

tékában gyönyörködni.
A társula! tagjai. Anlal Béla

igazgató, A.ntalné Fehér Rózsi,
H. Kovács ilus, Pesjhy Baba,
Lázár Margi!, Royra N. Kűrli

K. Hiillassy Iván, Tar BélEL
Végül meg ke! dicsérni i\gos

ton karmesier!, aki virtuóz: zon~
gorőkiséreHel nagyban hozzá·
járu! a zenés előadások sike~

réhez.

zakba az éhezés 24 órája, ak~

kor az irgalmas, él kötelesség
teliesiló elfogja simílami azo'"
ka! il ráncok al, melyek a gond
lerhesarCol{onnóHek.

Harsányi László főjegyző

olyan vezelő. aki keresztül
visz rniruienl, amil leheL Váril:i
az enarődi m!.mkásság, hogy
szociális ffiélyérz:ele ezen aka
dálvt is áthielalia és min~enkin

segit

A napokban úkezeH í ~fl q.
biurgonyál s;péHel oszlollák és
evvel is segileHek. lJ)e ez a
segítség ke.ves, merllöbb ollléH1
OBp van még hátra,amiiwf él

munkás h~z~rra Viiln kárhoz'
tatvBl, hogy pihenjen. jöHön él

lavasz, jöjjö·n a munka -és f<il
re minden segély. Munkál kér,
- munkáJ vilr cl ~O CSalád.

-ér.

bizony elég sivárak voltak.
ÉiJlPen az fémjeIzí az igazi
magyar vid.éki szfnészl', hogy
él nem biztató kezdeí dacára,
gyér nézőközöns'Íg elólt is,
ambícióval, kedvve! és köteles,
sége.rzeHel végzi gondűzö mun..
káiál, bár önmaga gondokkal
küzködik és leher alaH nyög.

A közönsiÍll fel!smerle ben·
nök él tudást és hívajás szere
lési, aiiliJ azzai honoráit, hogy
él bemulató előadást követő al
kainHlkon szinüllig meglöltölte
a szinház helyiségeit.

Reperl@i§riuk vtiitol:aíes és

hiányzó SZÜKségletei pólolJ az
Alföldi Zöldmező Szövetség a
"Zöldmező Nap/ár", eme hasz
nos és ü'lfíalrnas giudasági se~
gédeszköz kiadásával, meri
mig cl nagybirtokosoknak szá
mos hasonló kiadvány álloil
rende!k i?zésUkre, addig a mö;
gyar k00yvpiacróJ mindezideig
hiányzol! egy olyan gazdasági
szakkönyvecske, mely kizáró
lag (l kisgazdaságokra leli mé
felezve. Ewlán is fe!hivjuk él

magyar hisgazdalársadalom és
mindazok figyelmél, akik a
zöldmezógazGá!kodás i r ti n í
megértéssel viseltetnek, az Al·
földi ZöldmezőSzövelség" ér
Jékes és tanulsáJ;;ros ldodvá
nyáro, cl ,,Zöldmezö Napli!rra."

A magyar zöldmezómozga-
omnak ezen népszerü ismer
jelője ae Alföldi Zöldrnezó Szö
veJségnéi szerezhető be, Bu'
dapes;, V. A.lkolmány ü. 29.

van

I

Cs. Anleil Béla ker. színigaz-,
llalÓ lár~lllalcival Qyomára ér
k€Z~tJ iÍs előadiisaiJ nagy kö-l
zönség előU JMljél meg. . I

Okulva régebbi tapaszjala~

t()kon. nem akartuk mé!laini
müködésiH,e! mindaddig, mig
iizelŐadásokninVClifl('1láról ma
íllwkoak teljes képel nem al
kQUunk. Mos! szívesen és öröm
mel élünk li kritika jogával, m@r!
ha kritizáln! jog is, dicsérni vi
szonl él l1€lmzet napszámosajj
kötelesség.

A di~sérefre rászolgállak. A
.kezdet pillanatában kilé'ilásaik

1gen $zomoníi, - de cl való- .
ságIlak megfelelő, - hogy End
rődön minden ölödik ember
kenyér nélkül van. A hívalalos
nyilvánlarfásban 621 ins0gcs,
240 községi eílátásra szoruló
család van, - 2500 lélekszil!Tl e

maL

H.ogy minő ez él helyze J, azi I
váz()ini nem kell. Deaz 9izíos
h()gy ez cl 2§OO lélek febr. hó, !
t·én mind a község/ől várja l
az élele! fermIarló kenyere!. III I

azután nincs kitérés. Hivaladot>
razzia a!all szerzeH adatok ulán
íuolaléiban van az előijárósáíl.

hogy min ó sl.llyos a helyzet
l}e ember f~lem igyekezeWk
iH, hogy, segHenek ezeken az
ihet;ókön, kik a télnek kenyér
nilkiil menjek. Minden forum
ml!lljál'a!!atot/, s igy azután rG~

méljük, hogy mire eljön a há-

Szintárs lat G

f. év elsejével jelent meg az
Alföldi Zöldmezó Szövetség
kiadásában: Tolvaly Z. Géza

)vkl. gazda állal szerkeszlelt
.( ~40 oldG'llas "Zöldmezó Nap;

tén", melynek ára 1 pengő.

Ezen nap/ár a szorosan veJl
naptári. részen kiviiJ népies for
mában nyujt ismertetést· a
zöldmezőgazdálkodásrój és a!

kisbirtokosi érdeklő összes
mellógazdasági vonaJkozásu
ludnivalókróL A "Löldmező

Naptár", rnelyben a legkiválóbb
szakirók közleményei foglal.

lilll1~k be~t, n.é~külö.zhe!e!lell I.

segedeszkoze, aJíi:mdo tanacs- .
adója és hasznos lámasza a l
magyar kisgazdának. Gazdá-,
ságámllk számadásail él "Zöld- I
mező Nöplár·· számviieii WVo

tainak és jegyzékeinek segé
lyével cl legponlosabban vezel- .
heli és ellenőrizhe!i. Régen.



,I (Wagner fatelep) burgonya, korpa, <írpa es
szemestengeri á II a n d ó a n k a p h a t ó.

___!±!G21'2:

f\.. far§ang leglfén:ye... \
bálja .al. MANSz

eJ§úély február S-án dZ ,

Uri...Kaszinóbao.

Az .Ou~ágos Vöröskereszt'
EI!dráGii Fiókegylele a helyíl

"Zöldkereszi Akció" javára feb-l
rUM 5·én esle fél 8 órakor cl !

1\,010!lk,u,5 nép,házlian m~soros I
lélnCeSJ,;ol rendez.

Bajtársaim! Akik il cs, és l
kir. hadilengerés:2?el['{zJ szolgál-I

tak, ,l,udassák, c.imúkel, C,SZikfél!.,
vY, J,ozsef m~v, , srgedllszllel: I
Bekescsab-a !. E~anéll u. 26 I

Véieményezatt népszinmű

vek. A vall.fis és közoktatásügyi
minisZ1érium viléz Pölöskei Já
nos hírlapirö Pünkösdi menny·
asszonyok cs A pipacskIsasz
szony címií hámmf",lvonásos
rl0pszínmúveil felüibírálta és
mű.kedvelő elóadásra az eg~sz

ország !erüleiére VéieméI1 YQZle.,
A férjhez megy a bíró lánya
eimi l1épszinmű kQf!vQZŐ birá
lala már ezelőH egy évvel meg·
iörlénL A nagysikeri ara/ott da
rabok kaphalók él sz",rL'önél,
(i\ispcSI Klapka-ulca 14. S7.)
eióadási joggal 5. elóadási jog
nélkül i .50 pcngóéri példá·
nyonkénL

Aki zen-eszóra incselkedik a
hajállal. Egy különös és élei·
veszélyes iáncmulaJványról kö
zöl rendkivül érdekes képek
kel i1iusziráll cikkel il D.ilibáb
leguiahb száma. Beszámolók
a' színházi bemulaJókról, érden
kes infimUások a ku!i::,szák mö
gül, szórakoztató cikkozk és
novdiák, gazdag rádiórovaj,
Idmnoc:n összeálliloU műsor,

ral, a fUmvilág eseményei és cl

legfrissebb r!olJywoodi beszá 4

malók leszik vá!toza!ossá a
Délibáb Dj szá mti i.. melynek
ára 21) fillér.

A magyar mezógazgaság leg
égetőbb problémáját, a hÚ7a

minóségi kérdésél ismer/eli ti

,,1v1ezógazdaság"legújabb szá
ma. Cikkeket közöl még ti PV.
re/hmm termesziésről: a rosz.
szul lelei! veJések jrágyázásá.
ról, az Iijsziilött állatok kInc.
vel&Jsének problzmájáróJ, a 10

jás konzerválásáról, a bika ler.
mékelJenségéről stb. A kiváló
szalda~ból él Mezőgazdaság

kiadóhivél!élla Budapes!, V.,
Földmivelésügyl Mil1i~ztérium

kivánaira dijlákwul kUld mulaI-I
vélnyszámoL '

riQl5

felhívás! A Gyomai Dalár- Megtámadtákavégrehajiót.
da elnöksége és múködő télg 4 Seprenyi Laios közs. végrehaj·
jai felhívják a dalkedvelö és tót, amikor adóbehajtás céliá·
énekelnJ-szerejö polgárlársélkat ból megjeknt Pataki Lajosne
és ki..i!önösen az ifjakal, hogy lakásán, annak felesége izga
a Gyomai Dalárda múködő toltan, kezében késsel hadoná· .
tagjai sorába lépni szivesked· szoli és meglámadtél. A gyor·
jenele A Dalárda ezidószeril1t san támi:ldó Zlsszony elől ki·
az Qddig tanult darabokal is, lérni nem tudott $ igy annak
méili s igy az új tagok az is. é.mfilán több Vt1lj?óst eitetl. A hiva
mél1ések során könnyen lanul- ., lalo& ténykedésébel1 megaka-

dályozolt végrehajtó él haraias
halnak és bekapcsolódhatnak asszony ellen följelenllÍsl tell.
a Dalárda éle/ébe. Jelenlkezni Ar; Új Kor ianuár li.i sd
lehel Nemerey Péter takarék- ma vezető hel ven kÖ2!li Beliia
pénzlári igazgaló. a Gyomai Da·

~orísznak az Uj Kor olvasó·
lárda e!nökénél, vagy bárme· ihoz iri bucsuleveiét, amelyben
!yík múködólagnál, kiklól él dal- II miniszterelnökségen való, uj
órák napjai! megfudhalják.

beosztása miaU bejelentik él
Uj Magyarság a keresztény- sZ0rkes:rlóvállozásf és hogy,

ség !egjohb íHlpilapja, Fel~lős csak (ll Vigília íránvíléÍsáí larlja.
szerkesz!őMilolay István, mUri, meg ezentul magának, majd él

kalársak: Rainiss Ferenc, Oláh laphoz és eSii:méihez való 10

György, Makkal János, Papp Ivábbi ragaszkodásra hívja fel
Jenő, Megyery Ella, Dallos I az olvasókat. Az Ui Kor,
Sándor, Számadó Ernő, Holló l 'lJ,. d' q 'I lame y most mar Rra. I bSO!, '.
lózsef, Barabás Endre. Előfi· Possonyi László és Rády IEle-
zelés egy hónapra 2.30 pengő. mér szerkesztésében és kiadá
A lap Mácz Ákos helyi meg·
bl2011nál rendelhető meg. sában jelenik meg, felti!inően

érdekes cikkekei közöl. Igy
A. farsang legfénye... I többek közölI Közl-Horváth.

sebb bAIjaa MANSI' '!lózseí megrázó eikkél .a föld
4

estély február S An dZ
mUJlkás és ,paraszlfífjlalságUri...Kaszinóban.
helyzetéről,Gyanis Anclrás 112-,

Helyreigazítás. Tévedések ei- zsuitaatya kis tanulmányát
kerülése végett szükségesnek Páz,mány . !elki, fejlődéséről.
larfjuk hangsulyozni,hogy . él· B«lrgou Imre (Qlmülz) a, cseh
Magyar Vörös..Kenzsz/ Egylel morva katolicizmus. halalmas
állai rendezett 4 heles házibe· lendületéról ir és a Gunavö].
tegápolási tanfolyamai vé~zeU gyi megbékélés Lehetőségeit
egyének nem ápolónői okleve- mérlegeli, Oáldi Lószló (f!láris)
lel, hanem, a vizsga sikeres le· Paul Bemrgef4ról rajzol mar.
létele után cSllpán "bizonyit- klÍns portrél, Radnai Mike1il
ványr- nyernek arról, hogy a (Szeged) "A. magyar falvak.
házibell2gápolási lanfolyamol bem" cimmel irt pontos tanul..
elvégezték, azonban az igy 121 4 mányl, Eróss Alfréd (1Mma)
nyeri bizonyitvány őketaz ápo· Zrinyi MIklésrói, a köllóról és
l~snak hivatásszerü üzésére felkoftársáról a horvál Kórősi
nem jogosiiia. A házibetegápo· M.árkról rajzol rövid arGképet,
lásí ranfolyamoknak c é l j él, Rónay György, Szabó Zoltán,
ugyanis az, hogy él falu egész' Thurzó Gábor _ az angCjI
ségiigyél minéllöbb ilyen tan, Dekameronról, Huxley· ról és
folyamot végző egyén utján ja· Körmendi f0nmc regényéról
viisák, akik ollhonukban él lan· számolnak be. Közli a lalJ) PllIul
folyamon elnyeri tudásukat igen Claudel és Jacque. Rivj(~re hi
e!6nyösen használhatják feL res levelezését. Bodor Béla

f j II S á g'" főszerkesztője ~erdjojev társadl!lomszemléle..
Drózdv Győzóa IV.-ik évfo- téról, Jeanne 510y-Molbteh
lyamába lépett kiválóan meg- Leon 510yn f61, dr. Kiss István
szerkesztell Hjusági heHlapllak, II mai ember etlmoszfériiJ6ról
melynek i1.zgyedévi előfizetése ir. Foglalkozik II lap rengeteg
1.30 P. Aki tanuló fiának érté. aktuális kérdéssel és negy vi
kes olvasmányt akar nyuilani, lágnllp16, valamint könyvfovat

egészitik ki az ui számol,
rendelje: meg az "lfjuság",ot, melynek ára 40 fillér. Minde,
Budapest, V. Perczel Már utca ni.llll<aphafó. Mulalviinyszámot
4. Kérjen mutalványszámot la- uives.:m küld fl kiadóhlvalal:
ili'lHlKra hivatkozva. VII!., Szenlkirályi-utea 28.

sriííil7W

február

A befalazott lányok titka
London külvárosának egyik

házában, !légy fialallány befél'
lazoli holtleslére bukkélnlak. A
ho!lIestekel megnéz/e egy;.J)z

lersham nevü öreg tanár és Öl

perc mulva megtudla, hogy ki
II lelles. Ez az öreg lanár. aki
ről Gonan Doyle, 5cherlok
Holmes alakját mintázta, mosJ
hall meg. Erről közöl rendki
vül érdekes cikkel Tolnoi Vi
láglapia ui száma, Gyönyörü
képek. nagyszerü cikkek, llO

velltik, foly/alásos regény, film.
rádió, reilvényrovalles7ik gaz·
daggá a né~szeríi képeslap uj
számál, melynek ára 20 fillér.

"Könnyebb mindenes szolgáa

latra ajánlkozik 18 éves déva
ványai árva parasztfiu jobb
gazdálkodóhoz, ahol a gaz·
dálkodást megtam.dhatja. Fi·
zetést nem kér, Itsak jobb el
látást és bánásmódot. Cim:
KISS SÁNDOR Hajduhadház,

Lorántffy u. 33."
~~YYWW~UWUuuuuuuuuuuu~u

&yo.o4i és J::;ndrödi
Anyakönyvi hÍrek

gyomai anyakönyvi hiVEI'
lal könyveibe 1936. évi január
~-4-tóJ J04i~ el következő be
jegyzések történlek :

Születtek~

5. Juhász Islvélrmé Szilágyi
Zsuzsánna fiál Károly ref. Kéri
Ma rgU leá nya Margi! PíroslHl
ref. Biró Endréné Kéri Rozália
leánya Erzsébet ref., ~eiAszroth
Mihályné ({nap Mária leónya
Márla ev.

M@g:haUak.=
Ladnai Lajosn0 Kéri Mária

református.

A.z ~ndrődi anyakönyvi hiva
tal könyveibe pedig él kövel·
kez6 bejegyzések lör/éntek:

SEllletieka
ayetrai Istvánné ~árkocsky

Mória fia László Vince rk., Var·
ga Máléné Homok Veronik~

fia Jóuef ric, Rojik Lajosni
jÓCilÓ Erzsébet leánya Margit
Erzsébet rk.
IIAzallsAg:ot kötöttek.

Vaszkó Péter és Gye' - - 
Etelka Pelok Elek és Ru.
Etelka.

neVh.altakJ
KerílIa 1I0nl:! 9 éves rk.• Hebz"

del Heszta li éves rk" özv.
Galisi Istvánné 10 éve·s rk.

ti

s



Pub

EIadó szaj]na és Jeyeles osutkaL ÖZV
4

~Z~Ó >~;:'<·2;:'F.lé tanyáján. L;BJ.-
L(8S ?';;-röii ú': 36. 3-1

JA FiJtwrél1él (\Vagne:' f5.telep) bur
gOl:ya," kO;'í='3) ár).?. -':'S szt.fT1esterJgeri
ál1a7Jdóan ké~~)hftÓ.

JárJ.3 utca 24 sz. két szobás
iaJ<é"llé:é március l-tő: i13.5zonbérbe ld-
adó. f:'deklŐlini Jeh<:t, 'Biró Bene-
óeh::1'§L 3--2

E'B~' Lígyes fiút tanujónak Lil ves;:
Bc.gj( :.:ién tíri-füddsz,

riiiklós ut 28 sz. lJ<Íz eladó
ugyai10H ~;. szobás lakás melJék heíyi~
segsöl apriiis hó í-re kiadó. Bővebbet

HorLlJy Mii.:JÓs ll. 37 51: . .?latt megtud
h~ó 6-1

;-§<i"i; 'ja,rab p,:\rnázott, bőrhuzatu

egy'kitünö szerkezetü fa
egy fehér ruganyos Elat-

e;iatott gyermekágy és két darab
""Oc",in,,·l

c
__ :::"dó. Érdeki5dni 12het at

5-!

SzerkeiSh'tésért és kiadásér~ fele1ös :
\id'AGNER :~~.Á~~TON.

HW1g{.ria könyvnyomc!avá;;alat, Gyom"
Felelős ihemveletö: Tck~t Sá!'Jd~l",

:::~\'l OLCSÓBB l\t2\R .
A B O R
mi ei szóds-viz,
DE NEr\'! iS -SZÓD)' \liZl

fi!lér Ij
egy liler kadarka vagy $
fellér fejtet\ !libar Sol tV21á- 'Ill
kert állomásra kis,áJ!itva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fWér titerenként. Csakis
50 literen feWE rendelést
fogadok eJ. Hordói dijmen
tesen adok a száliilás tar
ta!Y!ára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
kiHdendő vissza. Szétklil
dés utánvéttel. Egy pengő'

ievélbélyeg eJjenéb~rl ki.iJ
dők mintát il :::;orMJ J]]jn
l:í.sdübozban, bérm enlve.

Soraim keliemes édeskés
itail.JIa1<. tiszta. tökéiet.es za~

ma1l:1.13k és fl é ['fl savacil"l)/ualc

Cm: Székely Ferenc
Sű1ty&dkea"tp Pestme.ave~

iLlI:h2; :<ca W szám alatt egy szo
ba l J'~GGyi)a azorlnalj be!(őJtözésre ki
adó. ? ~

...~-Jj

E!irmarU'i Aclol1" W esseléllvj UCCiít

j., sz'. zdat:2 házába~ :2 üzlethelyiség.
feOnJ3T l-l beköh(iz25~tl kiadó~ 4-4

kEor. Gárdonyi Géza u. J3 sz-ám
2,i3.Hi há::-: örökár0~ ·ela'dÓ, vagy ha
szonbérbe kiadó. Er.Jekli5dni Jehet Hő

sök utja 50 3::::án"i ~Ja:;L 3--3
Arzny }iln~s ;:[;::a 3 útaD alatt két

SZOb,lS lakás lehet
ugyane'it, 3-9,

Akinek bármilyen trágyája vall el
adó, jelent!:::zzen a TermeJiík 3zö"id
kezelenél a Horthy Mik!ós uton. Hl-I

KruGhi6 5 ll(Jlci földje.
Lan:'aepfi]~ii:;d,el eladó. ErdeJilödni J~

Ilel il he)yszi'lcil VI. 515 :>z. tanya. lO-lU

H.áz,,"1al ser1és'Jágás'i:, géppel Fe,r
zselést és mindenféle hentes-csem6f?iék;
valamint csabai koiJász készitését ju
tállyosan vájjalja \Vallner józsef m*
száras és hentes, Horthy M. u. 15. 3-3

l..akodll1llomra, disznOtOJrR Ke,ek~

í{aroly-tól vegyen jó nunatu bort lit-e
re,1ként ~5 fillérért. 10-7

lL2~':"JS,:i!",t~::: ~~;r~e'~.' .:0. 'ié.s211
':Ol~',:',:CT1Ú10.3 ~/ézet

E?36 ,~t-'~)L:i ',r ~·-~:i.n \:asárr:a-p

.t... szezo-n leg:",.i.:>Jb hor::alm~~s :]lrnje!

CS3~\: 1b ,j':e:: ielü;ieknek i

Ell~:~::Jetrl l~:Jl3~J., L1D.~,::i B.an"yr~,;cre.

:\ :'~l-:~cLár:',_~~I{ Il~inJ.2::·~ :{'2}1'2 :';'2' feLiO![U~

487 ~,,-ö;. ~28S :-!,-:~<. 6~ö r.- öl, 3-2:;: n -öl
és 310 :1,-;_"\~ f>-<:]'~!.l(~si sz{:';,'[o!cal C~ú

vár Józ:~ef :.:s C~ú;;'::~r Andi'ás el~drőrU

lak@l~c;<'l6: }3e i
,') P,~é,:·t

\'31) gyorna: í;:d(ü~ "lelt egy belteJk·':::3 í.

i\i,~atJ~'nt Benedek lVlárton és. Benedek
T"réztől 30960 P.-ert.

Feke!e Endre (nős BaráUl Rözávnl)
endröd~ 1akos veU 1 hoki 543 Il,-öl és
;5::-:3 -ÖJ· k01es~e;·;~ki .sz.áE~ó;·:;-d Herlef
.L_alG~ Lidia\'2.1> ~joina.i la-

. kos<~él li}:) P.-ért.
Bidori Sando' és neje SzenoIÖ Piros

ka 'gyoniai lakosok vetlek 246 R.·öl
beHeik-es kert ingatlant Kös3egi Li/szió
gy()ma~ lak~)stól 250 P.-ért

I\/iakcsali S;~ndor Szabó ju1ián-

nava1) gyon'jai 12.~~os vett 1 hold H~ü8

nl.-öl kö;esfenek~ ingatlZit::: fvlako-saH
SBndor gycl:y;ai la:((lstó] 3':5 P.-ért.

Oláh Lajos (nős Bér~s ;;:snaval) g./o
mai lakos vett 895 ;""J.-öl pocoszug és
~"l-:,1tkÖt~ösj széÍntót Kruc:'ü6 és

jH:je G Eszter gyoll1"i lakoso/':
16; ~10C r.·';ért

sok g y (jrSa n D-:; l:' i--~ 1c~; ,z -~, :~: ;j" .,<' 2CC2cü

leljek !an,us[lgo: ~- -'l il(~SCC ~~'cle!'c:s

7(;r:na',

l-O
G cL ~': c l n i ri Ck ~::: r 2 CH11 2 ·:1 jl ;2 a

34 ;)~ :)\?Ij 010,:0'" b '2cJ:)!i ~5h~

dckoSB~'O~

v(ll f2\CS

ja. /~ 10 ~2nl~)2rj'c; iál':-::zó ;J)'~-K

10 '\i' Él bÍJ l- 8 j S nl~' l j ó e l Lz íJ -re] c I~;' G~ ~

d ;~) j é: éj n- ~ ',: e; ,j., j 1 1-; i c b' r1k a B ,~) . r .

za ~~a; k(.~~~öij ,is rneg5zct;~1 ö

k i ~~ g ycnif Ié :: l 1- . ,S' L [1 1": Cj ~~ \ iUl

l-\(: rI ;-::

I) ... b ~' n L ukác .;, ri ö (~ u s ~ :' ~5! k oP ,v

iatJd5j, 5rr],1 g:~)!jj 12r{C:~\2~,il 2-l
~O·ik pc[[1)2n Dc,';)' Ö:'SZC

cs c (j\~i-}-( ;rJ'~·(~fa. c: ~~ :icl
vani k]t}cgy. ~4' ]\,:lA.FC: ~z.ipel'

;jt~<~O~I, dz löbbc: várJu':)·,. 161e.

A> G n1 ;rI eJ ·2 n e~: y c S )/:; íJ Ja
jól j,3fszcJ: I, külön ösen !-L:1~ il dni
ic i s ze U. .t1.z e!é rt er·,z ~_:>-n az

Hi
A gyomai Járás terülelet) a ta,

vaszi haszűná;laí vizs:galat ('s 'u

áJlal~géc';;.f:séS;iigyiintézmén:. c;, el

lenőrzŐ vizsgila;a az 193ö évben
a következő uiilerv szerint WII?
tik meg:
Endrőd községben: márCUil"

2L·éi1 8-11 óráig és 14-17
(jráig o: községházánáj. múci\'!E:.
23.-án 8-13 óráie a ~:örösön!1l!lj

rész a Kató-maJomn<ii. nürC!:Js
24-én 8-14 óráig KondoiCJsia
nyAn.

Gyoma községben: március

16·án 8-12 6~;sés 14-í7öráig
;ll községházánál. mi'rcius 27. ~'n

8-14 óráig a I-Lsi!áson K Nagy
István (Vi. 269) L már,
eius 28-án S-ll órú?, a K,':;·rö
s(jn tuli rész a B"tár~ fii,yjnál
és 13-17 óráig Uhrin Cyörgy
tanyájánál.

Az összes egypatás ~!Í;",;nk dZ

Iiititervél1ek megfelelö6in, az elöi·!
lielyre, az áJJatösszeirás sorrend
jében száron és nem kocsíbi'i
va veze!essenek elő: A kancc l'~,

vak usztáiyozásához él

5@k azok származási igazo:JjJly::i:
(ltSikóleveJeit, fedezlelé~i je5~.xe·

hozzák magukkal. Akik é: ki·
tűzött id6ponw\:baD !ovajkat,
íOzamarh1.kat, vagy nszvérüket él

vizsgálatra nem vezetik elő, :32:1- I
gorual1 meg lesznek hün:eíve és I
köHségükre pótvizsgá!alot fer:::i';:' I
lek el.

A lóbejeleníő iapokrót a beje
lentés alkalmával kapott, ,"lOk
számát feltüntető l?éduJár . köteles
minden ló!uiajdonos a vizsgálaira
magával hozni.

A lóbejelentö lapok J évig i1il-g
órzendők s a ló eladasa esetén
az uj tulajdonosnak átadandók.

Ugyanekkor felhivem a lakos
ság figyöl mél arra, hogy 3 hasz
no:> tJ.á1iiállatok bármily okbóí i;jr

ténö eJhw.lJása, vagy leőJetese, bün
tetés terhe alatt beje!elltendő: to

vábbá, hogya 100,000/1932. sz.
F. M. rendelet 194. §-a éfleímé
ben bejelentési kötelezettség ilJá
tartoznak az alább felsorolt fer
t(iző állatbelegségelc

I. Kelali mari1avész,
2. Lépfene.
3, Senregö üszök.
4. Biv&lyvész.
5. Veszettség.
~. Takonykór.
7. Ragadós száj és körömfájás.
8. Ragadós tüdőlob.

9. ]uhJakó,
HJ. "':'enyészbéná"ág.
ll. \varszervi hólyagon kiütés.
12 Rühösség,
n. Sertéspeslis.
14. SertésorbánG.
15. Nyil! gli.mÖkór.
1~. Bawmfí kolera.l:n.romfipes;;s.
Akik a felsoroH bejegségektt,

vagy annak gyanuj<H be nem je
hmtik, az 1928: XIX. IC. WO § a
s2ielint büníeHetnek.

Gyoma, 1'36. jan. 24
Bakos sk.

I.b. fösz0igabiró
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Hd ~'ol;cik js cé multbC1n
szövelk2zeH ~; Li d :3 r c o !(,

szabá 1eI'ögz:1cni, hogy él

mai súlyos gczdc,sági :,e!yp

zel ben ismét csak rc
cDI végzódnék e'gy gazdd

szövelkezés.

~. Csa.k a magát süketnek

tarló gazda nem Hja. a
változott idők szöveikezés
re dübörgö szózatáí.

Csak a magát vaknak
I'Cletó g, nem látja az
egyed gclzdd efóilell-
ség'ét dif.ldalmasan lúiszár
n'/aió szö'vcíkezen '2rő erC)#

.Az iiz!('iré:-'7iegyzések sere·

IW (' il fol ~ nd~ é s ect d i g 22,OOO
PCili,lÓl a kövclkezók jcgvezic l,,::

Papp Zó>ii,?T~Ond, O, Negy
Láslió, K. Nagy Andrá:') 1.<\0
VdCS G. Imre, l".ovács O. LéJ
fos, Arany Lajos, Oiall Löio:,.

Kovács Lajos, K NaílY E"dre,
AriJilyi ~,Ilihá!y. Gaál Endr",
l{ocsis Oabal'. !{ruChio László,
Ifi. Oiöh Laios. T. Kocsis t\,1i
hály, fckele Laios, WÖS$ncr
tvlarlon, ifj, Ba:ári Sándor, Vin
cze Endr'2, IZSÓ ferenc, E,un

József, Bav József rd. lelkész,
Wagner józsef, Vincze Andor,
B. Kiss jános. f{aló Lajos
jc~yzó.

Akik érdeklődnek és szin/én
részi akarnak venni az alélpi q

lá"han, PdPP Zsigmond/61, vagy
cl WJ'pJner fdkerl2skedésbcnkapS'

hdi!1clk részletes felvilágosiláit.

M~'g él ;;ZClldasá~i idószenl I
'EiI?j.1ben is Ilö>lY0!1 f1i-lyclerme: l
1l1iÍliónélk larliuk, ho9.V ga Ida
ink kézb", mllrik vefllli gazda
saj,li ilillyzefŰk kereskedelmi

munkajái is Erre ők il legal
kalmasabb kereilli, él siövelke
Dzsl vBlaszlOliak, Amegalapi·
lás!HH s.djkség,zsanYGl).dak elő

:erl2mi«?séh",z mar bizralas! kap
lak a kezdernény(!~ök és í>! Y
a ieRyzell üzletrészek össze
g.zl ingdllan bekebelezéssel mi.n'
den m<2gerólrc!és nélkül för

Jeszlh"'lik le. Milldilnki csak azl
ália!(I iegyzeH összeg ereiéig
les .. fldelós .

A sLöveiKezel kezdeménye
rói lervbl' vellék, vagy cl meg
kvó !l1cJgfCll ak !(öLiil valame-,
Iyjj.", i megv-:nni, vagy ha eló- l
nvö-;ehb lenne. e!?V ll1egf,zlelö I
i11él\.llarl epíilznek illdid. I

C1~okbói nem

ret-öréséJ ~.

szervezetének
ft ése
- Ez nem fedi a val'
lágot. Ezek a beállitások
csak arra jók - mondotta,
- hogy segitsék az OSIU#

tömörülést a Nemzeti Egy...
ség Párt zászlaja alá, nem
pedig, - amint ők akar
ják, - hogy bomlasszák.
A közös harmonia vezet
minden vezető férfit, igy
nincs ok a kicsinyesséare.

Hangsulyozta, hogy él NElt-
be vetell bizalmukat !6risál<
meg, meri eJ vég$ó ~yózelem

kőzeleg.

Nehéz megpróbáltatások
idejét éijUk, az bizonyoi,
de ei kell és el fog jönni
a jobb és szebb magyar

feltámadál.

A kormány tudalábem Vé'lil

a nagy nyomornak, cl tulsok
megpr6bállalásolmak, de bízva
hízik, hogy áthidalitl ezt él ne~

h<,7 telei, €S ci íavi'lSz nyomán
új éleI fog fakadni. Gyözzük
meg ember!ársainkaf, flyiijl5ük
közös táborba az emberekei,
bizt1éllUnk, hogy egy erós f(Íq

bor minden akadályt Jegyé;;:.

Közel egyórás bC3zámolójat
soránláié!<oz-laltl'J él jelenlevó

k~1 él muilball m12ilörténl ~oli~

A NED gyomai
,

agyva as
A NEP gyomai szervezetének Vá-I

laslimánya vasámap, február 2-án dé
iutáll tartotta meg rendes !ilé~ét, ame-I
lyen II központ nesl.éröl dr. PlIlyl Gyula I
kihponti titkár vett részt. Az intenziv
szervezkedéshez, majd pedig a közös
érdekeket szolgáló ügyekhez elhangzó
felszólalások u]ból csak igal.Olták, bogy
<ll NE? l1em :ll jelen, hanem li jövőben

el'Yégzendő nagymunkák érdekei! is
szolgálj<1, llem az osztalyérdekek
ké~vjse!i'iie, hanem ill nagy m1l.l!yar
kö!!é Munl:ál kér, wlmkáé,[ kilencsel,
szegéllyek baján Siegit és ez az, ami
bilOllyitja, hogy itt nem a pártérdek
jón először, hanem :Il népért való se
gilés, mert ezt az igéretét llkllrjl! be
váltani. Ex öl Nemzeti Egység Párt
kitUzött célja. Ez van 2:ászlajára irva,
Ide vár, ide hiv minden magyart

A NEP. tv1unkás Ollhonba i
érkl22'ö dr. Payi Gyulái Csele i
Islván munkás elnök é$ a nagy I

számbéHl Ö3SZ"'~nülekezeH vá- .
!aszlmilnyi ~agok és munkások
fOl-ladlák. Nemerev Péter helyi i
csoporl elnökének üdvözlése!
ulán Dl'. favl Gyula 12l11elke·
diZ/t szólásra, hogy lajékozias
sa a :íl,vomai szervezelel arról
él fokozódó szervezeiről,amely I

srükslÍgessé váll. Beszéde so l
rán rámutaloíl arra, hogy az!
utóbbi idób.zn i2 szélsőséges I
ellenzék különböző napilapok i
ulián él szervezet bomiásór61 l
irI.

!
. I
f;. J

i
j c::::-é1k á fi2 j

?j i-r~co 1--,- . I " 'í :
~ no~~:), fuQne ! hereL<e- ~

dl ,ilki ,aki ,árrmJ 1\0- I
[." i"-'O ...í""· '''7/~;1'''''' l

lJl fO a Cfr! I "-: LI'::" ~4"'\..)!I"Jd ~

t~;zie, ne i()su:)fgasson~ ne ~
•. !

~ ern \larjon f

g ezek él vá!
ikozó gazdölár~aineki i~ .

K a jólél· geszt\~p

r:y,zl él DecsUleres ös~ze' l
fogás munkaparéJzsábóL

A pedig váitOztalni
akarnak él csa.lódáso!..;kal
élWöloH mutlon és magul<
is segíteni akarnak ma~u

azok ne a meddő kri-
tízá!ók sorába á anak, hae

. llem az összefogók tábo

nH növeliék bizalmuld<ól,
munkájuh:ka!, íókéiükkeL

A ~n'orllaí gazdákra is i
v~:nalkozik él m?ndás: .,Se·l
gnsenek maQlÜWn es az I
l-sY?lD is m,eg;eglfíi öket l" I16.500 p~!lgö

nyokka\ szemben:
(~dtáboD \/annak a:
kezésben rejlő erő áif~

képességl?nek és e":-ó] "feb
ruár 2:-én ici'! ekbC"i'j lS

iii\'eS D;ZOT/::' (~cLQ~\.

Tudna.k és ;~ké1;ncJ; se·
girenli mj'gukO~1e ~·J'2n~

neJeI sen-l (1 rnu:.l t; sern t1

vakok G vái

A g'varnai gazdák ezek
egyikéhez sem tartoznak
312m l1em sU ,sem nem

f ebrucSr 2-jn délután a
OyornouE:; Iidelszö·
""f'lrezc'~D'>' (>-;?"Jr ecu\I ~ r.. . iC ~ ~ ....... J U Ih. D t

zalmas megbeszélésre
voI! össze Papp Zsigmolild
22 gazdáJ és ami!wf ezek
elvben egybafj~úiag mOlla

dották egy szövetkez2i ala-
pftilsiln szükségét, El Rei q

kes Iban meg :5

kezdték az üzletrész i(
zéseket és él feLznv LQ.ltök

jövőtőL BéTor c:sszefogés
sal bek: a~)jrnah és 'bel,z
is tudnak szóii~i éJ l

\rény~~n\ éri(~,kzs1ié~~;i21)e és he

a zco!.;; ból felc:'.lcgük: 'f.'W, özt
biz,os hel:'en ::J;arjálc be d

raI{tá~'{)zni~



NAGY-NÉPONNEPÉLY

f1.ZZIJ köve/Cl (1;!.i!Y ór~ h>
merkcd.zs is cser.;0es Si2Óro;""

kozásban Jellel. vcglJ1
es!e G ór:1kor ill mJitsorsz,íÍl-

ifjúság !elelTH?O): 2S 1l1cgtévesz....

t12:SS'2 i helomra bor1 10H..

5z'veze.rö és Ja:·~1b.:~d ~srní!r-7

telő lKSl.!dcl n;oi-dolí Búo;i
GEiDO', l!!\lclyben löbbeK
kÖZÖlí - ~r~'ó-; R.5 bS51é~~)<

ezen linnepél~'ÜIÜ(2( RHék CSélK

ezérl is megrcndez,llt.\, ho~n(

ide ieíepedéslink hiJeg fogad·
ic:J:lásár eUsos(iI\;OnijX" leslvéd

melcgségge1.
Uuhw kő,'etkezeH egy vigjá·

lék, amelyben a szerepl6k a
legröké!e~esebb képél muli:ll!ök
b:z a cárosiélel qnik beíi?ges

me;\ék hailÉlsáróL még pedig
aival, ahol máI' már CI klliljU5

kép\?:z[ öl családi élei iengeiyé,
A másH{ darab él falusi élel

ból fi izc!í\Öl, elhal az:
c;nyagi számH,ás s:zin1';:o iJrr,á
vj,j cl lelkeken, d(zamh az

a' 6;:,ó heie helyi o":iározások,
k51i h'l! el. Ugyan;n olasz bad"
vezeJóség sikerekel jeien;·, de
ezek naimi csekélyek, ha "
Í1oci6iiiásoka/ tlíérKépen lekord-
roiá Ba~er lUés.

fZ])j·IJ.3r 2'·án re:w:zzte meg a
pÓhC!,",i b~rió!'jrsc~(!g ebő l1ép
ünn ,-~' fj ~~' v:i ~~ E/.ze I ~". i ~/ ön ~ éi rne'g
t11 Ul .::1 nLb: og V' tZi n-~ (~: i--: él rásá n
m'2R'[,,-~l:2! tS 5:,~e~1Qn'!~ .felkészüí~·

ség~Cj' C:'S t n~,ú'-.ré:),'e[ Iránt ~s

j-tal1CJln:r;cl bfr. J~f.'.ért ezen ün

nepe! nen1 csak c~'r' i-zürkérc
szabúÍi bál.. vögy :. ~If~r rnárnor
t"3 it ycCSUrMii'1rJ mcríiel

~~ ~·dt han·zcn e~'V ~ r11.&iso
rGS ·esHe~~ cHT:zl.vc,l f1 sajáí gyer~

m<!keili;, emellek (öj;.' • In<1lgy
számu hallgiHöság :lól:.

,4] p.'ogramje; ill

k:ö\'cdkclÓ voil:

Déh.Hdf1 3 órak(jr i/aszké:
Pál űrm12iPi megnyÍló besz"2de
után Vasz.kö MincJlv besz:,i~. az

zrl'ikesíl6 szővcl!c2zcí,z1": fon
lossagáról, nögy i.c1cklód6h
meileH.

Utána Simándi Pó! ir6 ~IH'ii)l[

cL5a.j~si <~dV Ef1dréró~ és o~~

vasoU fel számos versél. naJ~nr

/iaiásső -ül Szedláli
Tenl5k01 éí1le~;e!l el több irre-
.s: erd <l me:sé5~.n gvönyörii
héingjÉm, egelvero Illp:iii

ielt a

LEl SZ

Ezen gazdaérdey,képvise r

'5!Y ülést azzal alá:.l a
gazdatársadaíom fjgyelmé

minél na-

voi! és ó is egész fenséges re;~

pUíCiCióiá'ifcJ) 27,CII m!ndeflY

kor iE eilenléllz'k 61hida!ás6.'/ól
él bei, is uta! "gyei1i?e~nL

A.Z uj francia kmmán}' cl rnu!J
h;.iien fí:l,;'aikololl be.
v,:dé~ e~!:o!ódásE rnuJ,:d ax. ,ÖSZ~

5zolgabirót DllTO ITJ2g,

badságáL A hivataios jeer1~

dÓJ.;:2i'.'égzés,zve! vitéz Mác
ky Darna dr. vármegyet

á1:spim Bakos]ózsef l fo- I
l

inegjejen

ve. tegyene;.; tanubizonysá

got cl gazdaközLit?"yek iránii
érdekiódésükT61.

Dr. Keztyüs Lajos,
reccni Gazdasági Akadémia
li:1!1Bra a kisgazda számtar
rásrÓl fort e!6ad~st, Varga
Li!'s:·:ló gazdasági iönácsüs,
~t2zéfgt3zdasábj kdrnaró} tl ....
:"ár pedig az jdő5zerii me
ZÓgCZdd5.ÉJgj kérdésekről

fog beszdni.

.., J ~ , " 1rebruár U·en a 48-as l>.OSZI-- l puá!,}, val, u:;li51 ~:3 in-
~ 7 .' {," ,. • ., 'I'

nOlJi1rl Fener 181V1111 t:vclgarl iS/-;"Ov 21 ká Irl~~rJ s::em~'lyn~g u;,ncs
lai tandr, február 19 én j olyafJ kénvesl'h':n O!d'SZ-
Qecsei Zoltán t{)If.itÓ () ~ országgai -szeIT':béD~ rn}~J~előd2'
fOsresú lÚ:osz[nóban talt ~lőacldst 1

j Loval k~l' bár ;)öféJdoxofj .....
este 7 órai kezdnteL Ezen sze.r-'
dai est e,gész estet be!öItii műkeri. \ szcrüen hangzik, zr egysze,
1/.?,lö előaddssai lesz egybekötve. . V3 1ös5:?os kéLiel bu'~{,)U rn(g'.

A.z oL:!sz"abes'~/s.n háb'orld

J:1 kor~;1;:,ny::~!i !·ZnY'2kre vona1~

kozÓj("~E 1átszó\ago~;; n1erJ e

kamara rseíldlUs és kipvisei6,
11,ü) a maga ercjébói j)tH!aI·

mei1lí lral.:cíóiT1ak K€lló álöo w

poc:osLlástiva! ú!jái ludJa ,:í) '.l ni
minden ki!engésnek, I!yen ir,~ny

ban SaruJU1 minist:lere!nök
SiílCS ambiciókkél! j,znnr2. EXd

pozejáJbói érive, belpolilikája
odairányul, hog-V öZ elóző

kormányok ugyneveiEeH sziHo:y
sé~Fendclel(;i! 2nyhi;se és él

poIilikai szenvedéiyel-:"í uen
lénnyel annyira csWapilsi'l, hogy
nyugod1 atmoszférában 'j5losz
ta'ldSSOIL Epen azér! 10,/011-51

magának fenn- él belügyi ián,;jl
is. CéluiÍ05 U.ílpoíi.likai n
k070101 ;':linc1ezideig l1em
'ieil, de. az Olc.5z-ab:::sszin kér
{lk "'biln !W'7Í?:Q:/jk lováb;;' j.s~~-... .-' '."""'1}.-:.,O';:' ..... ~"

selG'rI gyűlés Endrődőn.

()

\'·erslzg~ (jŰl.da.i{ör

mében déluléÍ:ll 2 (keHó)
órai kezdetieJ gazdaérdekg

,6,. TiszántuH [Vk~7.óg~iZda

sági KéHllara február [jó
2'3-án endrödön a iiyomai
iárá~i rnezögazdasbgi

}~,S'ó .;;.L('ó,,~c ;'TIiiE::ii:J.ff;',Z' ilgyesen. i:15z>~

.te:. :.~Tj. ?;:'cifi-,';;r O)luic; C;yóni

Gazdaérdekké

Pálka Pác főszolgabiró

betegszabadságon
~!'t.')", '; le' .;::,ii "'70-; '''I r 'f':,r '
L .l",-,..;;JU ......."LJ: ...J/..;<' J .~~; U .

PáHw Pá ,íárásunk közri5Z~

telej és kÖZSZ2fi.;;i21Den:
"áUó főszohzabirQ!d re bruBr /

Q.. ,

1-\'el ~Tleg·kez-d;:·.2 t)etQ':~-5za- i

kép\,'fser~2fi" e~óad.6 gyuJ.,ésr
rendez. E,.?ec) a g}"ü~ésen

l~erü átédlá5~a \i5r~TJ j.
endrődi lakosiiök éi ,.;i,sgaz
da szán-~tar~ás ~/eze[ése ~e-

rén wiöró oHJn~;ás5á~E.::jnak

eJJsmeriZsekém adományo·
zon mara': kUünleiö ok=

Maga~l~os volt az úl Cll1gG~

király apja, V, György !d~

végHs:dességére zgVbe·

,gyü1i !·dijföhih d;ptornaUökz46tH
lell Clzon kil.zh:n;ésc, ho~{szcnl
köif~~e5Sé5?éne~~ iarfja ,e bcd\-'l"'"
S~~O r(.~l,zkQf kió(zkHenL, - E
g()ndO~tH kiráJyi ff'nkőhsé~D :,:5

n2mCS6~ pllszláb:l klállo,) S7Ó

k.:n ci ~;irá deidar[;ció. mer;
VHt Echvdrd hazája !laiáró\n lúJ

!S :isz~eietnek!l szere1e~nek és
népszuilségnek örvend. l'v1éB'is,
bármily közbec5iilésh~náll f,zl1

sr2'g:zs személye és ISgyéni VCI ~
cázsávaJ bármei,kora .,úl"y'1 is
képvisel óhaja G közvéleminy
mérli2g~n, ez az óhaHá~ cl há
ború! mM álé;; magánember ~

"ószlnlc nt.:~s7~a;g~kL;5 ~()hö sa il

ci n'laS h(~kC' ifáui~ de ~11~n~ !
urai!<:oóó;,a Angolországllak és l

,-li ., n ~ ~. 1- ~ a
a uomH1~dmOK~1E:B':, oaJGSa~1 HJ·j- ~

; c''''''';, 'iil'1'--'j!C' h i<' "•. '. 'lm'""'-' I;a 'l]("g." 'U5~\" ,ló""''':;',,' I '.",cd' ,

unja <Írdekei(óL !!

.~ bril kornj~ny küipoHHkeü ~
vOrlaj\"é>7eló"'o~b'/G "áj io 7 á'" pe~ l
,. ~ , .... ~ ~-l~.... n.... ~ ö.. "'--, -- i
a~J él7- ur~lKOuoc-sereV'211 sem l
rörténheLk) h15zen rjdva~évó, az J

elhuny;\' t;~1aje5z~~s

n<: n

Szerdai esté

Keveset kérni és .í>emma
llem kapnip ez olyan
log, amely az emberek bt
118hnaUal"!ságát ki

lud él hzJyi SZí2'i",;,::;eí c·ívön

ered feinluiéHnL ro j n ;

rój, arnelyek21 a t{orrn6ny iTi g
r-{)a v;:"'J!/\-'_~,lJ~?1I[]\L r, ~ r " • r 4
"I> 11 ~I~ <J .~ ~ 0.__ .1 C;2ZC. - ~L2 orosz /OJj-.:;;JgOiU1 trC-

:l~jos éljznzéssel t8::<rŐOI Oll ,gf.kuskÖriiJ'rtJétlyek közt ,,,,ih""",,1

beszédéJ ~e!TJercy Pil(?r elnök
kGólZÖflie meg.

Az ülés ;ovábbi SOr,1n az C~

nökJő Nem2r~~' J<:42TI? ci !;~kárL

hogy a 4ná~· b{?ö(jc~j';, d~' el nern

ifJ!ézeH kér.zimekne" nézzen
u/ánC! és i~nekezz?r: öZOKc:1
sl?:emélye5 í tDnH)!?EiI áijOfl', Q] úgy
elinlélni, bogy az ;lleg2:é~F"

dés! vállson ki.

IJkQl esernényckr61, rTL;::;id

j(!SLjejjük -' mondiu - o nHln~

ka «!kalmak kibóvlié:ót2nek k::,
re 11.. i i él Z enarö di u' j (0'>2512:1 y

neg ui JZiBp) \'iilanr' ésiáf~L:l

ügyél, slb, iuek mind ojrCH~

dolgok, amelyekel ld heil vizs·
s.;áil1i ó; mzcit kelj m.:n
iH na~i szerepel játszik az
hogy ,~ gyermek, - ij jövő

nemzedék - megseg[[éséróJ
vaID első sorban szó

Dr, Ifay: Gyula i;?2reJc:J
hogy kzdden I'Zf?f?Z,j s
$eT'l le:lenti R~csö'j' UhiMik
pdrmak ,zs ig\";::\('zzn1i

e~ ~1Iel;rsürgó",ebiJ,en e; legVQO

il1llézv'e.
lj, je'!en!e\'ók nagy ile:lv\Cs-

liiOSQ;!,cliék ez! iudom6;s~lL

Nemere." Péiel' al 10vábbiakban
e!60ldia, hogy ZI ITlélllHMszönvcg.
Sl!:Ö'IógY3r ld béien f."lékéscsa
1:uírl! köBözjk, s ig}' 40 j'2ány
marad keresel nélkül. leéri cl

tilkárt, járjon közbe, !nagy ezek
a letmyok a MÁV,blÓI olcsó
heli munká::; jegyei kapjuilak,
hogy be ludiafJi:ik dOjgOl

nl Békéscsabá:ra.
DL r'ayl Gyula e ké,rQlme1 ís;

fillvelembe veBe és Égüe:lcl fcd,
bogy CI fóispBllnak eI6if:ri(2~2(L

Végüliöbb kisebb Üí?\! iár,
gYllllí'/söl u!án ié! hat ór?~ko' az
ülés öl Hiszekegyyel" ér! '/12
gel.

Múlt szerdáll, dacára a kedve
zőtlen időnek, mintegy 100 főnyi

hallgatóság gyűlt egybe aKisréti
Olvasóköroe, ol. Gyomai Közmiiu
velődési Egyesiilet előadására, A
goronkövetkező hlvatalos előadó,

közbejött egyéb elfoglaltsága mi
att, nem jelerdleteti meg s igy
helyette Szőke Ferenc igazgató
tanitó - községünk aépművelés

ügyének fáradhatatlan, lelkes ve
z.e!óje tartott ,,Időszerű kérdések"
$imen, érdekes ismereUerjesztő eltJ-
~t.



illagH Y7 ar.estélyefebruár
azU ... aszinóban

,
-an

i is legyen y.'C
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KAMILLOflOR
A srokéknek készült alkálim_
i"esKam;llaflorSpeciClISh~

megtarljo o haj termész~.

aranyos fényét és azt visszov<r
rózsolja, ho mér eltompultvo!fl{jt,

Asötét hainak készüHa!káiimefl
tes Brunetaf10r Special S!1:::mpoo
uagyogó mély fén)'t ad ésa sö
tétbarna szin6rnyakirokQ~seho l

nem seitetr~pc:rr.;:Jóban i~tI'Q~;"Ja
ervenyre~

Igy érez egy g3zdakör aliz.
dasáui iskolával, a saját gyerme~

keivei szem ben

Kerdezem: tudják Önök, mi al

g1zdasagí iskola? Ismerik,? Mert
!la ismernek annak mtikodélét,
akkor bizonyára meghazták vol
na azt a csekély áldozatot, hogy
mnsl, elő"zör egy évben, egyszer
5-6 órára a kártyát, adákót
nYflgaiomba helyezték volna ég'
nem lellék volna egyletűnket ki~

c..:inyeskedésű!{kel mosoly tár
gyává.

Ezuion kérem a hatóságokat,
az iskolaszéket, a tantestiiletet,
hogya hozott határozat/al 8em
az elnökség sem a tagok nem
alOnositjuk magunkat, ezt sdves
ked jenek tudomásulvennL

Azokat a választmányi tag, úra
kat, akik a fenti határozatot h.oz
ták, arra kérem, hogy amidőn

48 as egyletünk központi fekv'
séné!, tagjai számánál és anyagi
erejénél fogva Oyomán él. legeJi6
gazda kör, jogosan elvárjuk, hogy
tekintélyben is az elsöbbségre
törekszik, aminek bizíositása első.

sorban az elnöksé~ és éi választ
mány kötelessége. Az a választ.
mányi tago aki e hivatásának
megfelelni nem tud, engedje át
helyét másnak.

Mindezeket azért hozom ovi!.
vánosságra, mer nem ez az éls5
eset és nem volna hivánatos,
hogy rendszer váljék belöle.

Gyoma, 1936. február 7.
Papp ZlIlgmOl1ld,

kalapunk szélét gyű,lük rendüiet'
lenW, nehezen vártuk, hogy aki l
nos helyzetbéH megszabaduljunk. I

·,Február hó g én d. u. fél 6
órakor a~ iskola termében a kir.

tanfelügyelő Úr, él népmúvelé!'-i
iii kár úr, valaminl a helybeli ha
töságivezelö úlak jelenjéleben
megnyítandó kiallliás kereiében
kézügyes~égilkrö! tesznek él tanu·
lÓk bizonyságot '

A gazdasági .. iskola agilis és
minden tekintetben élelmes és fi
gyelmes igazgatója, a kellemesi
a hasznossal egyesitve, a vendé
gekliszieletére egy !üs vacsorát
adat. Al ebböf és az előző elő

adásból megmaradandó összeget
az iskolaceliaira lélesi'endö Ön
IÖzŐ mú feláIJHásárasi':Amitjafor- .
oitani.

A lantesíiilet e vactsorát nem
az iskolában, (nagyon helyesen)
hanem a 43a5 egylet helyisé~é

ben, mim központi és legnagyobb
gazd'ikörben számította megtar
tani.

A. fan/es tUlet e kérését írásban
köző!tea vezelöséggel,megem
íilve ali, ,hogy. a.· vacsorához az
HaH megállapodott, ár szerint az
egyleinek szlll'ességéért ellenszol~

gáltatásképpen némi iiz!eli !lösz
nol helyezett kilátásba., Az egy~

!et választmányá e megtisztelő

bizá:lmatviíatárgyává tette. söt,
sajnos, egy szótöbbséggel lesza
vazti!, iIleh'€ ehdiilí>Át@Ui iUt

nl2InekJ;Ji~:V UszkóPáJ"Uh:rif1 l ,!il: 7 ' ., ,', p'

P~ter.'~,"n?Ekk.' veszkó" ,/~-/ te.O/j73ebbé.kessel1,et-
tvllhdly,Ilmar Andras, ,Huny<' i (; ~ J' J
Eid.. R<'szes,zi vo!IBk .mi2g':, Föl' i az év iegszebb
KaS Lajos,·Bula Laws. J_c~n'l

gyd Dez~6, Szabó (slv~Jlné.. j bó!ióra!
/.1. mUK<2d~'<lJó ",+~addsl R 'CI I

Lajos lanil()liö te es ó is rin

d,óLl2 tlL.l sok tJozzih:rl<2Ss,.-I,

sok SZ:!f I2L':;i".:.'1. R(JCl La (j~

IlldlJa is iri llliH ~;k,. riill [J,,- I

pi"" íM~\ il S/íildflfQ'h;d.ól< S I
él vcr:ici is kÖLI::;m",rJ,.. kJlIot'..

.A. l'h.. fuiVI Ö~"H'I< (;/01\ r,z-

S él, dnW1v d kiclJa"hÓI lii(').!

:JJ ,!'..,d" cl Zih.l I,,:r":--I.:l dH;ir';

íenJ,'li<c!".,,,r,· 'IJnc~6'uil() ll'

cl b.:~rló lar'd"rlj,!. 'R.

A !öbhi p.&lyél.lókö!í még nem

tudiuk, dz, reméliük o Endrőd

község képviselól,zsWlete tudni

fogia ci közs§g é,dekében való,'

kö!elességéL

kf!UnJ:. _.Hun.va 1... 6')zJÓ ZS f\1'ad~ !
rász sk.a: Jgen voltak: i
Tímár ciiJska, Tjn~árPál és I
~ ,1._ V'd' I j.. IH G ",rL e . I

l,c méÍsodik ddrBbbőn kilű:}!:1

5t.edlé.k T"ruska, UIHin ~.nd· ~

rás..Madarász Julhkd, Bula;
Löí05. Nclí?VOIl j(,)k VOiíiil~: l
O\uric;:a Gi7ike, \!nS7l"'l\!ill' l

-J~' "h I H /' ~eze, lIJJál' L.IU.,Kó, ,Hllva '('on ,

rol y", VCl:5l.kÓ rA.Hi:l, FdC\;él:"i ~
t

Ldio-.;, Leil~.!,yel D-.- 1""\ fMxas i

Mari,l. Hmnok '~.léi/{?, Tímar I
Pdl, U ond 181;C voi l rVQgeiiiL. I
éli legkl::icbb rend/d'o'uuoSilel· I
kül I

,l::lC!1 Üllncpé!y nl~>íJrend.zzé!

sébin kii!iill ,>[bllkr"si ént:·!

Endród község" nágy es",· l la<;Zló l( ó helv('s 1('\k"P,~S'i?

m:eny ,,'Ié kerüli kőZij;1illf,l,a1o-i! .d.:IL:i és nem nétik d kö/:",'j,l
élereben: él nyugalmnbCl vomji' I j.dem: es jövéJí.? SZi2 II "P() li !la ,

fóiegyzóie, Fill!d, AJbe,rl helyei .j, IlÓl, ho~V melyik Felöli me~~á'l
töllik be. " , , lóJszlásából lesz cl községnek

. Vdlam~kor t1c:JQyon 'tiszlelelre löbb haszn,!.
mélló é$irigyell liszíség vo'll' Leglöbb kilátása . Harsányi
e~y ntllgyközsé~ fójegv:zói á!· László helyeltesMí'el,/yzönek
I~sa. Ma, czmber /'zgyen él lal· l van éi megválaszlásra.' R.zgi
pán,aid az összesközigc!zi?~-i kÖ/igaz1a'!alas: e'filber ö; é~l:)e""

Idsiiiszis'~pei{ kőzőti cl [eg ne-I dig a javából 'A vezetésre' al '

hez:ebbikbe!1,egv tnagyköz5q~ I kalm(ls képessé~Hzjíeddil,d end
fó.jl2gyz:ői muoké!körebenmeg-i ródi működése f-ll1yesen biro

állja a helyélo Különösell ne-i nyilja. .szegény' és gazdag.
héz ez olyan helyen is, mini I munkás 0S Úlr egyarálll becsüli,

Endrőd, ahol éll1lJVi nélkü!öző, l lis7.ieli, ú),;'y hivatali, mini lársa
.§zegény ember! kel! ellá'ni.1 (];,drni munkáiMri és 10g'fnké~

-fiízonyosaln nemcsak egy I pen párlallanságáéri. 'B':IHI<2
pályá.zó lesz az endródi fő- j-remélik az/ cl községi \'ezelől, '

ie'gyzóségre. P§rlok is lesznek.! aki él még mosr is loPDcmgó
Es a' hagyományos s7.okások~ J endrődi pánoss,§gokfölöH lud '
hoz híven ell:ekiJi párlok SZídl-j m5id állani.
vedélyesen !ámogaliák maid i
íelöllieiket, akár aiei.öll ráler-!
mei1sége. akár a ielöll rokoni I
érdemei szerin!. Sokszor meg- l
ftőrÚnik, nogy, ebben il' nagy!
liiimogaiásbé!fl ellresz!ík él vá, l

"

páiyárz!di határidő február, 25.

A gyomaikőzségi ,gazdasági népiskola,
és a 48-as egylet vezetöségéhez! l

A gazdasági iskola tantestülelei keket a· szil1padra vinni, ezen l
n iskola helyíségében február 2,· j egyesek talán ma még vitatkoz- I
~i1 gazdag műsor keretében egy nak, de én erre csak annyit jegY-I
igazán kellemes estét szerzett lek meg. az a gyermek, amelyik

mindazoknak, akik allon részt yet-, olyan népes tömeg előtt áJlja .meg "
tele Megiepö, hogy egyszerű,! a heiyét,cilZ szemébe mer nézni
13~14 éves leányok és fiúk mire I az emb~reknek is, mig mi még

képesek, ha megfelelő kezekbe I abban a korban, ha idegen em· I
kerülnek. 'l berek előtt kellett megállni. sze~ I

HiPg.y ~'&IY@íl&f jd~9Iá$ gyerme- ; münket?, földnek siegerdük égi

Pályázatot irdettek
az ,'endrődi főjegyzői' állásra
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Az Oj Kor február l-í száma Arlllltt
ZS(jllt, Possouyi Lás:t!ó, Rády El{jlmél'
szerkesztésáben felWnően érdekes tllr~

talommal megjelent A V8?:iitÓ ciltket
Arady Zsolt irt;ll a világiak és a palp
ság viszonYoÍrói Xl. Pius pápa lJlj kől'

levelével kapC8&iatbllu. Drucker Gy~rgy
dr., a Külügyi Szemle szerkesdöje sok
lIitárll. a!kalmll.lad6 cikkében III parla~

mentáris rendsrerrel foglalkOlzik. Bim>!.
j,:;) Mari<lt ,.Fájdalmas Ilnyák" .eimmel,
GeorgG!$ Cadeau: Aslrid, lll: álmok éJ;

legendák kirnilynéja <CÍmm<íl1 irtak cik
ket Dus József a magyar közélet l~t~

sz:atéletéröl írtak cikkeket. M:m:onna!l
Tibor, 80lidí:l:$ár Iván. Rády Elemér,
Qctutay, Néme~h László és EsderMs;
I;>tván könyv~it bírálják, Tóth Lászí&
il N~lm:eti Uiság fös<terke"ztöjének írá
Sil. a saitóról és az ujságiróról $zól
Arcképek <l. mélységből eimmel ill: ipa
ri tanonc, a segédt3.11iI6 éi> a gazda
sági cseléd étetviszonYlJ1it ismert®tL
Szalócú Pelbárt O. f. M. AiSisi Silent
FerencröJ, núl1Il az Actio Catholica yt
dös ~eotj&öl ir. Kis cikkek II negyven
ezer éhezőről, a szer....mr.musról, ilt:

arisztokráciát ért támadásokról, az an
gol király és ill nép viszollyáról, gróf
AiJPollj'i Al'iJertról, Juhász Vilmos kéot
könyvéről szólllak. AI<: értékes slám..'
Claud'ill éa Riviere levelezése, világ
iiapló és kŐl1yvJ"Ovalok, idézetek egé
$zitik ki. Egyes szám árm 40 fillér.
Mindellütt kapiJllItÓ. KllHIó!Jivatai ké§z
séggel küld mutatr;lÍl1lyszámot. (B1.l.di.l~

~st, Viii., Szelltkirályi-utcJ. 28.)

KépviselőtestOieti közgyiUé~

Február lO-éo, hétfón kepvise
ióleslÜleli gyűlés ies!!:" .:Imely'"
neki)4 lárgvsQwzali pOl1tiii
ból kiemeljük a tvlÁV. igllzgé1
tójá.nök kövezd· vám dll álai€!
n'{ozási aiánlatát; a Oyoml.lli ..
U:ság kéreiméi él publikáció
hir<ielésekre vonaikozólag; éli.

Széchenyi utcai árlézi kúl fiJJ
rásál1ak !12!iHlfizsgálaláJra kikül~

bhotlság je"'2n;~\ie,

" h.ónapi:bL1 ker,es2l:UU lill!-

II c~kro1l: kap.H1;2l.k a s,zegén,
. .' . li. gyermel,ek. A :":i~.;y:':rOf:ILágd .

Oyó g 1 lilzertácl\u:oi.g:Uat•. ci"lkorgyáNl.k iOOv mélermázsa
UOfÍ\?pf!~pc'kon<is ~jíei rninden l cllkro! aldnlo;:ak :-,i "szegéi,y
hónap l ~jól LS·ig öl. Máday és I gyermekek iápszermegiallrildsiil<
16-tó; a húnö!J oíoisó nap;.;í,val i ra. p., be1üg'j'"minb·zier Inibke.
be.tárÓéH a beéri Balogh gYÓg'l~ t d~sére Báésvdrmq,;;ye WO mé-

Áthelyezés. fl,. \/ármegyei! lermáz5á! íepO!l s :: napokbtln
aHspáiljc báró dr. Mi:ii,:Jsburg l él Varmegyej f,:.ispéli e!rend.zlt~
Kornél lb. fÓ5zo1geloiró! I:')é- l ,élzoknak ,~Z össz:<\n'isál. <lkik
késrói a gyomai járáshoz he- l erre a C"ukorra rá;;!:dJllk. Leg
!yezle. át további ~lolgálall'lJl. I elsósof baíl 0-3zvig, milsod-

Bakos Józlef tb, fösz:olgabi- I sorban iS-6: hö~'n1i:d~?l'bon
rÓt. A iéti:uár 26 án ílH.::glCl.rloll! to C~'C!, kGng rC:;J:cslllk a gyer-

.. _ .. ... I l"lt:'~ "J .... i ,,,nnlvl,,.,\ Der ""'U) c·.,,,
s1lklc'>zo'lelseg kozgyuies-e JO· I . <.- .....,o<_~~ ~<:;"-.' .'-~" .. "78-'<.- ~~

, - -. 0>7 ("",,-h 1,<1''''1\1''':-' "'Ieri ""'I'nacslCJgg-a valélsltoll<ll. ~ '."- .. 1~-: u./._' '-', -" ~'~ _ " •• ~ i

Jóváha ták a báró Wodi- \ szuks:gesse. me;i. Bekes.var-
~ ..l.~' ';o;ld á á !' '4.. J meWi"zllek 100 q.Lukar !OtW.ner airvauiÍiÍZ tu "if S rAaS~h:. - . '. iS>

" . I - . W d'" I k.;:'.,/izS A g.'yenrH~k.,. j, pedli§! 1·1,"" gyomm )aro ,[) wnerrlt- "'1'" I' I '

h · 4 k 'Id. -80 . ~ r~ Kllol Kapnak dél~roní(l. ti~
-,fa az al. IlU' U negy· I ! """ ,~;; ',,_, (", .>; • " •. ,.

., "1 I.' . ct·:;. V" ,..<i' I I <Ol.._l.:g'ulb. sLeged;'"".1 n12:z_tl,c,SLOgO !\oerlez51111 ,Olcül1j.!a - r I _ ., • ..'

t . I r"'l l' R I DI;.:onv "et/es ül"'én gyermek-
tiard ve;J ~()Vag u.ev ~orzu. ..<g .. ~ ')~_ f ~ i ._., .,' ~ '~j _ I ," ~_

e>r r".,:... ~ "'~ W. ~', ! H ~ I ~ t, n~h Jll .....LJkor. ;'1."-,1 ,:-.KOlaba Jlll.
n~. lt-'íde!llQ .H.. öt;d.!2. L.e J. •. , ".

. , - .1' " '1 ·.CA OtL'·1 me!'l az wsegesl?t, uap!OlClb élfl
onou~ enoro..,! 'el.,(OSIO z GoUV ,. •.

P
. l . . l' i Idv,;!! munkasokn:il,. kozel 300

·cr!, (1;1,,2: }'et: ln2g'JllSar(1 ni, . _ • \. , _
. " .1 h,'lfOlH even aiUII. ,:"> öbŰ haj

engedelyezcl! B>ekesvötmei;!ye \ . , , .
.. . . ." b' I" l~ even aluli g:yenm' ii L ik \,1:1611'0[;.
lorvenyI1aIOS(!.~\!I IZQ ISllgcL

felbivást A Gyomai l)olár-!
dd elnök:sége és mwköd5 lilg~ .
jlJJi fdbiviak a íJlalk,c-dveló és I
éneke!oí-s7..eret6 polgiir!ársilkat !
és ki.ilörJösenaz ifjaKai. hogy I
B Gvomai Dalárda múködó!
tagjai !iiorába lépni sL!vesk'Zo- '
jenek. A Dalárda C!zidószerint l
a;, eddig tanu!! darabokat ls- j
mé:lí s igy dl. ~i fdgok ElZ is· l·

miliés/2k sonhi könny~n !ilnul· •
halnak és oekijpcsolódhaflJak I
?i .DdlárdB éleiébe. kkníkezni!
!ehei Nemere'\!' Péier lakarék-i
pénz.íári igazgaló. a Gyomai Oii- i
lárd~ elnökénél, vagv bármc.. 1

!vík múködő!agntíl,Idledől él dal· j
órák napjai! meg!udhaiiáK.!

'I

Felhívás lit gazdatisztekhelt. l
A gdzda!ís2!e!{ f. hó ~én a i
B!jdapcslen lartGlldó: országos l
gyül(zscn akarnak !\yomaléko! 'l
ac.llii alokna!{ él jogos kövcle-I

lés~kí:'.:I:, m~l~::k .a f6ld~ir!ok-1

ro vona!KOzO IOfvenyek es gaz v l
dalisZlí nyugJijügy részében!
máris 'árgYéliás öiarl vannak. l
Kémek minden oklevelczs ()f()Z- !. . ~ !
dúlísz:~ef. hogy ezen ,2 n-':llin!~ I
gyüiét.en minden körülmények l
kŐÚílí. al. üg\" fonlosságára'
viJiÓ lekírn'eiiel, minél sz.ámo- l
sabban ielenjenek meg. I

Uj Magyarság II kere:szlény- l
ség lq;-iohb napilapjOl. felelős ~

szerke.sztő MUotay i~jvim, mUI1· ~

kalársak: Rdiniss Ferenc, Qláh I
Györg-y, Makkai János, Papp l
Jenő, Me2'y~ry Ella, Dallos í

Sándor, Számadó Emő., Holló 'l

József. Barabás Endre. ElóFI-'
zel és egy hónapra 2,50 pengő. I
A. iap Mácz Ákos 21elyi meg' \
hl nmdethzllJ meg. '

Kondorostanya
nnepe~

Dr. Ríngwald Károly kir. iem- !
reWgyeló és To"ló józsd v.:árm,.!
nepmiiveiisi lÍlkiir reDmilr 2-di1 l
űrból<. ,1ózslZf endrődi igazgaló' I
l:wi/ó kiséretében. rnc.g lálogat-l
iák (-<.ondorostanyai,twol a td-,;
nv:ú l.zlkes lakosság nllgyszli-!
mú halíg.oJósága elóli dl". sLení· j

jób! l:)~ríha Jálnos [, helyes táp' l
láikozásról Bene:r.c Józsd kán-l!
lorlaniló cl kőzponli iskol~ la-

o •• l . J..." Jo" ll" lnUlOIVi3\ 5zepen uc,am, ,l . '-'~ l

rom ~uóiaml§ r.doHI
elő. Esk: a Hangya sz:ővell,e-!
ZQ;i!)en dr. sze:lljobi Barlhl! já, I
110.'Js.' reod·ezéslhr l21 .ei~ad!~~.a I'

.. N)S lii n~~ i? s,z:le "cmHm Víg_la- ~

té i: ol. l
j.~nlldr 26 á!1 a Po~imy-is!w- I

lában v. ~Hskoiczy Gábor tu' I
nil.) kíváló vezQ:!ésélfel löbb l
e.gyfel vonásos darabotadotll
elé éi nali'!ság - i1a~von $i- I
kerüit;?ll. I

lne a bizonysága, ho~y Kon· i
aorosianya veze Wi és lakosai ~

Ji léli időt hasznosan lő!lll< és
édékes önképzésse~ l?varopU.
ják Iud iiI SUKa: l.

Sfr a ne let lelkeL

l-logy fl b()ldogság!J,u,~

ls. a jóra intsen
ilJinkef magyarokat"
Segftsel1 az lsten,

K.!eh. Mih'I)'.

_. ;; G li __~~,.,~jtG2GE23222E!25E2WZJ

f/ltés a /őllőre,

B(vol1gás a maUra
fhe,llvedó fflOiit,yarra

Eleseti/e, holtra.

Béklyófó láncainkat
Csak !etépjfik egysZl!'f,
/~mf szégyenünk volt;
Lesz templomi kegYiPZBI'

Sir a lí!eillzeJ lelke,
SJratja il maJta!,

Régi. dics6ségek .
A semmibe fmUt.')./;

Kifosztott a haza.
Rl1bigában gön'!yeri.
Koncar, lakomáznak
veresszájú szörnyek_

.I,l "Ili. • I ,I." I :
~(\t~~l

Van·e már életblztositba? I
Phőn és Turul !
Életbiztositó Tár$aság. !

S:dveskedjék érdeklődni í

Bodan Lajosnét I
Kazinczy ut 10 sz. i

I
~~~Ili!Ili!UUtMJ '

1J!il~_~1

s
S G

'Iyen lesz
az időjárás?

M~st j~lel1t F.1eg!
SlEKEL TIBOR

Ebben .j( regényben elöször szólal meg ól

r-lolnap hangja. Nagy -les:;;ámolás <ill: li!

könyv. Peleszmélés arra az örök igaz
ságra, 11!00gy nem csak Tegu"-p van és
M!l van, hanem Holnap is, amellyel
milldalllllvirLmknak szembe kell n6.zn:e.

Meg\teldnthetö mhuilel1 kÖ!ílY'" .1-:

boltban

SINGER ÉS WOLFNER KIADÁSA.

fedódöH el h.:!lború é}j·o, egy~
két napra elóre már szin:e
biztonsággal mondj6k G

sZí2kférfjak, milyen idő íe'~J:.

Hosszabb id6re Clöre jó
solni él?:onban [nég nem lu~

dunk. Pedig jó tudlli,
mir hoz il kövelkelö négy
hél-, lesz-e fa~f{, lesl'e íég,
envdgy egyenesen a tavasz-
béli megyünk már? . !

Egy bizonyos, - akár i
k;~ér.!yre. fordu! az. idő, I
i:1iKar Koröfi ravőszodlK, d

t~vi'1szi [nuokák lorlódni
fognak. Ezért ki kell hasz~
nóini az enyhe időL EI kel! !
végezni minden munkát, I
almit csak lehel. l

Elsós:rb~l1 ci ]ölaimiH;"- i
káli elvegzese fontos es ti

~ürgós, 5 ezzel kapcsOIElJ..-:I
bön ct trágyázás Í5. K.ülö- l
nösen (j mliírágyák Q"lszó- 1

réÍséÍra kell ideiéb,w gon# i
da!nL nehogy eikéssünk "
vele. UgYCJl1is o szur)'2rfO~L- !
fát (lomH jobban érvénye·
5ü1 minél korábban szór
juk'alÜ el. Munkamenetet I
t(]jkaritullk meg, ha a mü·!
trágyát vala !yen esedékes I
talai'munka előtt szórva el, II

munká!juk be ő laiőjba. ,
KéSlakélf\'(j kerüUU;.; a i

s>zántá.s szót, meri tavasz- l
szal szántani - ha őssze! l
száJnroHul1k - felesleges, I

1 , t' Ilsót Karos, mert a avaSZl l
szántás kiszáriHa'a tala,ít.
Rendszerint elegendő, ha
tárcsás boronávd!, nehéz I

boronávaL kuhivátorral. stb.
kgszit~ük e!ŐfJ2 6sszel meg-
sz,á t~i~iL



G UJSAG

6rpél es

pható.

i r ~ --'I'\OJ pa~

Ei n k a

GyolDaiés ~ndrödi
h.irek

OellélÍ József 76 cve~ rk,
Aímási Sándorné Nádudvari
Mária 22 éves rk., Rosfás ISf

vánné Timár Vi.2ron 18 'ÍV(?S r!\,

Születtek I

Seprenvi L1'Jjos 14 év~:s ref.
Kuli Klára 57 napos ref.

Meghaltak II

A7 endrődi anyakönyvi ki~

valai könyveibe pedig cl követ~

kező bejegyzések Jörtcinlek:

C.,erven Má!éné Szilágyi Qó
za fia Károly ref., Kovács Er..
7séöel fia halva szülelell.

...........,.----""""--------
A. hitbizomá.nyi viia vége re~

lé közeledik él képviselőhá2~

ban..

Varga Kiára rk., Bar/os Jenő

1"1<., Utlrin Zo!fán rk, €sa~

haszky Sándor dc, Bukva L~

jos János.

Simon lózsef és Braun Mag
dolna, Biró Bálint és NemeI
Eszter.

A gyomai anyakönyvi hiva·
lal kÖl1yveibei956. évi január
30,jól, február ~,jg a követ·
'kező beiegyzesek Jörlénlek:

él város

\'()C',(lfit' 'hok ()-~ [i(1PO n·~-~. !\.:i,

'íikcjj koo,_'rmvk, l,iiIÖ:'~'2{\bfk

Z:--i illXU~ <i pp ,'!!'l, nl'. l1'i, 1<. Poi

,.!.~l1'i ál'f:k I S.:~d}jd OfVd:-.V<lid <7·

sa!n.atorium? Buda,
pest, t iRá.th u. 5, A

orvcs~

vil:anyiiNU'lJ ko,,\lid, (S,~bc7

sze 5 múlóierem él nap:yse·
t'éSZCi. gZR,'~zcl, uro!ogia cél
lmd (Nó~yogváSZéJl,) 5/11'0

.,;,ülFtk es nÓKvÓl,!yászali 11'Ű

tóknn Vi· ~ V(\\~\ ln!ézer, ró·
• U'\IJ:'6111U t. /,1122'. f. d .. '11 Lt,·

bá;'(ociy részc~'r{il könrry'en mQ;.?

kÖ/2.uíhe~ó 9700-öles b~rL

BI'I;";-yógvás,,eH, l1:'ig'i'obb

ieljesiimc'1j ű Rönl~cr; L-lszer,,·

lés UK'! dingnoslik3i, I1lin lhe

rapian célok:-o, vcgVi és. ba~- L

laboraimiu;TI, elecirokardioí!'
ra (s/i\'viz:sgá b,,'lfiirdö,

Febru'ár minden szépsége,

dZ \?VSza/OÓOs illU! l és a le!?~

f11aihb jitllln mind.n érdekes

ségc benne ragyoka TO!-<ÖR
U! s/ómé1ban.Blll'7e\ic/V AI.

b,'rl, Ke'!, y Lflio", Bihó Lajos,
N<'!l1li'lh Laszló, Ncií2Y M,zóa.
WJ,!L,S S0Pp.Oi:~.J;::~l\y6" ~ásf .
fo --iH)>!\ C~fjk~i~l.áll:Y IInel
Ilmlil-fiuk ,éV. ir~9dl,mi ,mu a~

ICJrsak kö,iil -.s 111<llkllÜk a
réi?'2SZcL n, úhrl,!WI és ÓSil.?rlY'

km !lidOll'BnYi'H1ak ki'[jn(', kcp·
viselC\i: - .N'Il.V LrilliS, P,'i'2f

A'H.lrQ-. Pu..,kib Lnjos, Tasnfl

d~ - K.uh'1C- él Aildrö"'. a Ma
\,?vaf Si S iDleiség' Ül-lYVc/C!0

dicini)\( l': Td:ar hiváll, cl szin,
pad i, Íva!n hnwról: S..:I:n!Jf in
",,!odéi!', Pünkb..,ti A"dol', a .2'<

od él. I Ild;,.!y!uddSl! h.!veíóle:
Bar/ha D2nes, a radio és a

n:m vilawcmal< bilnllF<!pfCSíZi

2!<'l'iÖ!-C[o!V rt2ml'kí;-(okésziiil

i,'ásukk öl ajándel,w7Zak meg cl

ÖR oivasoii Tötök Stm
dor" V d: :'l kl kopog,g cimí.í pom
pás re~énvének má'iodi!< feje.
zeie. !1él~Y rei/vén\,- és scdd{·
.-oval és él muiaiságos film
pá1vázai nver!eseinek névsora
hÍl:ió még fe! i1"lagára a figyel
met. {j, fényképek eZlJllal is
nagyszerü leljes!lll1ényei a vi

I lághirú magvar fOlómúvészet ..
nek. A frartklin- Társul:al folyó
irata él legmagasabb igényú 014

Vősók számára készül: ennek
köszönheli egyre fokozódó si·
keret. Lapunk előfizetői szá·
rnára őZ .,együlies előfizetés"

minden előnyét készségesen
bizlo.sílía kiadóhivaialunk, ahol
a TÜKÖR lapunk kal együH,

kizárólag elófizetőink részére
fenntartoll módon rendelhe!ó

(VvTagner Fatejep)burgoD'I/a,
~7orn.i/,ionCfc>l' a" ll' ;4 rl ri.' O~
........ .I_~ ,-".,.. K l '_ -.....f J! '- ~ l6 -.-ll. l>..-'4_f

s/ilma, .

a V viúozalosgeÍ"cl,,:? lar-
lalomn){jl (~ Dagy lerj. ck !c rn I

bt211 jeil2nl iT1 <2 g', ,1, ivöllibb

nagy", Lerll cikkel, rlpOl'iOkal és

közel száz képel laiál al ol·
va só a k i I ürJ() l,épiZSI a

To!nai Viíá:5iapja egy számo
20 fil ;ér.

Andaházi· ~{.aS!1F~

bit-ósl1t.!1 if:56ga/

n~2g a Körcsvidx~k febr'uar 7 ~

ik~ SliJ~";lGbÓ~J .~hGi. n1L'~i

llO..) V ~: iZ ,hise:öl' ("w y:3 UcliTél dl
~Gpra voi! lTI2i-:idélVC zgv, l'ii.,.- 'I'

u 1Ni-tyaié"ara es cl bud;:
" ,...... . ., !

pe:-o POi.~Uln i)II'(J~age!2 -'O',;" l
.~~1CrZ :1\1(,;: ncjirot~ héu c5"'c~1 ~

h,.,,", "·'·b .,. . ITI,:., . l' .'> - " ·'1' ~U(,.~.O ~);,,::..,: e \(..r1. ux:\ L., ;1.\ ...... 'vol u '~

L:1lcS ,:.-~1foQ!5 ~~S5li ? !
A THos V~WS titkai. ;" D" !

Ici ~_dlíld li<ok,'d!OS Oi:,-/ögi'.H,i I
TíL''2lröl es fövaros,:;rn! Ln,2SZ' .
szarö\ f"lIÜOÓk'i'l érddü:s :'-c-

kel jHi",;ra cikkel közöl cl

is IaH~.nk 1",2~ l~ ');l~)'~. >'/~~n,cj(:;·~e

ke'.: j{}va !ú;'~z6rq~j'ö:é- szil és

../t~~ar ~OITt_bo:~ j~0 n ái; de

~z',?ref]c:s(~rc n·5,:~~nk ncrn CS1G" il
" ,," I 'f' fna ~ t fi t ~'L Li- un ant u~'on ~~l o tU ~.t( l'" ~

S o k, j d 'v ~ k &-d d ü h? S c, ~

fOrf,.ro1nÜ és pOS!öI a~\i:J.dajvok!
"0 ':"'" '" "]·Ic'\"!" 0"0·· fP"''' !, 'o- í1-' t, [ ~ u t"... 'u V _ ~ t t~ ~ r' - .. ~ ol '" .-0. l li

vabbi jÓSJ,53CkhéJl1 lén}:?6 Ic !<:n I
!

n~j;!) It

ud'uk í

zsák /'<:ávé'íkapott, a,
'1

heged~m?vész. EiJ.YI'ilo",hí.Ú ~
rJ:\.'Úi~:"Uv;ZSL ~1ad1g\/l:'rs~;~:~. i ~

n-?,,;crel,nek ,is ahoIlo, 1

reriJmOI ;'!~nag obb ,T:l'j,.!lepc ,I,'

~(:~~'j"C kávétran La'iJi'ö 25 zsat.... 11

kávél kilpoli a he:;:edlilésérL ~
Enól 'remek cI!.... kel li,ö/öl cl I
D,zdbjD ld SldmŐ" önH?l 100 JI
Oldó L::rí"dc: mben j,Zivlll mctI !
l\J di?\fS2 ;L'fÚ ~ (.?pes rádIó rn li ~'O. li

roka I.or,ásos SZi,,(!Mó- ~
sz:iMJiizi Dr?3iflrlloió[,al és l

tJá:rcJ1~;,:m.i! szep fIim"ova!ül iél-I
~át az olvasó a nép~"zenl sz~n, ~

házj kép;:s~öpban. A D2iibab:i
egy száma 20 !

Dréhr voll áílalTiiÍ,!<&n I
éj l<úda hMom és k!é\'i kgV
házra i!éiiC: aznap délulC~n

Dréhr meghaíL

D,.~I/fjyU~~;:ó ~ól~~.~~~~es;~~~~ ~
IYdmábö lépet~ Idválóan mqg-:
szerkeszil.2ll Hjusági helile pnak, !I'

melvnek !1<2i?vedévi elófizekse
1.30 p, Ard tanuló fiának érié· l

. :1

ke':'> olvosmányl akar nyujtani, ~

rcndelf.z Illeg az "If:uság"<ol, l....
Budapes!, V.Perczel Mór ulca I
4. Kérjen mulalv,ányszönwl la-I!
punkriil hivaiktHva....

maros :szemőidlök oa Eeg'-iJjabo
divat. Parb\)dD a divcllÍ1oiy,y"k

ell'! kis ceruzöiwz hasonló 'Ié
szül,íke'l baSLnGlndk, am<2!ry~:!

szemóiJökükel íiialosjljá~, AJ
i!lCi~OS sumö1döt ci

Há.ziasszonyok! ~v1egiei~~nl a
. OETi\En s,;':t~ öiöcljk I,i-

adásu f~nyképes ,fjnn rec~p~

könyve) rn-121YQ:~ ~(iván~i~~;r.a bar..

kinek \[;gYZl1 is C,z:TOQfilVe

~üld: Dr. OETKER PL Top
szerrnúv~J: DuJe::pesg,. V;[l.~

'Conl-i u 25, és V·tl-

Jól sikerűlt EZ Endrődi VB
I"ÖS kereszt egyesület báJja..0.

zorú ~'2r1l5Zí .iavár·Q r~nJ~::z~~t

fafSofl;?i bál ó:?y erkölcsileg,
milli anyagijeg sí&'c2rűli dl

endródi Vörös k'Zfzszl rend",,,,
zésébsll, ló IlonguiöiUi2fl böj·
nal[ óriJ.~dg·. mór.s:d'Clk él ven'
dégelL

pádsi dnvc;L A ~'avasli pads~

tOéill~~;ekról r2n~ek zoköll:.{j·

zől a PáJdsi Vcli uj SZéii1la,

ilrll ei y gr azdBg ~a néJ tűni rncd ~e""

eni rneg~ C~oqdszép kéztrnun ..
ikGl raiz.o~(a)i és s'Z43nUUjtt1· pon-;-·

j:liÍ!s cikkel rovalol íaíálnak őZ

,o:vc;sók d ra~vo~ó df!vaHapbárJ.
~d. P!a~'L3i DiVat SZá~j15 ,óO fL~~r ..

jY~ osr .j c! 2\1 í .rn·?,g 8 h:J.d!~ PC-':-, i i
is \'!dé!-d iBPO~( ;~;rC~l>12S~ dijaU

R·~s?.;2~ese·f\ :~~0~:~áLóP. fOt~{ö~ó

hirdeJétd Uj5t~J\,:1!'G!Óf.Sus.. .~z

i'iJ}ies02Z1 ös~z,;zá.1!f!ot! kG~őiögusl'

ki \:!:l [1;1: rC1 bár~i[1ek_ és

b· '~1"'1" oni\'''' "u"ldl' "'r·,,, FRD,C-,<;;'·L ! ~~lJ ,l:. n l l!.'\:..~ .... ~ ':- ~'~

JÓZSEf hÍi'delésl irodéia., bJ.,j
dOP(2SI~ \/:., 'Tcréz-körui 35..

gi cl gyomai

teriilelére 4 zsibarus el1gede'y
kladasátna!ározla el.

bH-{3vásar. i4 T:,
szárIlui: tVJ2zógazdöságj Kap
martíiój r;VQ:n éneslHések sze~

,ini ci Horl.obágyi biki:ll'ásár

Február hó 20-ám csü~örll0kjtl

lesz meg!&riVéJE Kis·Á1omZl.iI;;l
!:JlJsziai bikaL21,zpén. A bih:av,j·
sáron 63 chb. ridegen neveH,
faWsziEl, len'jészérelt, három
éves magyar faHa len-iJészbika
kerül eladásra, A kiiál§sok
szerjn~a meg.·ell bikák haza·
szállilása diitelam..Jf lörténik.A
bH{é! \/ásár ügyében rés'zJebcs
felvjjágo,silásJ DV a Debre~

ce nÉ Gazd3ság1 EgYI25Ül(2~\ Hl~

ké1ri hl'/aL::Ja r D,ebrec~Il~ r1ötv01l
u,l ni§Jm,
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~. 11....V)
egy liter kad!örka V&L~Y

fehér uibor SOltvad
kert állcmásra, kisTáHHva
s feladva. Vasuli fLwar kb.
~ fillér jiterenként. Csakis
50 literen feliilí rendelést
fogadok el. Hordói díjmen
lesen adok il. szállítás tar
tamára köicséiJi; hordÓm
30 napon belÜl bérmentve
küldendő vissza. Szétküi
dés utánvéttel. Egy pengő

ievélbé!yeg ellenében kü1
dők mintát a borból min-.
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeské$
it:iliuak. tiszta, töt{,Hetes Z<ll~

matuak és n oe: m S<llllar.yualtc.

Cim: Széke~y Ferenc
S@!tvad.kert. Pl~s!tr~,~c~ye.

Szerkesztésért és kiadásért rele/03 :
',lJAGNER lV;h!~:TC}N.

Hungária GYOJJH:
ft?J~V~r5 üzen?vezrr:té, ~ 'T0:'I,:.~,~t S:á!íld~n.,

vaggo-[Hele1bl~n és
:"lyö:-;ehb fe&[é;t.G:ek íT;eL2a 5zá.llit Qrün,..

feld eág Ny:regyh;"i;ó.. Ga.zdlaki5.rök,
,HUDíds; DHho"ok, Rokkant Egy!etek

árkedllezményben részesiJ.lllek.
Saját érd,;,é{6ben kér;eIl ajánlatot

ti Iikáció

LákodmIGllH'aI, d: SlZ!L,"türra Kereke.,
vegyen ~ó l?n~;)tu, bort Hte-

renkénl 56 fillérért. il(ll- 8

'~~~~

Vasárnap a GYTK
a mezőberényi csapatát

vendégül fotbaU mérkő

zéire, A mérlíözés ikezdete
pontosan 3 órakor.

Szopos borjut jelen leg 65-75 filL
ig vefzi Szilágyi Kálmih; Kossuth L. tI.

41. .Akinek ',an jelentse nála. 3-1

A Futul"ánGH (Vlfagner F&telepl bur
.gür..ya, korp2 f árpa és szernestengeri
álland6an kapható

.A.rany Jimos é1tca 24 Sj:. két szobás
j"kúház I::arcius j-tő! baszonbérbe ld-
adó Érdek!ődl"ii leh.':t,' Bel1e-
Ö~D~. 3-J

,Miklós 'Ut 26 s:c:.!láz ela[!ó,
ugyanoH 4- szobás F)ei]ék hely3
séggd hó l-re kiadó. BövebbJel

Nh!-dös H. 37 57:. ~dit.tt 2u.~glud~

hittó. ú-2

.Hat l:l181ii'ab bőri'Juzi:1w

ebédlösték, egy Ydtünö Sz.erKe;z;ctü fa
iiingaóra, egy fehér ruganyos, mat
raccal ellitott gyermekagy es két darab
márványiap eladÓ. Érdekíödni lehet a
kial~óban. ő-3

EJadó s:zahna és- levek;s csutka ÖZV-~

lz~ó Istvánné zöidlaposi liHlyáfál1. la
kás Petőfi út 36. 3--2·

aDatla

Gehl.li (Jergcíy végrehaitatón2~{ C~e1

lai ímre HoznaK Ete!lel) v:'-'''H'luí'

tást szenvedó eH·::-n TInditoH végrehaj
iási ügyében a telekkönyvi hatóság
végrehajtási árver~st 686 P. 40 t. tó/{e
L<öveteiés és jánJlékai behaitása végeH
ll. g~romal kir. járásoiróság területell
le1lő, Emirőd községben tek'{~, s ~lZ

oodrődi ~25 sz:. tkvi betétben A -]- l
Sor>lZ. 1573/1. hrsz. 4. (wid 84-öl terű

leW végretmjtást szenvedett [;levén á1l6
fazekaszug ·jiilöben levő szán/óra
2330 P. kikiáltási árban elrendelte.

Az áNer~$t 1936 évi febnlllil1' hó
14 nmpjál'll d!élelött 9 órakor End"
r6d községhz,zánái fogjak meg
tananl.

Al:) árverés alá kerüli} inga tlan a ki
kiállási án' kétlJarmadáná! alacsonyahb
áron nem adható ei.

Az árvereini szándéko'cók kötelesek
bánatpénzül a kH-d.!tási ár J() száza
lékát készpénzben, vagy az 1881, L.,X.
tc. .Q. §-ában meghatározott 311'101',';)\[11

mal sz:irnito't évad~l;képes

r""sb,,, a kiküJdöttnéi i"teni1i, vagy a
bin2ttjJénznek elölegeB birói ietéibe
belyezéséről kiá,.: IHoh ff e'l~~E elliscler ..
'ién)'t a klkliidőHllek át?.;]aní és 'IZ ár
v~rés: i(';Hé1 clekei a]~jfni.

AE
J

aki az in.2):1tianért 3. kíkiáltási
árnál magasabb" igé"etet tett, h" töb
bei igérn~ senki se~11 2kar. köteles
o:onban 2. kikíáltiisi ár szá.z.aL~ka S'l2

r;lIi megállapított bánaipénzt az általa
[gért ár ugy"c.D1nyj sz:íza.iékáig kiegéJo'
3zil"mi.

Gynn12l: 1§35 évn 4}któber hö 23 n~p.)árL

Dr, ;'lí,GL1~r sk. kir. jh:,'ó,
;\ kiadn:ány h~~eléüj·

segéliiihí\T3,aH ;tis,;~I.\{iseío::

~~~"'ft.~!"iil'Al&~~~~!:~~'if~0~ii\l<~

~m::.~_~~~~, l~~[ :á:'~lr ,;s,~g
tL.éh:;,h.kunJ II A .n.("d.vS~.g.

5',lH.' 1935. ~;;;i'L

Garai Sán,jorné izsó ErEsébet gy-ü'"
n: 'ii bkos volt 1 h. 241 né~yszögöl

l\öiE"3fenéki szántói Knlcnjó Jánosné
G. Nagy EZle!' gyymai Jakosió! $0[;
pefJ~öé:·t

f!;.[ El]drőd-Oyomai Tkptár ftt. V8tt
egy bei~elkes ~akó,házat }i'aiducsi Ida
gyomai lakostól 12DO pengóérL

C"iath Sándor (nős Ág0ston Teréz
ni) gYOi\l;Ü lakos 1I'et1 415 és 449 négy
sz.ögöl !cöJesfenéki s7áll.t6kal Weigert
j6z,sefné Fray Magdolna gyo:na~ íaKeJs
tól 220 péngőért.

Sebők Erzsébet gyomai lakos veH
egy bállomkert1 lakóházat Kovács Pé
ter 6s neje Aranyi Z"óf[a g)fomGli la~

kosoktól 550 pengöiÍrt.
Szabó EmS gyomai lakos vcH l h.

17 négy;;2!-Ö'gö; !Cölesfe!1léki sz~ntót ifj.
Zs. Timár Alldrás gyomai Jakostól 550
peiJgőérL

Kiskoru Szilágyi HOlla vett l h 24!
négyszögöl kÖlesrenéki s:l:ánt6t R. Szíics
Lajosné G JV!oif:ár Julíánna gyon"'li
Jakostól 400 pellg6én.

Pl.l.tno1;:i J6zsef és neje Izsó Li'lia
ceglédi lakosok vettek egy lakóházat
Kiss Dániel és neje Csontos Róza gyo
mai JakostM 1870 pellgfiéíft.

~K5nl.1yebb minderu:s szO!gá~

aatra 18 éves déva.
'lányai árvQl.
gazdálkodóhoz, aho! a
dáIko(Jhíst
zetést

Czakó s:<:. Csik Mária vág-

rehajtatónak AH 'Gé€áné SZ~ 'T-6th Esz..

l"" szer:vedö cHer. indi
tott Yépreh;;~,~tási !Ügyében a ';-e!ekköDY
vi hatóság végrehajtási árverést 55\ P.
tökekövetelés és jaxulékai behajtása
végett a gyo111ai k~r. járásbiróság te
rii[dén levő, Endrőd községben fek
vő, s az enllrödi 277 sz betétb:.'rl A t
L sorsz. 708 hrsz, 23'1-öl terüleW Alt
Géláné sz. 1"'óth Eszter ne\7én áHó bei
telkes hána 1050 P. kikiáliási árban

A kialdrr~.in.y hitlciéül:
klJH:ló:

Pk. ,;.686~ sz" 1935_
l f;"2·5. ?24 sz8.:n,

DL lVLir~d~ l~r;, án Vi.:)' vtd t'.i ~.~] :~~ép

viselt Reis és Bret"] ~és csat1ak&

.zo::.t végrehaltar6~{) javára 1iG P 04 f.
tőke es több követe!é::· jánJjékai ere
Jéig az; ujpesti kir. jilrásb5::-óság-. 4935.
évi l í22I sz. "égzésévcl elrende:t ki
.~fégih~si 'u'égreh2!]tás '/égrehaJ
.ást szenvedöt6L 1935. évi ;:Iklóber hó
7-én lefoglalt i440 P 50 f. becsült in
góságGlmli az árw':rés elrendeltetvén,
;~l1l'lak végr. s~nv. iakisán, ű<:letébel]

Gy@ma Horthy Mildós u. 21 l1áz5Z.
;:)Jatt Jeerrd.ö megtartására haU~ridöül

·~936. évi március h6 '10 i'iapjának
déllJtá~ 2 óráje tiizetík ki, <ümikor II

binl,íJag iefoglalt kereskedelmi áruk,
ül.leiben'el1ldezést el f(h;Om ;:;c!11i.

Gyo,ma, 1936. évi ja';már hó 30-áll.

Villányi Nánd0r
kir. bir. t'égl'ehajtú,

miM bírósági kikűldött.

A:e. árverést ]936 évi márciiJs hó
2 napjáI'! déleiőU9 öra!(or Endrődi

k.tizségházál'llal fogják megtartai'li.
,4,z ;h':erés alá kerülő ín~atlan a

kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron
nem adható el.

A7. árverell'li szándékozók kNeíe$ek
MnatpénziH a kikiált.ási ár W százalé
kát készpénzben vagy az /881: LX. t.-C.
42. §.-iban meghatározott árfolyammal
sZÉ,mitott óvadékképes értékpapirosban
a kiki.i!döítnél letenni, '\fagy a bánat
pénznek elölegc$ bírói letétbe helyezé
séről kiáilitott letéti elismervényt a ki
küldöttnek átadni és az árverés! felté
teleket a.láírni (l881: LK t.-c. A-'n, /5"11,
110. §§. 1908: XL.: t-c. 2L g.),

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási
Amál magasabb igérete[ tett, ha többet
igémi senki sem akar, köteles llyonlba:n
il kikiáltási ár százaléka szerint megál
lapított bál1atpénzt az által"" igért ár
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni
(19f'.iS : XL. 25. §.).

Gyoma, 1935 évi ili)\!. hó 'i3 napján.
Dr. Molnár s. k. kir.

i .1 fi

GOS
ENDRŐD

1.

L-

kg. P. lOfi-UO.

lyuk:

liba:

kacsa:

siló fiizOlCSá2: (:t b~fO;Bfj n:i)Jj~

máJis í:&'2\{l:5iÍ1rj~si iH'Z; :>zcr,:JJi

ri'll (I ka'i~,k.ezök/)u, tilL5Ipi

lotl6l :rneg:

izínmű.

,P@$zerep-}ők:

Paul!l WeSlselJf, Adolf Wohí!:Prik, Olga
l'll;chechow~, Walter JansM" Peter Pe
tersel1J., Sarda, Hilde '!fOlil Sto'!z,

Enrico COiruso.
EIf ill fl1ilgYfrt!: SZ;~lJ ha1ilgosfHlVl a bé
kebeli Bécsben egy fars811gi ':alceres
RagybáH ~jszllkáll, kacér és sr:ellemes
Iligjátélm.,k in.dlll) másoúik felében
&:ámll.ivá. mélyül és szelid s~p5égge!

\'égzödik. A nag}- l1Iiívésrek ó\

kiállítása és zé IUil1lgja mind ell képa
letet feHílmlll. SzetJ:b, mint él "Varsói

báj" ;folt.

Hl36 február \íl-é,~ li.1ll,iHii1illP

A velel1t:.ei fihm1er~en}'e[l első'cJijll!t

nyert vililgfilm l

e
fi, GVomai Tes;cdzók f'Zörs

19~6. évi febfu1lr hó 12-él1c5k

1 órako, él Ho ll..: r sziti:ó :léi~'{

lermtben rendes évi k ü
lés! Jarn, G iak/ok lisz·

f~lelle: rnefthlvainök.

Tárgysorozat:

1. ElrJöiti megn
2. Üg-yvezc!ól jden!,,::;,
i. Tilktiri jekm,!:".
~.' P.inllád jele íés.
5. Ellcnőrök és sj>3mvLs

itlÍlók jeknlés0:.
ó. Z"irszÉÍrnadás

gyÓS;i:!.

1. KöhségeióiránV7l1J jr}Vd-

hd~ycisa.

6, B~érkeze:U ~ndilván'l'o;( ts
f~lvó iigyek ielár:;naiás5,

9. A fe!mc\l megad3sll.
H> Az uj Hclüség megvéd

ll)$dási:l.
~. közgyűlés J~rgysorozalá

:j) El , CSélk az EJZ indji\i~ny ve·
heló fe:!. H'lely ci közgyülésl
megelőzóleg 48 árával irásban
az: elnökséghez benyüjia:lolL

Qyol1U!. t935. februÉir hó.
,Ncsy Elek 6. k. Csáky Dániel s,

elnök titká",
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ARA 10 Fill@R.'

POLÉT~KAt TAR5ADAlMI Es KÖZGAlDAS,4GI HETiLAP

I

H~rdetések de,szat>EI!sai;
t;gyíM:labos (55 mm széles) l cm. illagas hj n.J ete"

I 2c' fillér. Ötslór, l1irdetesnél 10 százaiék. tizszerll1é'

I
'_.15 8záz-aJél-c ! negyedévi l1irdetésnéi 20 százalék é~

relévi hIrdetés "setén 2tl S721Z31ék kedvezmény! adunl..

"elejó!'> ~zavOtes~t6: WAGNER MARTOw>

S2~tke$%to5eg ~t; íJ(lllIdól'lllvatal

..HUNGÁRIA'" KÖNYVNYOfilDA
G \1 o lll" 111. I{05l!!ül:~ Lajos "te:!' 64.

TI!lI4!!foll'l: 22

~~_'\l11i"""_"""-~""~~!,!"'~__~~~!"""!!!;!"",,,~_""'~""--""~""'''~~_~''''-~~'!''_''"'----''''''''~.!!''''''''''-'''''-~~=~ '!'!!""!~~."'_~~_"'!'.""'!'!!"""""!"""""""'''''''''''''''''''''!!!'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''!'''''''''''''''''''~''''''''''''''''!!!,
EIJ..ŐflZETÉSI Áf/!AII.:

N~edévre1'30 P. fé~ éwe2'OO P, Egész éyre5'21r I

Befüetések poslacsekken,
)iung:iri..-nyomcta OY0m2 8 csekks7ám ltL:!RI,

L1'pzárta c 5 il t Ö r t Ö II: es~e 6 óra
Megjdenik minden szombato'1 reggel.

~~'ié'riíi -=~ -

Beszámoló a gyakorlati tanfolyamról

Március hó 1·en lesz
Endrődönal gazdagyülés

A február 23,ikára hir~

detetl lárási mc·zóQazdö;:.ági
érde!l:képvi"eieli gvülés höz:
bejő!f akaddlyok miatt e!~

marad március 1, én délu
tán fél Ö órár'!.

gyülést cl Katolikus
Népszövetségi Gazdókör
oélQ'ytermében tartják meg,

I
~ózdák I Gyomai ~azdóifiak l Ve~

gyék tudomásul. aki nem ta
I dZ lemarad a nagy versenyben.

annak kicsI1szik az ősök földje a
laha ",iól, mert ma már a fö'd
múvelönek is cel u/ával keil kal
lml<'l!ni, aid pediiS ezl nem u3nMI
la meg, az nem is ludja eIt

A vizsga befejezése
Panc~él Emil elnök zarószéJvil:i

u,án T<Intő József várm, iskolán
kivüli népművelési titkár lelkel;
beszédben buzditotta li tanfoliyls.
mot végzett hallgatókat II tovÉ/bb,
tanulásra. Serkellletle a község
elöljáróit is a további hasonlÓ
tanfolyamok iránti érdeklödéire;
kiemelte '- község ülleiligenciájii v

nak értékes l1épnevelési munka
lát. e közben a helyi sajtó fon e

osságál is kihangsúlyozta. Köl!öi,
Idézetekkel gyüjtó beszéde mély,
nyomot hagyolt a hallgatóságban,
amit lelkes éljenzéssel honorál
tak. Tanl6 tilkár megnézte még
a kiál/itoli kosarfonási munkákat
<'s egyenként dicsérle meg a hall
~atókat.

Disznótoros vacsora
VIZS~ó\ után barillságos Vi1ltF.O-

•r:it rendeteit a tanfolyam rende<

zösége ól Felsör~szi Olvasókör
tlen, (lhol Kovacs Gábor községi
biró, az olvaSÓkör elnöke fog;,d
la ól vizsgán részIveIt hallgalósá·
~~t jóval felű!muló vacsorazókat

A vacsora ízleiessége vitéz PaD
im Gvuiáné, Biró Terézia és Fadv
dy Jolánka úrhölgyek mesterműve

volL A felszolgáló magyarruháI
leánykák ügyessé~et talán azzal
jellel legjobban jellemezni, hogy
cenkinek sem öntöHék a nyah.á,
ba. a töltött káposzta levét.

Viicsora urán cif:ány is kerÜit
elő és ió magyaros szokás sze
rint táncra kerekedett a fiataíság.

A nap lefolyá5ának és a va
csora ügyes megrer.de7é~énekitg a

nagyobb érdeme vitéz Pajor Gyula
ie.a; ga ióé.

ÉP

A kos;hfonási FÖldl/áry Nagy
I IIre kus::ttrfonómesler lanft'olta a
kö ismeri SVdliudásávai, ráter,
rne:lségevel és nagy lOrelemmel.
Rc:méllUk. a mosl megkeldeil ko,
!:'ilrfll1l3s1 !ö\öre i~mel" ehráJlalj€1
FölJvilry Ndgy Imre.

"A"hallgatók statisztikai
a~~t,8i

It. hallgalók neme: 25félfi 2
;ijt'l :Kora: 1,5---:20 élles 5 085
Q/O). 20-25 éve,. 3 (Ilo/G) 25
30 éve~4 (15 G/°) 30-35 éve"
2, (1,40/°) 35 éven felül 13 (481
e/o) VIIIIáso: ref 15 (55 !/j/O) róm

kal. 8 (30 %) ág h ev.4 (156/°)
Efekhez a számokhoz eSdi,

ilrmyil hO/unk fel kiegészité~(ii,

ho~y szomorú bizonyitékát tük
rözik vissza a lustaságnak, nem·
lörödömségnek p <fl tanulni nem
aki1rasnak és az eael járó dma
radö;'ilak.

HI)i \101lak ez idő alatt gazda,
ifJamk és fiatal gazdáink, amig
ez a 21 iako';lárf'lUnk gyarapilot
ta ismereleil? Tudják meg és
szégyenkezzenek, akikre vonat
kozik eza megállapiiásunk, ami·
kor nyilvánosságra hozzuk, hogy
Erdős Mihály (44 éves), Kurilla
Vince (19 éves), Timár ISIván
(l9 éves) Slmola Imre (22 fves).
Ba!ázs Imre (lg éve~) tanfolyam

hallgat6k a tanyáról jártak bjl il

tanfolyamra. egyesek 8 kiioméler
ril. OJomai géizdaszillök! Gyomai

Kik hallgattak
III tanfolyamot '1

Baláz.'; Imre, BeneJózseJ.Csath
Imre, Dobó János, Erdős Mihály,
Fehér Julianna, Frídrich Mdrton,
Hajdu Lojes, Herter Ádám, Her
ter Imre, Kajla Júnos, B Kis$
István, Kovács Janosné. KariJIa

, Vince, -Kri!chió Gyula, 'J(is~ 'lmre,
'KisS' f);Jnie/,' Molndr Atttal '

!lílslltas" MiJlnIir Anto{'c1CSflJn;ter,
N.Jgy'SándOr, Slmon/úírolr,Szá'

" Pili; 5zriiola '.·/nilf'. S<ildgyi
feienc,nJlior lstí';;jn~VighFeilenc.

Vmiss'SLii/dot. ,. . ." .. ,
,Elek. kO. tii'tiel1'·m~r'ata~a.

Iyí tiHlioIYamo~.'Js~ai':g<iÚ~k.

ULATA

Vasárnap délután beflsösé~es

!1tmguidiball fIJ/YI l~ ci vnéz Pi:>·
,jút OYUtd giHdösági nép';..kol;jj

i foWl 153tó állal megs7ervezellgva
koriali tanfolyam vizsgaía él gyű

mjh;;~fatctl}észléslöl és efdwr illU

taHal{ be él lw;,aJfonó lél/lfulya·

mOll kés<:ile~t kasokaI és Oldala
kat is. A Vizsgán PJnaél Emil
Miegyzóeini'lköl! M.ali'p,Hl kép

'ri'!5e1elében Tantó József él var
megyej iskOlánkl':W I nE'pm fivclé",j

bizűlt~ág tilkara volt jekn A ke
vés !l;"lig<íl'óság kÖlöP Ol! VOllél(
<2 eiöljá~ó;:l1k, Sióke Ft:~

rene igalgaló l<lfli l (]J, éi !kö, műV('

IDdési e~yesülei Ü~ ji II e ;(. e 1'(\ i e.
Sdmsztek S,hdor ev, lani:Ó.Huiln

Ferenc Í':5z:;;é~i á',1atof'WS" TapilV
KllWly ny. may. fe1ij,;,:yelő., Knv~c;,

Jdno~ :ll7ÖV il1t17g~ltÓ,Pripp Zsig
mrme!, f(.:-)[,) ferenc és ' ._"":~",_ ..'
Nemerey P~~er, W.1gí1erMdr!O[l
és f~l~::::ege és lfJásoi{.

értik
an"

Ne
s

A ~yeng~hb ~uak

me}.'llY ugfotásárd meQismé-

egI
, ~ I

DI2 hiszen nem is ol}rim l
romos, hogy eg;ySZerfe mi:!' !
den gazdé\, iparo~, keres~

k(dó és ranult ember ielk!Zs
hive k~'ven d szövelkezé"j!
IiG lbböJnáslla!C El is csak
vérmérséklet ga. Az el2yik

ember azonna! me~érli és

ml2gérzi a doí;.!okbó!, hogy
iesz-e azokbó! haszon f::"
áldás. mfF! él másik ember~

r !'.' th ,"" I

/leo{ leSSd )ucln val az (H~}'a ,

:is e közben is állaiidtp<El1l1 !
birkózik Z'!z elájtéle/ek ['Ossz!
s1.diernéveL TOfDnymÖgas-1

sÉJgŰ . Vi2'SZleSég ek, _!Id.z~·:e I
me~ a ;'eozf?!o· !

. . &

désí?t . 0.' hiszen eddig Ilá- I
!~n~ min~;2'n, szövetkezeti I
kls~rklues sikenden ka. I
,E." m~gi:".,' , ~s s~~~szorli
IS dig oTt kezalu~{ ~,

>cnr,,,,,r,nlf5I1kat, a-' vizsgll
u",··rL"i r."'n~.! "'1·ÖIi,nl!'!~~s.o;~_ ~ ,
,_Ul'-'-"" "'::;'-" ,-", ,,,- ,,~;[-"';:), Vitéz P.:ljor GvUla i~~2gatÓ' á
;el !Udildk nngut;on' szgf- i,': fÖll~nyészté',röl ünlon23ór!l ai,hl
len L ! 3nyngÉbói iié:dezle a haiíga!Ókaf,

ri' ,.. . " I' "tok fefeieteikkel belgaZültak, l-Jogv.,eZú2H Ull ~ efresZ- .
az eiaadOl!;tkat me~ is einésl<

:il leV"> I' e i{ I, '" "''' ~
, ~ '"'""l to .'C. u lellél<.

ezereí megalarifiluk, . - R '"l3 J.. ,>;. I.
Ö

' ti.!.,. .. ~, f'\ J:.' ofal1l ilii '" velll:e~v anya·
ld) Ua ,ll 'VtdOSlH1lJileg le- got 'b:;lit!Í:k ill:

A' '" c,r! d'! !Ji ~'I ,·9 ':"( l· l
.. '. 'CL! h" Cl al:ru;-;,),,,,- ~ ~••~ ,Á j J:. , 'l lj< Ji. "

ft "~,,,,IlY,,sz eS le ell vs-=ge, l\tyu-
!{úl i~. ilTL'dl) !:Jó é.-o, ílWg mőlcsíajók osztályozása. egyes gyű-

is \1 már él szt',veH{eze1. mölcsnemeink idirása. 2. Magról való
nevelé,;, magisi{oia Dugvánvozás, buj·
tá il, gyökérsarjak, töosztás Faisl{ota
3. Ollás kellékei és keres:düiviteJe: pá
msitás, hasitas, héj alá .I>zemzés. 4.

oZ alakult) Ol!vállyok gondozása, fanevelés, Idsze
dés. vermelés, ülletés: 5, A fa ápolása:
korona és törzs ápolás; sebek kezelé~

se. Metszés. fi ÓsLibarack termelés.
1. G}'ÜII'ölcsfák trágyazása. 8, Termé·
ketlenség okai. Gyümölcsszedés. 9.S/él,
jégeső, napsíités, esö, hullb, fagy. 10.
Gyümölcsfák betegségei és lovarellen
segeL H. RiI&"arok l{ártétele. Per
melező s<lerek elkészitése, permetezés.
permetező gép, Hasznos mad.uak vé
delme. l~. Gyümölcs feld<tlgozb.

A !wsárfünást i( délutánon 43
Óra alaU tanullák meg és egye,
se~( wegkpö üg-yességet mUtat
lak a fOl1á~ban. Ii kOl§á!fonást a

két nöhallgatója i~

meglanuHa: .Kováts Jano~iI1é és
Fehér Jüiianna.

,
$Zc1ZQdS7erv nem eg'Y ::-;p\:'"

dió kereskeddr válla!'
kozás re~z> !Ik'm e~y

mls(l ri szövetkezet
hajnala éj közeli
naQfdjö

E, óHessék meg magukat I

(I tarlózkodö gazdá.i és I
legyenek IÜfe!em váriák ,

ki, mit akarnak ci szöveEke-!
zók és hó ('Akkor jónak tarl- i
'~k 'd O-l • .. k IJa mal ü;{ IS íj szovet e~ !
ZéSF, lépjenek be, de addíg I
leli~yenek Hir~lemmeL .1



ki.

rg';,/6
5. j-tő:r ~

nagy 1sed
a rtS2;(ve'Jő·k~

zet riÍs.loktaljuJ.; őkel "-{f.e.
él has:tnos:' mi.H1kÖf~l, IZjJV,.:,;;;l a
gyámr,,\I«(anok sE!.;iiis(;r12. Ke
nyérrn(ifZs.át t(:/t á{{/flJ.n/'( f~ek{kp

i1!erf et!;fjf .h.(~·:srn{!;nf,s/ ;«(J/5tT.aA.~ i~r)\

e,':r/:tJSZÚ'i!lETak~

ügrest::~rli fCCSi~p/2giJ;H

náL
az '?t.zt'e8~

cg' j V {i; l. J-~

C~~ r2~

örom .0:22

Frti, mPvu~ b:'n6kéÍ~; lor'·-
neízásu 'fÍsznek

:znv;-\~,~ ~'<:~he~~ ~ne@t.jli~J6ák ~L~~.~"

~ffl~ zi< i~;{t~L J~-, hjrJ r~dQ:r1

kerr;én11l' h~d{:'g és ,... ,•...,.,....."

'só-t c ~~V2tq~ébbeke

~.; ~ PU3 :~:JHJ5. ~vh áf2:: :'- .... ~~Y G,~·

m(:dc:5F('li;,':kcl~ flt:; -':1 ;"'~}:;'7Ú:~·_~U.:~z. ....

iUók ~~~ves{:.t.d)·2i~j iL~::".ní.?k 'f Sej"
~icii érde;kGnk'.:": l',zn~~ h.;}
se:gi!Ür;4; a madar.f.~nr!.

f,;·;:}r,n rc.n

éllliTlkn.li :;/:::!. i};,Sf eV:~{:.;·~,; C":~ ~!-r.'11~:;;;';...

(-5 é~: {'5 12 :~l ~ S rn I~~ '.::;: ~~: ~ ;ci c:; ~\ .~.: ,-, :1oi'-

",:sak v :,;L';\f{ ti.

t~(~s.7.~:":J,:~ rtn~?~~6 n~~:l,d,fjt,J[l{ A:,

és 5zé'pségllerseny,
tilleti ''''''.O.'iV'''.
sen}' lesz. A tetJóez{\::;,;'g ]eieGiö.,.
p~'nzci.iak2.ij és igen ~riu;ke~~ ftl5&

teletdij.~:kn tUZö\'t ti ;J. d!1\;,~r::ázClK

célj"dról,éIimi l1'Lir::den bfilúlr;iJya~

hc;zzá fog .fáru]r!] a fJg3hn::F'se-
sikertb~z. i~ ~~.\·ersen1}!e'kejjl

I'ebidr 20, e, r,:'Tf.cr·J::f·"!~1<.

kodáiozo>h súm·~r(:. vaiÚ ~r;;,dlit'~~.

tel awn!?SiiÍl 8iJi:ni?h)S mielőbb

lentkewi é:,

nel\Dt4aY~C~,!,IX, K0i:(e:~:K

a.hol réS:1:leti:S
tanak
fól is.

1<; ti: ö">s2e~hii:Q

-O.l- t)d,a"r~:~ "''-~5S2.all1~dZá.s~ ';iö~ű--'

rru,ü ~Z 6sz1 :t'QlZ:i~J,zr,ís dI~,Qt~

mé\'J~í. r~nde:z;:elJd6 lan" [~n.,",-,;1n

iü.rár;,dwf:,&s kőU8,~~;;;:

k~sső:l eg~'titL

iBió'..-d"o f<!:hi ij~Q'ositá31
deJ;'!ÖCl.Ö!OH:k dl f'ijl/)
Ct~~2d@ (is ~:;'>öJdKntves

ség 1Budope3~ 'i.,
~4.) n~~'ll;J,

gosir6 igazoivlmyok drb"~

kém L~perig-óbek2rü/nek.
f},udőpeslre va~ó tÜi1,Z,É;s

1936 március 14-,ól,28r én
ddelőír 9 óráig (0)0,'5:'1 \iO~

n?dokk~r ameiyek 9 óráig
rnqsérh:'?zoek) il Vi5SZ'H~tB~

2~S pedig márt:Zius 511

4.1, ti, 4 ónitói március 31
ig íarL
Kec~h~ezmén,es Itita

zásr~ jogosító ög;~zom'ja~

nyok a Wagner fakeres·
kedé~ben kapható,k'.

~ -~ ~~, Jc-;:,. -':'~ ~.'·r_.'· ';~A". __ H~,';- '-', i
;r12;r,eü U\,:,il ·t":jlk..oh~: ..g "'é,;f.uü);

~JD~,~tg~,; ,,(;;, /[J\~iif~:d~ ~S(iö~t,~{J]~(:i: l
t..lra.elY,~" Il[,CJ".. JIT,?4,i1\<q:zrwZl1Y,[Z;:, I
~<'Yl$~ti~:zgg\iJe: ui.e;r:;ztok :~;e:u!~~_c /,

tD,~t b~hll;illk;;~, I:

II kmföidU CSl~Fe@kdt, l'~:}z:-' I:
véÉeU !J!edl~!~ LJ~llgÖ;l ~
me:ly ö~~~eg kél, résl,telheii é~ t
pe(ji~' ~ Eelv~!q:QkiQr '~p~ni\Iű I
és a;:: ősú l1;~;J;;CJIr;te:záskoli Hlll) f
p~l]g(;; je']e:e4endi.5 ~e> Ebben ~ l

(~z [mmár négy évlize... i
a1~Ul át mimlen év rEtvaszón I
Budapesten rendezni ~zo' l
kott teny.zszáUarvdsán 19361
rmlrciuS\ 20-2a napjaim a I
Dudapesti á!!í1mi tenvészal...11

kliváscirteíe~ei1 jsmér meg- "
rendezik. r

At szo!wlH k~dv~:zmények.

al 80 sztBl~iék ütaz6s ,(;;$

ct v6sáro~t tenyészéWatolí!
díjmentes h~la sl61W'&sa l
ismét érvényben vQrwak .~ i!

íH::dv€.l~ényes uiazt1sra ~O'"

O , ffff' d ,,>. rszagos ezogazasagl
Kiállítás és 'TenyészáUatvás«:ir

6uoma község kOzgyCdése
if• . ~ó' Hl éli h~íf6n Óéig1Y uz~l Jf-veH hogyklitdt2:!g.ék

~rd!€kíódé~me!f4:1! Illlrlol!a Oyo- meg ti. lelenlevő közs. állato!'~

m~ község közg1!ijl~~~t. EiY· liO:>!, ~·h.d:m F'erei1~et, mh'ii SZők 7

tein' ~(mf0sl;lb!,y; ~árgyn...j! ;irtéke~ ! értől is G főieisH'zói lw:WváI1Y!
hOH~3zól&soÍ\. h~ ~t?mgi:ollflk k.z.i ~lfot?,'aflj"

el, A tá!f~Y2omZ51~ td~m~(kf:d6 KíipíJ1.3<;:lti!~síme! i:i (óje?;tyzöi
pOi'1iial; ~ p~nr::ef<:: ~i~~:~lye;;:ése, fnd!iljbnyt fogadla !ZI. de
ci bika k~h~jlG\~, iHeJlI';;; afin4'lk lelie. hog"{ i,í fed~~l.lr?í~Séd Ká:
díj ne:~~~~~.Gyom~~Ufsiig pub.. Zí/; I Ili í !>.e:H!CH.
likilt$iós k~lie!me:. St:éche,1yi uli ..'4. ,'jz<Z0herlyi ul! ártézi k{Jj
<Ó1i"~4~Ú íH.lii 'J.'izsgál!~t \Crcdmé[)'{~ ügvének m~llvdzsgáiásl.§ra ki
s!~, l kll!döii őiós bizoils~~z j'~íerné-,

A ik&zgym~~f KOlif:ci'f G&hOf l s·Z! f;:einschroJh Már/on ülvasJi;!

biró nyi!oUIfl m~@.. A ~e:íity~ö.l feL A iekniés sH.:rin! I\Ul[,YCg-
Q

könyvi hilcie§Uáset:t ü&áo :lll:! .~~g' !err:<?~i i! !<iküidőH 2!1,"i1öf~o

e!óijáróságl i~lfas!i!iaD0m [:re~ef.! !:0kei, m;;:rt nem ugy ié.i"'~k ,zi.
jí2$z.!eli~k a 2'yám és ;';(}lpé&1'r.~ l ómfiná k,:Hei~ votnd.

t~r~ penzek elhd~ezé$é~.. I ~d"cz:l~. Em(! fdlz~~l:Ö~.~lG.
A lárgyholt erdem~egesell1! sZC1lb~n ,'<;lw!cm: a !<.Q:1'g'i'EQeS~

B~!a§c~rÓlh ~~ríon .siÓlo.l! hV~"IG ~i(;k" b':~Y 'u c!(iH~~~Ság i~(:a
za, ~iüt:iek Paocz(Ch Enul fro~ .. [Ol! hillm. hogy ,~ ,wz.'ie@ ",'Jl~

jegvzővÓloszoll. Kö,gVülés o, Irosod.s; oe ;zrn«d" ro.

e!öii;$r6Sl~íl ilIiálrnlallái fogadlIii el l A Gyom~i Uj5~g (:,í.6i1~tl!!oi

é~ .j i{özségi pénzből aE End- l áfW, hogy fi \i'(lsámal:ii; pubiiv
ród-,oyomai lakör(,HqrJié"~i.&r·1 k:1ció! r.! szombaton rel,igel mQg~
fiá! E~ hi2!we<ll1ek el. i iel.'nó ujsagbem k:közii. h~ elili-

,~ köz§~~i bikák !e!dfliíq;~ében! ttgy hirdelés~rí 16 fmérj
ij~ e~őljárósbgn(lkP.3Il~ÓEmil i nek, dz ebbő! al díjból l' nl··
fő!"g'izó\/e~ szembe.) a-z ,<,oU! lér! az Ui3ág álenQ'ed a. kÖZJ

az indih!~:;ye;. hogy cl bikók.\ sQlg[l;2k. tehá! au: uhágnak c§ö~:

:n:CibáoQ\!1 kin! iéJrjelfWk a lehe~ i Q fmér mi'H'~~ egY'~gy hlrdea,í
n~k 1~őzöH. ~~n~z~H Emil [O~! séri" fe!aiá!llo!l~ még ó5lZ l)J~ság

legíf4l.:Ő ~edíg ~dilljo;.dcai blzl\.1- t [10~íf k~l olroml~lűlJ pubHkáciÓJ5
(ijyilotli:l, hQgysokkí21 több ~red~ r p\S!dányi Sizomba!()l[1 reggd be~

méiflye 19'o!~ i:lZ '2im1Jr~ c.;s~íena! küld a kö::siZgfle~,. :wgy az!
dő~~n @ k@.diIOR t,zd<iJ?!ey.,h~; ki!ügge5izi'le mIRlld~rl:kí olvas g

nek. l hCisse, ,/).. rnunko:i'Skörőkbe ífl~
KriJchió lsivéÍn a kihaHI§§ meI-! ~y,zn péidánr küldé~éj js vál G

~z,9Iű~~"m\g P~!rpf!J Z~igme.nd i l@i!e ~! B~si!il?' l,lj,!!, me~uijnl

értekezlet
polgári

A S:'1'Offiáln iit!'"
~s ie8.Jl1jfDskoll'l tamíri ifes!lilceie
:rebruilr l 13 <Íri t~rioUal meB ml\i~

~GJdlik s:zűiól ériekc"Je:iét
,A n:~gli 5zémlb1aJJ1l megieleJJ1li

i\zii.!óket meleg '37:(li\li;lldcai üd",
'{ö~mnQ' GÖllldös jó'$se1j' ii~iil2:>'

ga/ó iéi!'ia[m51S be
j:~édb~UL iUf.8.rHl. Ruszka Sándor
!~i1 ~r ~"fioH é['!ékes és al: é!~I~

!~! m1cl;den 1f{)J!1Jllkozásban
~.oliillo5' rlótlidtisl (lj mai neve~

lés iilzok oirvQsliisn
módjáról, ~Z és ~ s;úH6i
bitiz egyilhml1kődllisének ['1iiéÍ-

C:!C'?;f!élSI rnir!dhég i1!(.

feszüll figY'Zllem és Irlti.:!i2V éli"dlrik
16dé§ ildscu'ie:.

Az ~[6/jdéi5 Liiéin tilz igtugaJó
'Wlkatmi:lll adoií i;1szülólmeK IlH>3l"

13l prolJlim,i';khüz
mouá~zóliiSimlllc Sok érdek~§

i,§ hozziiszól~s ultÓn az
·irdeklodlO szi.l!ök tIZ o~zi$-Y~
;fÓflÖköklő! ~<2hú~ilgosili§Sli

:le!k gY~lf'mekR;Í!k [sikoiai [J(jw,Ja~

$~róL

pi. Sizmók ~L~[Dl 51~~m~" a i:lali:j{~

fOlkllJl ~roJo2'k!ődéS'fl;d

hogy egynt. eüósrzblJ ~1'; mé~j:T

ill l~ölpcsoia.t J},;t: iSKO!.:'l II
HU]Jői h~l: koúií1, lis

?l mZ9lériőzgvWimrliiköcJ!<í,;§ i]z
iskola ~51 i:J :~zWöl háK taní/ói
i$ [ile\I'e;~ői mlUnkájáh8m" meri ez
ill 91 neVel'2s helyes

íJ! f<!llij- Gazda és fök!·
mil/es Se:ö\fe~seg t 9~6. évi bel
ifs kiHröldi gazdaifjusógl ~s-ea
,1~G;a!iC:ió]MóL

A Szöveliié~t~ vfvben is
.lmegrendezi íj bel· és kÜJlföldl
ll.mzdöliilí.lsági ~3ere~kciókal. .A
Tll1li1gYlir gö!zdaUiak e1 Í,(1!vo5lszlól
ószig ler!edó idó ~l~flt milrlJlZgy
'hli~ű hóni:Jpo! ilőUenek IJeosz!ási
llJe!vü!<tőrI, ~ho! mint c5~ládíi31~

~ok fésd 'f:?3EOIIllk l:1lZ o§szes
eW[mdl1ió glif;d!asi:'igi, ma.mkák..
@illrll es ezen 1dó 1l1~dH dijtaJian
dlÓJidsban részesüirneko Ugy lA

ijJ)eI~ mint! fl) ki.Hfföldi ~§ere?lkcl~

óa°lÍl es~k o!yem 17 élIes!1él idő·
j;ebb Uiak vételnek fel, óll.dki1'2k
niHel Ölílá!!6 geJz:d(l!SÓglléi~ bir~

nak ~s eg\/ m31g'jfar va;gy
földi cser~Hhl cs~iádlCJgkénl

'!faló b;e~ogllldl~§ál v~lIaljáic A
beíe!errnlé~iI1:k III ~észé-

ről lörlé['me~, al jeh~l1lkez61

alitIlliMIa a szülők lakihe~

IJyéa levő f'alusl.övelségnek.
gt&zdas~gll eilyesűle!nek VéJlgJt
gazdakörnek, [o\l~bbá a
iYll vagy hHelizÖve!keztel veN
zelő,égiÍnek, '8:zel'lldvlil til kÖze
tégI eiőiiárös-ágnak ls,

.~,
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, '

keztek: Dr.Cti;isfián Káimán'N~gy " Gyula, Karsay Lajos 5-5 P. Kol ..
Benedekné.' Dr."Szilágyi ferenc: ' busz Miklós, Nónay Ferenc 3-3

'Vass L~lo§' és Záhonyi Aliidar P. beéri Balogh Gyula, Barlha
CsérmákKMmán 5-2:& R BalCo8 Gusztáv. D<Joossy Károly, Fe-
JózSef, J~lacsYQéza, FatagÓ$á, kete Hnos, brassói Greiszing

',roiyn~) JVál1yi Aiddá,., FtkétSé' .1.sef, Göndös József, Dr Legeza
la. WJ'g'ner Márton' 3.--3;P~/ Tibor, Németh Lajos, Pélermann

, ' BencsIk . László, Kazafll3Y De' józsef, Dr. Sa László, Dr,
esle fényes ker!!!ek IDL vJltéz Haviár Gyuláné,' Dr, .. ZsŐ. Mer.kovius Mar.ia"Sarh~~yiS7(ísz LCllos, Ugrin l t\'án, B. l

, ! fl' , K .;.: T' d A. u' A G' b Kár.olyné, Schusz!ek S;ótndor ~-2 WdOo""r jÓ7Stf. 2.. -2 p, ~'iL.I).·,·ó
,~tjLvtt .e a i1rsang ·eg:Sl- . anyu iVEl dWe, n.,aiu . a (JH lI1e, [)' K . . P"" '. ., .. v -•. .aucliI Borbála' ,l -·50 .. V· " S" d 1 P 50' S b J
" "I 'h '-:5J' M"t'"S ~ K '6 I ,,, é K L';" , fln or 1.. t: essy anas.
~erU!.I·;:;(l(P ~"j ~a a n'l Z magyal" !. ih S,Vann, arsay aljOSnlC, fl. megielenlí~~feIUI!izelései: Ko- Vlil~.nyi Nándor l-l P. N. N.,
e:sléiye az ,Kaszinóban. Fél Kovacs JállDsné,KrucbiÓ Islwán~ vács Járiós7 P.Dr.'viléz 'Hál/'iár' N, N, 50'-50
:(L;: óra után Farkasiirisz~rú Imre né, Kruchió Mihályné, Lovas Zol-
:l':enei,<ará[;ak megnyitó csárdásara tál1né, Molnár tslváliné. O. Nagy
a NI.ANSz jeicl1!évö asszonyai Lászlóná. Négyesi Gyuláné; Né~

kezdíék meg a táncot, majd a I flle!h Gézáné, Németh Józsefné.
hád:i~kisasswí1yok keringöje kö-· Nónay ferencne, Ösapay György-
vetkezett Ewtán 16 leány kék és né, Pánczél Emilné. Pélermal1n ' .'
[,Ji ms s e I 11' c m kánonmhábal1 -józsefné. Papp Zsigmondné. PrÓ~ leleplezték a Jómódú .,inségesekel"
,wÓlomkatonák dfszsz:ernléje" ci , kai Jánosné, Salgó Sándorné, Dr. Községünk 600 nyilv6n. "jólét vnn. De sok,sok olyan
men !íi\ványos bemulaló! ia:rtolt. I S,i!!ay Lászlóné, Sebessy Jánosné.

•.""rtoH I'nséo.,e,se ko·'zal. 280',' , c·s.'''''la' d )·s volt. ""hol egy d;,-Szílnni nem akaró wapslfihar ki· Dr. Szász lajosné, Szige1hy ls!;'; 'ul .., u ul , U u-

sérle a ,emek riurmso& ~álicot,. \lánné, U~rin l:wJármé, Varga Ká- családnál . kedden rellgel ·rabkenverel sem találtak
amelyet if!_ feke!ejál'!osné «<ras&:- roiyné. Villányi Nándorné,Wag. P6ncél'Ernil köl.··.se.gi fóiegy.,; B:" '.. b' i. •. . '" ...,. •Izony- Izony SOh. gyer-
57.:00Y tervezett és lani!oH be, ner JÓIsdl1é~ (hv. Zolnay Bélá. ZÓ lrányltó--ával a tlsztvlse- k .. t t lál I . I 'k I
Sziláp'v.i Esztike Útdeán1f kiváló né, Zöld Lászlóné, lók l. ··d kk I' , . me e a· ra <, cl <I me eg

"'" J I az eSi\U te e megle~ el I k h' , á . -!ik '
:wl1gorakiséretére. A táncot a je... Leányok: Ailer Bi:ibus, Aranyi I k h .. . " k . e ne lailY II vezna , sa-

. en.~e, Ogy.. ~.::s.~.szel.rja ll, padt"'k,· Sok c,""la' ct,)' hl'deQ
~elllievök kivánságára meg keHel! ! Manci. Balassa Gizi, Braun Mi'lg- I 'I .41 I k' I ~ A La ",La I -~
, é" A III k I ta a t I::; eiml esz elüke! H . I k' b t I 'I k '[gm ie,nt. nagYSleha !,ar.- dus, Feiier Anikó, Greiszing Joli. . . ,a as an la a ra, ami ,or
gula!ban a órákig lar!olt. I Haviár Birike, HcJviár Arika, Ja- razz~a ol~an. meglepet~s. .kint a csipós teli szél SU.

A megielen~ hölgyek közül a I necsek Irénke, Kató Erzsi Kiltószerüen tortént, hogy mm-. ··I.··j~

i d · I d vo 10 I.
kiJlIetk,eZŐl{ neveit s[l.:.erüU felie- " Teri, Köhler Zsuzsa, Lovas Gab- en egyes C"ia él nál él Vl!-. I

. Kel ett és'idöszerü volt
gyezm: . della. Madaras Kalinka, Molnár lóságnak megf"leióen. tör...

Asszonyok: AiI~r András1!1é,! Pid, Nade!ka !Ca. Négyesi Amms, tént az összeir4s~At össze.. ez a razzia. Mert mégis
Arany Gl!§;~(ánaé, Adám Jánosné, Németh Gizi, Ősapay Margi I. ,szedett adélltökbizonyitják, ,önnakkell elöször a mun'"
heéri iBa!o':l:h Gyulál'lé, Bar~ha Papp Uonka. Pataki Nl.lsi, Péc/ely ka. a segités, akinek már
GlIs.z(ávrH'~?Bay Józsefné, Beinsch- Teruska, Salgó Áranka, Salgó' kik is lllOk, akik a segí· most' sincs kenyere. Ezék•
•6th Gáborné, ÖlV, Béres Lenke, Schl.l.szterOlgi, Sieberényi í~sr~ legelső sorrrar. rá·· kel aZ osszegyÜjtöttélda';'

Dubossy J""K~ro[jii'lé, Ö: 'if. F~re l Jo!án~{a, Szilágyi Es~tnke, Tabak .slorult'ak. tokkal "Iehet igazságosan'
kas Bélané, teller EmŐné, Feller IGabneHa, TÓih Eszhke,Vargha . ..
Lajosrné, .. fekete IPös•.i, Z'linay Zsuzsa, Zöld Manci. Safnos, találták Q1yanhd- .rhunkába áilitani azokat,·
Sándorné, OlV, Garay Balázsné, I Jegymegliálfás ~im'én. jÓfékony- . lat is, (hábdr keveset) ahol akik l! nyilvántartás szeril1t~
Q~CSfj SántíJomé, Gólián Jánol:iüé, iéira a. KÖ\:i~ikIZÖ adományok' ér· bizony 11ern Inséi~hari~m "mint insegesek szerepelnek.

b~, rnelynek' ÍermÓlú?pé'55eg~f' '
I;Söl:<: rokolfa. 'ai 'ur helyzet
nyom~il'"el6áiloH.~ .L·é~ztiétl.·@" '..
melil nem ordo!t' ~ els'zig',zietés'
he1veH flvi!Qilail ha~i:Q~i ker- r

d<isllk erj-zdise. .,
nők d'2toíliroiás.3, különböző, At. iövó lörr.zfH.:l~mirója; ren.. ',

b1d !wc btzotlságok kílúilMs€ d,~~~'~~bei1 i~ vUelgosori ,fogja I
és U;clsi2zese, csak jijlmi !fttm ltr.okD!\~~,de"ha'tl:lrgYB.'f

V,u0sé~,d~ [;t,z~ség~ !"'í§o~s6RröIŐI'qk<tdik>'éss?i.ik..

be.esett. ezef is i'l! kal!!iíszi'l' ,s<?j'szeij""n il,zmleuelf0loluil.
,óra Ilc;l ivé!. rhíj 5 Dr(:!. ' ugy o':liZ ok nyomozásánái Ver..

Ba kilái.1Sd~.;k VBrHli'Ü< ar~ l saHks·sel, NiuUy"v((;I'é~ Tild"
r~, ((~'i s:comor~ r~gge· flon·I(H~! fd!éjl~nU! n~mol k~ll

len gic;] ;-wborun~ é(m~d6 V~'" \leloi~.
A népek önfendelkezé~~.:

[vii, akik egy még:d rlzm he- mini iO~ (ctrw(lk kellő körülira·1
veri és soha ki ,scm, ~le'tleri1e- i· sa,nélk~i) I~~ IIZ:e,'. n.Vi,l. IlQi~a '.

iéi '[ilil~l~gé~ wón, hön SOV~· ~ leB dSp'H''lIClOk kH~legllese ~d..
rog'ia óheiiiuk a b~kél, borong. ! ~áb61 indlloi! hódiló lii,'liaruknak.
"ét '1ézünk iJZ e!fiárilhaiilltBO l fokozi110Söl'l kp ~!ó~érb~ az
f,j!um eléb,z, l '1r;ynev2Z~!l történelmi Sl.i.íksl!~

AL. dem~6 , m~dege~ ! is, II népszapon.dó! fejiödö,"
~é3 slenni éi bd~ habon,u I (irtpán, O:llszorsz.áQ) d7 evo'
III lönéne!mi szükség háboniJB : luc:ió, mely szerin I li! viz p~río! B R U N E TA f lOR·
lesz. szakH és helve! vindikaL ~~~i;~tnhe~~fl~~~~~~r~~~:;::;
Midőn a muU vlláge.'gés ulán' lFa~lagosahégVe!11esmeIJé· 1 ragyogórnetyfériyt,éld;;ji~fi5:~~;' '.

~ tétborno szinórnl'0IClIOkaf 50hCll
~ békekOfl[l::reocia fel!élele~ ikes okok fdsorolásával. kölc- j nem sejlett pomflóg~m jtJuótjl;l 'J

A w' , é<ryényre:
kérdóiele! big~ve5zlell ri:! szer- i <lkel !ehelne me~löllenl. i"I10' ii,--'-- ,_., ;;;:-~ _.=
Z:Ód~selH'r2" aheiyeH" hogy tIlok· \ Inditékok la feisorollrílk és mél"
ra II rnorál köwülményeil1e!{ r<!zignáciollill keH meQ'áHapiICl'
m""gii.cleló és mindi[~ ellenIélei mmk; !lOlJY bM ölZ Ulj vi!ngll<'l
elil1léző !J10nI0l le~1 volna, ez~ boru. ld",tll·ófi:ílig eiodálhaló.
zel miltkgv c nijöllél az uj. vég!/é'g elhádiha1ó, ,sainos, nenl
háború olyolllelevé[lV" lesz. ' Bauefmét.:



maj -5 é:3 a~: ;~~Cl:(;n~ cDC~'

'!áIs zJ:2k'e~ js izhl:I~'~CI~k. Sok
bo.ré!ja, [sm~iö5:2', ih;-:12f,:\'Z b?-
reste fe! rTi6r pir:l(.:\C~~ dr. ~)ftr

k~ Pái fÖSZÜ~,f5~-3bkr·ji es. ör{j1v

rnükett frzh.:zt~k t~j ,::lj~~S?a ho·gV

éicEveszéiYt;S i)2~~.g.3r;;g~DÖk Sl.'~

rencsésen fe:épi.H;,

A ~Szób~i~'~ 836
lái-Otl~ ~lldpvüág('lIIr 1:2Ll';~

WO é'Jes

, Esldivö. Iii. iefley
Csa [DÓ erzsl1·:e n:,':'1
órakürt.:lIfl,ltk e5ku'/(~*-!Kel

EljegJt:.u;6s. Cs il{
rödkö'::':~~iSt :js2í\;rs l:': ~ó

te 1"'fr;1á~ ~Jion:i!'<C: ú

Sándor Pált, az CHAKE f";i~~·~

öiapí!6iál {s 2'1clÖi' i,

~ílmisi vasf.imiJp l>l~

meUék ;el orjásl ré,s7!:vef rnI2n~;~L

Temeti§ó; sok
kus ís voH oH az egész' 0,
s:i:ágból képviseli iki?f"':sk~:dó

küLrJöHsége'i közö~'L

Számok amelyek beszélnek

f!i!tran mondhaliuk. fiOgy IZ $epi"'2:nyí Memd \is B>arthEi !:{Ó,

Önkepzőköll' aikereil ~ fo hó zsi, 18.h~láliejcs·DWangó;Ceg·
'·én megnwdeze!t jeirnezbálja lét!i Manct ~9. ímsvéd ioj6s,: Az AHMd ['~,s;láu: :'5. cS"""or q

egv mÉndGn'~kinfetlK'a klifo.. ' Kruc:híó !rén. 20. piiJörJgó; P<z- n,iz.c::,;ö \'2bl:1' \; 0"':7'[: YlÖiü'
filC"; VO Lgáslalorml meareodezeH fell,'san· I iő Pid, 22. far::@1g' !1G;,ccgn6ie;

gi mUIBíság erkö!@si ~s. aij'f~gl l Anmy Endréni. 24. Augtl5Zl
j

fdMv211:j l A CiV(>1cdi 1)C"ár·~
eredményével i'éH;d}~lliíO#!5. 'Pmcsalm! Laiú~, '2~. tehén, dC! I2lnöksé.?12 8$ '-'-'Ul',c,J6 h":&!~

'A gelmelfek impozáns feh"o- Rom iH'1 í! vi J~mos és Jub;jú l.-:l- ,
m.Bi~~a ft;dlemes látvdr'lr~ i1YIJ~-1 iu~, 21. tehén P'ós,w:)r; Höibach !
tou a megiel~nl ;i,if)n~mü l Árpád, l
köz5nsél!tll't~k> si keliemes" ~aill" j A sZ;2;t;,tméi- sz~b1J, ielmezek; o
llU!ö:I@s. nOfakozá~: ,a ,d:'Hto ~ kÖZÖlj ti díjak OdáHélése 11öigy j toglö! :SO"dba 5;:t,e~kcd"

kedvelő ifiusilg!1ök. m2:!Y együl!! probiémll voh a közörnségnek, j jenck. A Daiilrda aiclÖ;;:Z2:-lrH
maradt világoso!;:ivirn:l!dalig. I s 19-y csekéll1 :)Lav@z:j!küiönb~~ öl. eddig' tönl.lli dB;',::bolK;,;", is:"

A me~iel"'nli je!mnúet i{D- ! sj~~d i'l !(ÖVcIKcl:ők>?/Jpei1osz-! 5i az !itt· az lS-
Yclkezőképpe~ sikerWt ffQjlla-! ~c.:F.1Gk me~ a diialc ! mé1lések sorjn körnven L3mí],

!li'iezl1i. a Női di/d;; l, o, 20 sz, pilL~m- f ha/nők es 1.)('::i{:jpcso!ódha,nCii;

i" ba!;a;: M~5&éi'GS OlgI, ~. ~ g'Ó, De!ő Piri (4 m. bordó Cr(?pp6 ! ei DG~Ard~ ;i!zh,:DQ:_' ih:e:~,ü
sIlkk: T~!h luIi9k~. _~. bO!\fOn~; i ~,·.~chírr'!~_ruhö~dve~). II 1,432:. I Pdcr t5lKoréK·'
KUlriz Boske. 4. rw:Íio; rJo:;,c~Qf" : t...hkt-eg~,; Olah .5arlka (1 SG> t" a
n~l Róz~IKc1. ~. fI~gus; JÓSZai ~i: lyel;~ nyalr.bavelö) W. .3. SiL or-I járda elnökéné1. \li:gV tJ'ánn;;::'
SiÍrulOiro 6-1 !101!i][HlJj pál'; f{t~s gQi'la~ t:<uríz Bőske;; (6 :uemi~ lj

I '
Mamci '!S Marjai A!o>?u ic 5. cit- l h"l:scslsWIl-!JwgiVók<isylcl) IV. Ii

rom; Cs.. Né!~V jucj, 9---14.21. I 4 sz. ródio; l.J'on::sohnÍ Rózsi:q~, ~

m~k!.eg~r; T~ba Ilonka. .Iáh V, 9' SR', ['1;.1j.ld'cg~r:'.Tl.i!ba1!?;1~, i
5aríka (l;S Rel§Z~M<lCOJ, W.elen, VI. 15 sz. Amor; lio/ka Hm! folyó évi: e._tctdp'2:s!i N,::·jzCf~'Ö~
Nagy MCJrisk~, li LOioznika.~ I (W~1SZ(;r~~boz),~. l zi Vj~jn mt'r;us d·i,:;1 [ fer!'
iom~, Péler, G,VWl1á!1é, 12. Piros" . r"írfi dqa!\; L,t) sz. MR'US; ~,,' dfZ,k ~i1Zg' '.J2:ya,'u::::Jé1 a !,z,u. w

Í<: a; Tratyii< Terl~ 15, Amo;: Jósz~i Sándor pénziúca. il. 24 ~ ~2ien; ahOt iS!

Tálka Te~í, 16. péiveI; Ludossy 8Z. Al.IllU6zt. POI'\::s5imi Lajos ~ dr. ~éJjY2gCI"1

GilIt!, p-~ Qylk. fulbaU.§lll; , (ftinom~ne~szivarl'H~!~!"~'~). ! ~Qlíj~L

,
:~,,":!~_-::::,~~~~~~~~~~~~,=:~~~~~.""9~,c::~~:t.'"~:C~<~;

DAPEST feb. 10, lj -" ~ rtf&fri fJliw.ií#K.t ,/lw:?Jtfi.it'fIj;· ~ hibdkat :; egyél}; fdr$iJt~ ffl"rr:leJ1teU,
.. ' '_'" :i, JJjJJ:..JJ,.. ' I plfJp/ua vetet! gytJl!1.gese~emkefl, ;IDf

. S~erké§~Íő Ur [ . 1 ,Ag i/JOiZldg t;;~IJ~ y@.t.l J~t, kis l.kgyen4~ k~nye~ien;kelnb;lJe~ ~~lj~G (Ii Yó fi Vi:l)~~
:tfuuilen ·iNY.J~ l wiMszt(fJtt, ;f;fldbtll. #4riott $ 8gíí,<> ' S.oi}'@g18J', Mds )1!í4.dg, !luh Elu,be- l~ - Ji

jl/Jű-e rrég rU tlsztelefpéldálfY e, .dR éfttlres dl'iigfJkai íliiíJí i~ mti;' !: fffk, :-!Jár }i@!vi'E(lffc(':dolfjokró2 lL
ilf,\?Pr"'1[;'Díl

)kV 'r,fi~' t" . v. Il> ," , 1,3, Alj 1,...-..:; , "'''''"' ';.,H.O"";;' 'c- fi "', höntlp! cEOI- ii~em {ljZ edllljlez:e c::Sl (J{;).(jZ ; rYecsllilRkp ne kltlt!inj_kgkflgy if. ' "",.f<;;te,,,,,,,,,a &,tJil."a",.&« "'V.~ 4"",.. CI; ,<h:

nyugtalanságot, [fumem a~ , fiatalság a mi kJ;ka ~kn,d~ I U.lÚdfC.~ ,(il f~{eU'~~II.Yfi ~aJl(pfli az t6-tól Ei v1o',;ö
a gal'Uiolat" j~ogy :ezzel megint rel. ' ink/úJl UJmje tele Q~ fiZc!cré18yf1. (bUMm fwfmi~M{, toKasco!l. ,szokd. b'27aró éH; .::llJerirt fjrU{()'M:4~ g~
~ 1 ; ,I)!!~ ,v ' ti "b '" lf- Ir " ,", • sokttJ[ wltóf.:omtyM megv'aUd:;; t11:U, KOfm.i1ínVZiJl el9Shlh;:r~s '

s,,,;:,a,kCi.di .I.,,,;.m ,...gy am. ""- mu ~ Bg~/iljyc..~k (Jjtif'.t1!..1w2Z12!,,~1 azD- : esik-~ a fdj és JUJ,ZiJ.'3.Zr!retet t,f)!,'{!- V,l';l
!tJó[ •• _ A míütOtJl, ol mikor /Tiün a ! kat I$t~n ~t"rJtM~ "lJ4irJig, mig ll, sara 7" •
d~fI; .tUdott reggel. nOk1l paksamé.! mol, m~ nem. em6mi.Ln.e4ed .l J:aP.~(jg1t(jm tl1il ottfwm'afu~i i
tat J'un;ot[ él postds, összesl;Jx!" li lnkMifJ ~ kueutlt a b81JleJmi$.&· M~i1m.lé\ PI1'~'i~ @!~...

:tésme,gyd lapokon kivül a~ Anu!; .
Kezlön,!}) II Kolozsvári Ujsdg@#p ! ~$4'1J'Ztr-JC'l::@' ~JO;t'C;;C\iJiiCt76Q!tOiJ!f;C:;CF~~

~ Nag}'lIciradi Tiszdnill!U. az Esz- I
, I

tergOJ9VL(j(, 5if:JI, Jk(JJf!YI Kart!icsonj'"(/! ji

lfagy HIllS1Jéí.!aJ;',rm,ind,ig h,at-nYOlc I', ,Bs.',aQ'n2I'FCjI·
darab ,.,tártd-"fól kelleti gondo,. ~ildród ~ÖZ3~tl íOS\~g $Zl1m-\\ a ,~ ~legéflybází ápol! i~L ii'mucsil fej,~z:tL2 ke,
lwdrú. Szf!pefi!. ''ietiszit!iwtt kut)'a- t o,:dopalil i]lilV~, m~gdlö!<lbentö. jelenleg 661, c;5~lád 2150 lé- Haza0rkett P'á:l

[ ~dalolu~tt IUlpunk. lekk",1 \!~n kelílvér nélkü!. 460
nyelvek mentek II súrkesztáségek- l !' Biti'J2'P(;s1t~·(;~< l....

(il szedált nagy volt él I; Endrőd köuég i~St).. iivben I ';;~i5Jllid olyan, {!kik,,~ éhe2íÍslöi 3űiyo~~ ope,tcíó 11')<-,;,n",I r.l;'c:;-
1] ~OO \ílsGllládot rész;esH@I~ sc- i"' már nem birn~k erősebb mu,,-becsllleteml ~ if6gépezti1nk ,! I ~ láisZdú1?,k, de rzn;ehlk. ő ~;VO"

még akkor.) Illem ,,(lK~ i gi<2t~'ber;. i!la!ve 'ermVRr foglal~, k~i végez Ili. Es Bok VéJfj kö,
!~()I(Jk'" hanem: pusztitok. Felhasz- I koc;~Cliíaw inség m~01Jki5fil!" A ff. ;röUük olyan. aki a kO!J;ialdsiól
nálva a téli éllszakoi,lllzelem nm, I évben 160a (}ina/D!QrooQi! ezek llíeicgen fek5zik. Qr,'osság?
dIllelleniUp {j mit fölöslegesnek ta-I s>záma. \ Kenyér? -- de miből,hoonan?

p. f. Közsegé!yben ~4S egv<'fo Ifé o ! Dolgozik él kÖ1:Pf.l>flíi segélyuő'liiIok. Ji nekem kedves vo,!, i . , l '
iigy a~ csak 10,m, ! nesiW, .ebhe bek: \falll"l $zámHva! i bi<;oHság. áe ílyözni nem tud!jtJ.

ok(Jzrl.ék alkaímaUo:Y'i.' i;: "'''''''''M_'''4k'V''6~ r_ ~------ 'V""--"""~4l>"'A*AMM'I' ~~_r~"_~ .~--..... u_ ~4tJi .... _4'S"Ai:_..~-'U."_ .... -=4..v-_0J .«J~~

sdgot. Annyi mindel~ apr6-csepr5 j , '
dolg?! . ' a mi idónkbefl, l J É 6 S Z· R ET
lJ[ mm. ma en ls moso/Jogok, é$ I '
sokszor bosszankodom lS.! e-e rácefolf d~ ~d6i5rás a 't! 100-120 ~mb-er. tlmil 10-50
Harmim::oru!l!YlJen !!lagy Uiv!a! i, §<fr.,l: bt~,.at~sos ,esm"ükedveH,ö lioesi hmd be B ~e!llle;mekbe.
e rohr:mA. viláu1Jan $ IfJ,' mai ntm- ~,' .. ;(,i<i '~"'Cd iá"'". ("'C"', Iil:,•• '"O La.)!',' ...'" ~. I: [dóoiáv~Ó3'!Ó!U6l. F~bri.!JJr 2 tn! r....." r' b..." "'" .~'" ..... <rJU 1I'i..,. u
ttedék nem igen kegyeletes. Ideje I esle hevils "ia~lilszi zéJPore$ó.1 iágll~rembc sz~Wltva, lenne lés
~i,u:s, !lelye sincs, sinC$. vm~ml~§ési~voU mennydörgés l;tll @Í;!V~1I too-120 fillérbe ke-

érd.eke3fJ2kffualiiás vonult el f~lellliik ~§ már 10rüL. A gyomai jéglllZrmekbe
J:mi le ff Mikojo!:? nagy, @ t1iMg , néilp· muíviJ.,12-dn' :!~z(lisi : s!et·.. miíüegv 2S00 kocsiÍ j~ge.tllofcl
.s; ma mti! nÚ!U$se U" se távc[o . séQ"iilCfi hordták Gl iéll!lermekbe Ú:ll>t..
~dg. Pedig ebb<!/'t. ri! jelentéktelen'" a!G ce,niimélilf íl'Ólsíag jegGi:f.: M08í azl~o jöhet ~ meleG'. ~
~'lek üJf,§z/Í új je(fogdsbarr, romboló ; A,ótü állemd6cn VÓ~Í:d a iegem I J~ggy~t. mM ~g~-i~ ÚlflfagYQtL
mélységek óláikodnak. KUliJnoser. '" '
f')onatkozik ez a fóv&r{)s'a~ Ott.. r ....v....,"'lr,"IIlc""""'?S'<!""..AI%""'%....VI9,"l1l'!~$III"t....lijll1\....-lijll....!SlO.Jz;lo1I'''~4l'''''''471''ll1C~dl!iAl..''Il.'-tr'llll.;;;_=:;--I!IIil."....'t$''''''t&....'tm!'''''VJaIl''lt......~IItII''''~~I!'!!t:..-lO'I~~r_Irl''9i!IOl'J.AJilllil,1IlII'4ArJJiIlll,7""'-''ls<.:~'IIII'''...~

fum, ci vidékerg milyen !lagy dolog" I]naros ts' Keresk~dó lfi)ak ielmezbálJcél
/I(JIlt egy költözés! - Uram ls/en, y JI

kimozditani ol luizb61 ötven-nat
ilPan é'IJ 6fa heverő dolgokat. Még
egy·egy szekrény wag)' ágy is úgy
dllo!i abban {J meghatározott sa·
rokbwz emberemlékezet ő/a ff Cso
,dlfJ-e, hogy b1]/Ög és sir még a
Jzekér a mikor feirakjdk rd"
hétszámra menó c.wmagolds iltdn.
Hajdan. csak egy haláleset bont~ I
hatta meg kényszerliségMI Q mtg- !
$zokoit környezetet,. mikor {Jj hil/ac ,

járó lakást át kelleti adni:
az (Valahogy mindig is
fOSSZ szemme! néztek rá az/mt,ül)
Na itt Pesten szinte örlJm II 'Ilál;.
tozdsp a frisseli festett szoba. me
'lekii!és (1 hortyojJ1HJ. rádiózó szom·
$zédtól és van keiete az IJcskás.,
tUlk. szabadul a
Kis lakás, kevés D!í!Of, hordot!
koszt, - igy l10ilán csak futja I
'IIaloi!wgyan. ágyra sincs'
szükség, !Joszorkányosan ái1íáltoz·

butordarabok rejtett fiók
jaiba dK1gjdJ~ ae cr kellés! agYIT/e
mti!. A Uszta szoMba jelveteti,
.mindig u!ó1JJ.elke:zésfe álló gazda- li
asszonyi fJiiszke$ég már szinte I
muzeumi tá.űgy" majd csak il ill

só el6d- és iíkk·unokák kapnak i

Iraita, a sz~omama 'lJemJég ágyán, \
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BIZTATÓ EGY TANON

TANXÖNYVON.
Tanálj tinó, ökör lesz belőled;

KiscSllcsiból il1<~vel nagy szamár ...
flejed Ugyát, al.I hiszem, benőtted
Tanúlj illa", mig virágzik anyát" . , _

Mig ali': élted rózsakerljét járod
TövisIelen al. életed uítja;
Addig szedjed. gylijlsed a virágot
Á!daSI hozó aran)' koslOrúbíh.

Ha majd eljön az életed ősze,

légec..lett mesterember leszel,
lsten munkád aldá"sal esözte,
Lelked minden bút és gondot knyel,

Megláfid. áldni fogod maid e;!yko4'O!1l
A nádpáicát, - segédtanár ural 
Mely víg csárdás! jan /l. nadrágodol'll;
Megmutatván a helyes, jó Ulat.

Tanitódnak süppedl slr.ia elölt
Leborulsz még ~ megered az.t - sirviI,
Mert lelkedből elUz!e a íell!öt.
flt. tu.domány szent ~Javá!" beirla!

Gyoma, 11936. január 21.
Kruchl6 Endl"8.

GyoUlai és ):;ndrödi
Anyakönvvi hirek

A ~yomai anvakönVlli hivlil
lal könyveibe 1936. élli febru
ár 6 lól 115 ig el következő be·
jilllyzlÍsek törléníele

Szü.leUeka
5ácsi !stvdlllle föbián Erniii·

hIC. lia Inne Lajos ref., Arany
OdnieJné Sdlamon Eszlerfia
D;miel Balázs ref., Zilahi Imré
né Bl1rdlh·· ROLÖ fid Imre ref.,

f, Nclgy S llldomé Braun MOIg
'dolllil leanya Magdolna ref"
II:~O Lászlóné Fülöp Mária le·
iH1Vd 1l0i1-Cl rer.

Há:lZas~Avot IdUöttekl
Z IVllák jemos es D~:mdnaj

Mdfié!!.

MevlulUakl!
!zsó')ándorné Túlll lidia

69 éves rd., S I tic'" Imréné Ola

IOSZ"l1/SéHWél 88 éves ref.,
Marton jdno:'lné Kovács Esz
I~U 59 éves ref.

Vidéken ~incs iiumka. A
gvomdJiés (2:f1Id"údi muukások
saiá! legyekeze!ük illlöl is lŐ

,ekedGH?k (llOI1. hov.y rm.lnkc§
hOl: iU..,SiH1Ellk. Endr6dröl 160
ml.mk-as melll DUlláú~l!lra eb
bell a hónapba il, mi~ G\ om('l
ral 10. D", mind sI/hal se'"
kea!f,dol! mq~ nl. ~ il tilU!lkél,
i~v (il h,'!I<;'!i fllIIlIq.l)' 100 IHlin

ka.., ihl! heHé'!.

Nyolcéves nagymama, mint
világcsoda. E7. a e,m. dIlIlök

cl i"121h.hdvül erd,'k,'~ CI Id, 11<"1<.

amdy TOlnai ájJkPla Ú

:§zamabdll ielerH Il l el,i. Á kioi~í

vl.'l!6bb md~Ydr irOk novel!i.li

melki! sZam'jldll érd .... kol"'ebb
nél erJd"e~l<bb Clkk~'i. Ilagy

szelú fUIYICllélSU3 r. gOlylp sdJ
mos el"dekes es IJd~ I nos ro
VellOi es "ö/d s/az kep. t la

to! 'IL. olvaso öl IWD~/"'lil ke
jO<2slaplJcw. lollle1i Vliélglélpjn
ewv s/amel 20 fill"'r.

.vm. Szegedi ipari Vállár. A
SL"-'Io!euí IpcHI,,::>llll\ó1 1936 lIlá

JliS 31 l!lfli~" II kÖI()1I n'nc1e.
li Il!e~ ci VIII S/"!ledi 'pdfi
Vdsári. AL. Idei Vci SMol1 <ld lák
dl r,zilJ.zlltllés\?!wk a/ UI ille,,-!
minldCsClfl10KOL A kilJöviletl

VaSand mM flJIY!lölk a iekni

k,?zések at ipdr, tHl/iipcH.Jpdr.,

mÚV,>Íl?Lel ,é,s n;zpm.i1olS~jlt ·"lin .
••. .' , '·~:.l. ~~'i!)-_, ..., ':.' ";"'~. '.~.>"·_·C' " .... ,I"

d .... n <1;.id?al~bol- f,....bru~rU~ ill
I QszéL?:ClI~klieIYdll. ,hdvoUe

. méllvben részesülnek cl Hd~nl

kezók. Vd3tll"Íroda:· .S.tlllled
HOI'valh Mihá!y wed ~.

. . Huszonnégy miivéSJ: egy
családban. A Iq.liÚjIO!IÓ~",bb

ma.!Eyar mQl/éSlcsdladrol pom
pa!; képes cildd:wn slám<'! be
a Délibab uj s7áma, ~melv

tOO oJdti! terkdelemben és
loltvdClQ ll3lri~lommdl ielenl mq~.
~ .... ml,.'k iIIQJl.,zlré!!~ ráJiómt~o~

rokd~, egyfdvonásos Sdlld<1l'é'le
1)01. pompail s.dnl1ázl b",szá"
molokOJI, kili.lnő filmwvatol r.ís Az endrdJi anyakönyvi hívtl"
több mint szóz képel IbM! €lz lal könyveibi? pedig a kövel·
olvasó II nepsuri.i szfntia.-j k~zó beieRYlések törlénrek:
't;épeslaphfln. /Ii; D~lIbáb egy Születtek.,
SLllmél 20 fillér.

A rézgálic hin.taloSIIID mel Csahv~zky Imrené f"kéc5
Borbála fia Sándor I'K.. U'Il'in&IHapitott árllo fit W}/élJl" meit'Jl"-

maz~d!lkénl 41.5@ peng' árban Mihályné PelYVa Mária fia Zol·
kölele5 b>el;:!om~gohl'a Vagon- lan rk., Bálos Györgvné BMi

M~rtél fia Elek jenő I"k .• Varga
ba rllkvil ~dl1i. ak~r egyénel< - l Filrencné Nádhera Anna Ill
nek akliir kereskedőknek. A!
keret'lKedők 4' pengő 10 fill(Ír lánya Klár<h 1'1<., KuUk Anlalné

3zabó Ilona leánya Margi!
ilrbClrl kölelesek ki3Zol(l6.ltaHII I
mázséÍl"lként, mlil kili".kénl 11 KIJrilla Lajosné Dinye Margil

. leónya Margit rk.
fWérlirt. Persz," III fÖI'\1(íIl1Ye3~11

meg.~!idpilotl " százalék fázls-· Mevb.aUak $

~dó é~ a lZómjá~i köH8~g éi Sz~kálllls Mildös 21 ~ve21

vevőI terhelik. Err~ vt!llló I~kln. rk" özv. Csik Józsefné Timár
tellel i'J vásarl6 közöllsegel lá. Anna 83 éves ric, Gvuricza
lékoz!allls. cltiitKból a fálzlstJdú ~5lván 10 éves rk., már Isto

é5 iénv1et'll felmer~ló $zá.llil.ási I ván 80 éves rk., l)íl1Vd imre
köllségek hozzá5zliimittJ8ával ~3 éves ric, Mdkai Tibor 30
megál![lIpilolt helyi árak az éves ref., Nagy Irén l hónapos
tillelekbenlálhalÓ" helyen ld· 1'1.:., Rafael Sdl1dorné Kótai Mll·
rJlilllili~JIV~ keli. hogy leWYlnek, ria 29 éVi! rk.

Hótakaró q!fjíd \'\:111 ©IZ

lölQ, ir/dk B ;l'e§/i !.ajJok,
ó:z:í ~ kevés esett !1<J:vaJl az esés
pH~allaiaball e!fu!iö! az o,rkiw
Á'l. 19a:lSág őZ, hor,,:y él liQié

selnK hó !ici/d.H állják i:I Ilagv

sUcermt @lZ endrödi Il'Ste
ránii,<1'<G bál. SLíil döm e~ile f.c~

IlV€S ediw!"ii~i és "nyalJ! sikl/r
rel muloH el cl .>Skfani~<· hCJij<:t

.Endrődi mUlI1kások Gyoma
l1at~rába.ne Mtvd aZ ~mhulJl

mllfilkasvk~, O!íholl rlem lud
U31K lélH~OLla!ili, i~y a f''>is
pan elrelHklle, hogy ~OO dl
OYOhlEJ lIalaHilD<W !ie!! mi.mka.
V~~ e!iéi!ni,

Siesta ianatorhUíli, Buda·
pesf[~ ~. RAti! György u. 5. A
[{IS SlIabhq.:v él!jaOan, ~ 'dHO:

hf.lrmí:'lv n!széról !<öm:ven m.lJl
kÖleli!/1eió 9700 öles pink kö
Lepel'!, A modlLW orvoSH.ido.
many é:;; h!~~l2nia követelnIe
llydnd< m"Í!lflll((~óen lllalilkhva

és győkel'lisen uiiá:'iZ'ei'vezve

J}!Zll>?yó!?v~Szaf, (Id~nfköi rl(i d,
szerü beleg esdl!lés es kivizs
gaiáls. al le~mod";Tl'1Ieb.b ROIlI

!-ien bere['ld~lés di<1gno5Iiköi.
és Ih",rdpi<Cij cclokl.·i:I. veí~ni es
bökI. labofdlorium, eIeC!l'Okdr

diog-r.clpil. bé!fürdó. orrvo~1. \llio

lelés 51ia!t fflú!{ödó villaíl}' 0/0-

,~konYhi.il snb:'(se~é~~e~~) ,.
rom millóieliem·· ci nagY·Sl<
Sizel, gel.-Jé"izet•. urologia:ocljCl.

ra (nógV~~~'ászai) iZ~ nÓBYO
gyóSZQli Il,úlólermek ViLgYÓI?V
íHlézí2t, röviJlmliamu: k",ielés.
fekvóCSClniofwk. Khnika! (tar
I;lS) !{órtermek. küiŐIl5zobdk

és \UKUS appar!emenlek. 901
}lári arak t Sdlá! ~zabadillml.l
orvoshivo t

Az Állami gépjárömftveze
tŐképző (:mfför) talfifolyam II

m. kir. TechnológiaB él AnyaI
V~~SglUÓIntézetben (Budapest~

VUI.~ József-körűt 6J man::iu,",
9·éll este fd 1 órakor n~Wl-.

melíl, ~efriÍi§ és ct r,,!vélelhel
szijk5~ges ijrlapok IddddsdI na~

ponla ct ói. 9-E óra kÖZÖ~1 al
ig<lzgi:Aíósági· iroaabem.

afoma~ népdalok l~ienle"

me~ mosI nvom!al~sba['j. Ke
ve~,2l:] lilldják. Kner Imr€!·
rlé régóla gyi.íitögeli, iila;d
s:i:,1jkéd12iemme l• az öregek szt
!Mói II még öregebb ld<lvalósi
nÓlalttal. A. .. Szegedi fiatalok
Collégiuma" idei ld!.' !1Iap~Má

bai1 ti-mal (ld\oll!d ezekből,

HgyanolYlHl bf.lb.!Jio~. kis lamel
sli::!akkel ilIlJszlrálvtl. Iftazl íro
diőlmi csemegeq öröm sJócmnek,
fUtl1zk. Kélszeregen nekünk,
g''fOmaidknak. Egyben fjgyel
rnclteié~;bogy ",anne/:( nek Ilnk
is értékdnk - l1ó!i1k, ivUi1ók
- be~sUiii.ik meg őket. ilyen~k

emelnek ki minkel 8Z hunerei"
!ene;4g SZÜrk~ili$'(,Í9éJ,

pqngól

"Zöld ke-
if,.S/;: ré ékciő ,·-r},!i,,"·'~"

íL'Cvenü~ O)i'Qmán.
A gVon101k L.·ev~~;1, cg}lesü~\;~

ff, lEÓ 221-dH fidlo. dó ITilií)HZd

vc~6 ('ll lifK~s. Kadéi~

(~ené~ op"W,i;Llet ft,!:: (!lóadéÍ:-;

fítí31fl é;t L~'Nn!e !.:lncmlJliötsá~

rendezl~

koi!
Iparti:'~fJjle~~ lesz

mosl \!3isámóp, '1 ciyen EJ

!örvéíJr eiöi~~sútéstÍ'

h r2Z szü;<s(~ges előzetes 'lé~ec>

lKérlí, ld r;z ípBrOSS8l?'
nök. ük, ípafOSaÚn~{ Oli
j(?&ll1,,'k d /?'vtilli2en és meg
mOilfHák tJ véleménvii!'cl.

Oyüm,Bkgfák korol1a~IIJdU,

~áró!~ fd:HUM had m !Jn\.:. a!4 fol
és még e~;;ége:zh<2fŰ pe!'me!e

t:ésekrói, {lj", üfIC!ögödöl' mb
bamáséiról, iii: s~ó!ő [':ordomvf
'~-eiésérő~, a rib~d4:eiÖVek fiU5 j>
'Hi al. "im<:lfe; elsöpril,
:iődz5/Íról. esz óSLlba['llckia
me!s.~ésir6~, al bo,' dert!ésér6!,
slb. el hÓV<2hl i!lE.!sz~rál!

,zi:: közöl 'JJA [\,'iAGYAR
GYü\/]ÖLCS" kguialJb sz;ámCl,
mei!,l16~ töp:ufl!O"a hi\lalko%á~D

:ia~ iox:vel1 müfdtVurovszánloJ
ktild a k{adóhivCl1,,1: ~UdaiJ<251;

Andrássy úr 8.
A Bala~Qn irói költői.

ídeg-ei1forbl'a!mi és irodalomlör,
rréne1i szem'ponH)ól !~ lf,d'2!<es
ziétJgé meg rlembec5ü!het{,
mllnkárd \/á!!ll!kozoU Ság! Er
nő tvWdós, fóvárosj iró, el Ma·
gvar T@ngelnck ~7. ~ i"ég-i !"(jj'

Eongól&, ~z"relmesco E!h~!iÍ'

fO,;J':i!, öS3ze!?VUj~í ~ Bd
ialol1ra vQnaj~wl.ó össz"s kő!·

iemértj{c!-éel éj; "próbh irá50'
kal: lárCiÍk,,~,. Idr;]SaKijf, eIhe·
51désekzi é'5 ."D(l!~íOfli ringó
habok"." ~im~n. cm1vész! íro-

könIösben. már ei',; \Ív
,,:nrasúm ::>alál köl!3e~én ~d.elá·

Az. ~r~(~kes rn~i'ien nemG:sak

I! n~gi. neves, befl,llol! kÖllÓk
és ~rók ircisaH, hcmem o rné~

f1~ii1al költők és irók
OíYdrl bakl10ni köhem-ínyeil é~
.",,.,,".,,1",1'>; iri:Ístiliil i.s atözli. ame-

m.t!!!' niromla!ás,~ v.&mak,
1eht2~ könyvel!akban még Sdl01

~\1:m ie~2n~ek mq.e-. A sil:erkesiJ!~

W kéri eI'HH~1fo~va, kil:~"

fÓltJig' il! ~aid!O!1,(i vonaíkazó
irá!Hiki:E1 sürgősen ~l1.!veski?d-

cimGre : 5·~~d

Ernő ós, ?hHJlel-u! 26 sz.
aiá, A köz~eménv~ s~jái ~'i:nü

leli 4'5> EI paDímt'ú~ c3i:lk I.U

~gyik "Fa. imi, mivel
z k·zzirak)ke;i a m~ me~jde.

nése u:án bekölIenk és \'Ti.lg'

őrzés eéH~bó! ~ k~5z~h~~yj

l}all5!:on\ Muzllumb~n h~IYi~
{i!<
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S';!:: ~;:t(:::f ik~~jj2;~!<~ ~rdgy

{::hé{ fede'~~ U 1 :0'Jt S{d~'Ja.d

kert ánO,~~'I,zsr~~ kf37aU~f'Ja:.

::;. fe.ladva. Va3H:~ iUl/ar kb.
lot- fts,jér ~üerenkéDL C~akji0

5.0 li~..::reJ1 fe liiJj rendelés,[
fo~adok eL Bordó'!
t.esel!] a(Jo1( a ;;záilit::d lar
CéWl?"ra kóksan' hordó!1"v
3D napon belül tlermell:tv'c
kiHdem:iÖ 'il'iSza. Szétk[H
dés u!~~véttel. peng,";

kLiJ-
:jö~{ ~ni::1lal á 1:;Otbol ~nün

t~sdübozb~nl' h·é)·~·ncK1tve

8ors-ffrrn ~4:e6~'3~~~S édeskés
g~i~~~~~~'\.. ~[.~d:.t~, :~k ..:I;~teSit :fa~

~"r,j~.1ücCjak és frj ® ~1t s:2~tanyu.ali-·L

Cm:

P",iké1 ern azoa 1..I.ras, aki Dl ManOl2:
báion.. tá:...edést,öl e~"!Hte fehér selJT~n"}

sál2lmat, méltóúa~gon ?lzt dmeJ11fE:
visszajulitatni. Dr. Ková2S

S;;;r:: rJos 65i_~15 l!fiL ...
jg í/t~zi Szn~ágy] l(álT"~lan KossuU~ L.~.

41. J\kinek van jel::ntse ·ná!a~ -3-2

f'rafli(;K 3~.J>~k Z~ CE-:5í.H1gelt!{

vti$].eC:e~c!es barca. li vi:l'en;,izG
h:;.nevad.akká1~

E

SzokaUat1 5o;0r:2 a iílaj.I1H:res:c/ö izgaló-!1l1~

n81.K. - Az őserdők

193ö: febrt-lá{ ~6-~~,j. '/dSD.i n2p

beszélŐ .[]::'~í)l1g~n:1~n·::

és aI ember ~1arca. E f:l2gyar ha:':;~o.::

fHmner{ Hninde11l je1enete. a nézöközÖil '"

a vé~~5üldg -felcs~gazzMl,.

A. Tarzán f.~lrfjnÉJ js

[viUKS
~...~}giáték.

Hamgűs Ma:i{YSl.r 'V'fiágMnadó.
E~öacl?~,-)k ke;:dei2 eSKe f· é~ ié~ ~-k~r..

m [ e; .~.<~ ri) i,;:: ,<;; 'in

Uf. Nl--=:
O ,r"b ,.
'0y~ if

A F':.AtLlf'&''lé! (\Vagi,t;- F~iclep) bm-
g0r!Y?J.; korpa)' 2.T('~ es.
áil.;u;.Qóan kap·hE:.I>:)

kiadóban.

l~.k©da~cm?aItdiEr.nr':.~1~o·nt~ K evekEr~s

K.~'ÍdroE}lQt,~)j iIeg:"i,-e~ jú 7,~{;·U3.ij); 0-0f: fHe··

E~i.':'1d~ SZSJnT'ia éb ~evele.s csutka··o:::,,:.',.
ü.~ó ~:~~\"JJirlé z6hiU:~~'.o$i LYl-
r~:is Pető H Ú~ 36. 3--3

:I10I"t,"I1' Mikiós \.lit 28 sz. ház elaHió,
;..;;gyan0iJ ~~ sLab,tjs i-3kis _;~~nék ne!yÉ

Stgg~~ ápr~(is h6l-re ki3dó~ Bövebbet
Hljrt~y NUklós Uo 3.'7. sc.'~ alaH

}lh~·t daF~!b pá:-nii2:aHr borhuZS1f~j

ebéGlős7~kJ' egy kítllJn0 SZ[:fR:?Ze:l] f~

htJg:zóra", egy u\~h~r nlg2'::::YL0~ rna(. ...·
raccal elláWlt gJ'en:-,<:~jgy és ké, cÍ2.r4'o

ei?..Gó, lehet a

Arvarasi !
hirdetmény k~von21t ~

MlgYklJi Á.1ta!ános TakarékpélJwh {'t, ~
'Jégrcl12!jtatóniitK Di!1ya J@!lGS1Jé sz.. el'lS- í
ld!> Mária 'Jégrel1aíláS,t a!",mr~c.ö elIell,' I.
inditoh 'i"égreilajlbi ű'!y~ben:l. telek- I
kilnyvi ~jaiós;í.g végreU>litt5í t\i!Obb {,r

\'·0~~é::.:t l30ű P tökeköve~eié$ és jái"ÚJJé-
ka c·ehai'tása v~gett ~ gYO~1H:i kár. )1
nisbitóság t'2.r~jJete[] ~evő) EE.d(őd ~fC:,Z

ségben. fekvö~ i az c:1úc;'5drr 2~tl.:'~ ~:~:.

betétben· A t, Z f:DlfS_ 5056 ~;~(s:r.. 1. i1,
i·~3:'f 51 t'erüJeEu és D~nY(i J.fll';~5fié sz.
Puskás f\liáría otvéll:Wó S7j"\:<:Je p3p

haJomdüiöbeE"~ inza'Uar.'/20 22.7ó ? oD t
ki.ldáhá!si áC[;óOli elrefldell'i3.

Az &.1''''~ré3t ·1936:. évi
h,1) 5\4!l8lpjál1 1:!ele!iótl!; ·10

Enclrört!
r!lis!gtQij"~<J,II'!i.

Az árverés alá keri.iiŐ

kiáliásl ár kétharm::H.H.dJ
áron ne,[1 adhöt6 el.

Az árvereiní szándékozó/;:

FÍ':. i4!il&.· 5':e:. 1932.
lll') L vgntói 266 SZ~[[l:L

Arverési
Dr, Mo[\{ai Béla ügyvéd áHa! képvi·

selt H{)fÍl.(~n-Scman!z-Clay!ol1-SÍ1rx(tie

worth Magyar Gépgy:iri I'!Hlvelf rI.
(csat!: HüfheH-Schrai:\tz s:b, rt. 10,526
P. 20 iiA"áfa 45,."8 P. 65 f. töke és
'. j

jilrulékai ere]i::g a. o!.:dayestE knr. tör- J
,,< ,;;:: h'" 1(j'~1 1-., r;. iF.;: ~7TI" ~Z )ven) .. l:~r.:., .... ,:'IIi-. vV",~. _v. .j~ ~ ~'-' ;j < '!

·"~gzé"h~i elrendelt kielegi:ési végre- I
httj:ás fohUm véHelti!li~a3[ 8zen;ieúőtő! i

.~. I
i93!.. évi j~L hó 3-án JefcgiélJi 30CO P_ .~

becsült ül,gó~~lgo';r& " gyor:,&i kir. ji- ,~

rásbiróság- fcnH &ámil ',:ég2ésévé'~ az fl

á.r~@r§s ~!:'endelictllén, 2nnak t:'!eg'~&r- ,~
?~-:t.Jt ~.F-~ '.1,... , -I;""'" --':"11"r f:~~~~-'':''r ljU:i~.:·. e"r .... 'l(ü:~,,:.m l.e;::::l-. ~L..i;;;;J~\. "J..:.\.c::.:;, ....... ,.= '

\
'-. ~. ht • - '. 'I

_ . 'i. Ker: ~'l.~''''?sz_ l~['M? n:eg'j
larrlal'tlr;;;_ l~aí:,r;a0,.H 1936. é'J! f~b'!1

:r..~r hó 202 r.apjtlnak déle!ő~t 11i\
~i't,JI@ !iL:etik ld, amiLo:- al . , leg!
:c,;:alt iraUor li egyéb mgósagokat a I:

:e..~:öbb-sÉ ,ie'érőnek ktsznénz:iizelés rne1- l!
OI.~ It"' ~

.d1, ese1leg oecsáron aluo is - de il I
k:kifdtáS:l ár kétl1armajáná~.1IdcsünY~1b- J
'-.' -,." .' .,. h~; ; - --- . "'v ,1~'J,I" ,-"",k .a :eg, e'.''''J,til!,,1 ,,,.,envedo CH::- I'
:_teg~re=:.:e.:;eve!l' e! fogonJ ad.rt~. Azon lü- ~;

gnS';gükr5L 3.DH~tyek~!ek II kikiéHásj ára ~

egyc1:e< p~mgö!l felül vaB, csak azo~{ .',"
;':"-\;eífí'b ::t~ .... ,~( ~. kik '01. k'q~-';á~"á.s? 'Ár e:OiY- .'U-.:,'• ..... L_ .. ~t~'.J'....., ""·ti-:'t.~-"l- •._ '-'ó-, t:il;' .'1:

,i..''tdrésret bánatpür!zil! letes:zilc lj
GjfÜinál, WJi. é\li j31"" hé 25 én.

ViCláll"frJ{l Nám"i::tr
kir" bit'~ 1J<:gr':ha..itS,

mint t3iróság[ f.lkil!oJÖ[:.
~~i"i'\1l.I\~~"W'I,*"~lIl'''·Hi'\)-~fi;';'''''''

.A.. gyom;·ti kff. jffá~~ré-5á~}'

Jt.k~~.önvvi h~~óság~

24'1/1936~ ·tk,,-L Sz2.t:.L•.

binatpénzűJ a ldkiai~á~j ár :0 szilizalé~~

kál ~'{észpénzben 'Jagy az 1881: LX, t-c:
;12. S.-ában rncgfruattr020U :1rfO~Vamm3

;:':~JlJitot1 óvadékkép;;g érlékpapirosban
öl kikiHdöttné! lelenni vagy a baflliiJ·

pen7nek elöleges bür6~ ~etélb.= f1eljez:~

sedil 1dállHottietéti elismen'<2nyt?: ki
küldöttnek átad!li és az s.rverési fe!ft.:

teleket aláirni (!&H: LX, t-c. 141",l5<.:o.,
no. §§, lGG8: XL.: 'i.-c. :n §.).

AzJ' aki ,:,;z ü;g"2U:.r.:ért 5. ~:ikic~!t~s~

árnil nl ~g3!3abb igér::!:?! tett; ha többet
senkl sern akt:if

l
köteles .~jyon~rnlf;:

a kikiá.a,i~i át 3:~.;.:;;,:::lL; szerint rr;.cgál~

iapirott l1ánatpéfizt ;n ;Wa!a igért ár
ug::r~_naK1nyi s,zi.zaJékfág Jdcgésziteni
(i90~ : XL. 25, §,).

Gyoma, 1936 évi jan. ~ó ~2. napján.
Ur" E'·I{·o-intH· S~ k, ~nr. ~D~;:Ó..

'"' kip.Jm2my hi±elélil:
!oAng kiadó.

MEG

~rözg1lűl.ést talltc
il DafárJ.~ L l~g.~aü e;:~n~ea

tiszt"leae! i~leÉ;Íl(:rl"k_

A G,!Öm;;.( üaJáala 1936. évi febmár
hó :23-i.lndéltl!án 3 órakor, határozat,

esetén 1936. fe1)nlár !tó
2;9i-é'1l esle 8 órakor, a:: IpamS;(;uI0ilC
isköl:ib1.n év§

L Jegyzőkönyvvezető és két j/\'<:Yl!ő,

kön;'-<lhitenesitó kiremdeíése, i!. hatiifO
u!.tkcpesség megáHapiUsa.

2. Az i935 évi :.!:ársz:l.madás előtef

j~s2.tése1 a számvizsgélóbjzoftf.J;2g j'~

lent~s'" és hai-árol''l.lnazataJ -" ie!ment
H~n:,- h!Hü.

3. Helyettes titkárje/enfés::::.a Dó1lilir~

Ciii 1935. évi működéséről.

4. Hel/eHes gündnok j~íeE1tése 2i

Oal.ird:! ingó-vagyonáróL
5. lJú. li93a. 6,,1 kö!tj,é,~e\td,jnl;"ZaJ

eHHeífjesztése.
§ Titkár és go-.:tdnQ>': ;~/"'sztá.s..-;;l

évre.
7. Szám';ilwgá!6biwtts;!g meg1Í~la:J;l!:;'

lii!';iiI egy él!re.
3. Esetleges ilujitdíl1jfi:ik,
Krillt Gyomán, 1936, évi f:;;oruár hó

l,s;~éifj.

Véil!"sa.I1'I~'nLáHI6 Namerew ~étel"

n. tltkár_ ek,öf(,
11!.~~~

~~~~~ ii felelsz í]fvatásocifi,Üf ta'iavr éi tleJ'

~tkezéSld ibU n I íeOliíö~Jc;á~ mP..8["!!ak bi&z~üs'Ői aba
és vet6 i; hogy [iZ rnf,sik \t..l~asEméITiY' min~

Yl!lggOl1tételber.iI,egoksóbban és lege,.!ő- i":., dég awnosHja: a!ézetét Evej 5
Jllljfösebb feltételek mellett szállil üfil1n-
ft'e!d Jenő eég Nyiregyháza. Gazdakörijk, ' czik író asd Ii~mlrja mandémi
Munkás otthonok, Rokkant IEgy letek:1 senki előtem mino1en!d riolánam

árkedvezmélllvben részestililek. : bOliJsánalot kérünk hOg"i ilyen hi·
Saját érdekébe~ kérjen ajánlatot : bábafE estünk <ilsz~a tHasi!aí>l nem
~t!HliMH~~~~~ Ifog.adgyl1k el meú'i nem akanmk

'I Ids lwní.ak Kenni mert mi is a
NYilTTÉRli< - i ma~unk fejeinl{el akarunk gon-

Válasz il 48-as Vezet6sé!l!éíöl II doltrowZ
~ il

Meglepödtem midőn éi! kezem-· Gyoma 1936 Február 1:2
Glf6ri !..ás~lóben vetem a Gyomaí helybeli la- -------,---

" "E wvatban ki:h:üHekért nem
pot midőn o!va:;om aJ 48-as Egy' '.'á:Jal felelősséget a §zerkeszt6seg.
let Velzetős6géhtz llnté-let részben ~fNi',~~W"'!'9~~~

!kérőleg részben :egy elutasHás03
~7;iket tanálok benne Papp Z5jg~

mOlld Űlr alá írásai meglepet 22
kérdés é$ az utasítás mert 5 nem
ii voU személyesen Feow,

4-én ér!<ezet h.ozánk \?gy meg
kereső levé! a gazdasá,lj isko~Bj

Igazgató ölól melyben tisztelet~

tel kéri Ji Vtz~t,Jséget hogy oe hó
Q én es"le dlswó toJrOS vacsor;:L\
rendez a. gazdasági iskolába [r\
mJll t5!l]ufiók lár6 liizsg~[ végz.é,
iére

Mely'bei1 kén termei 1!::riiGket
ilsltah széket s-zGval mtU; ktliegy
dHsmó torös V3CSOIáih.oz és
ihl03á kedvezményes bor
tást a Vádaszmánya kérést eh:l!a
5>itota men már máswr is kénék,

~. • •• II
alJI:: o1vasv terme~ IcWj- t:

i ,'. rletek egy nap renL.ezt:5:,;·;;:: i;

aSl-Hs elWasHoUa fl Vezetőség ~, , I
mert ennek sem szé!e sem hosza !i

nem lene. jogos rámutatás volna ~

Mr illd'! {eSaiHelnek ha I
J !

~ak egy is eikapná ci nem ~

o!yahasznos Poigára a Gyorrd 11

~á['sa,daioml1iak mint ai gazdasági l
iskolai Nern 'wdom a il
clik iró lÍr únformácziól il
!kapot VáJaszmáíilyró; csak ci cll ~ Pk. 45. ll:!:. 19341:.
Válaszmán.yü tag lÍra!",,! hOilY II 1'934:. rgh!ói Hl szám.

csak egye! is beszélt volna rrögl5 li Áfyelfési hirdetmény.
haláka Héue salóilag mint hogy:1 ef>. Tóth Oevza df. áital

talán meg kéidezet volna JDelölOi< l kép~iseH Elsc, Magyar Ál t i\t!li1oS Biz

~gyet is hogy mivel indokol játok tositó Tií.rsl'lság ja'iára l5t; fl 52 i. to-
• " a, ke és hátralékos jaruleka;8:l"ejéi€: "meg hogy eluí21SH]atOJf. e nemes

budapesti közj}. kir, járágbíró"ág. !933 .
Wrekvést éVR 203.640 S~. végzésével f:lrend!dl f.ci. t

Igaz hogy már voU szó a VA· elégHési ,régreh1l\jtásf(jo!páw végrehaj-

[81szmány gyűléseJri ilyen !hang tast szenvedölöl 1934. évijanl.ls. hó

hogyha a termet ell1em kapják 20·án lefoglalt WI5 P. becs1iH ingósá-
lU.: E:gylet vezetöségél meg váják gokra ill gyomai kir. ]é.rásbdság fen!!

h· • ,. Számu végzésével az "-r''!;::rés ,;::lrelJdel-
é~ még voíl szó az 4~lhspan ur IS

telven, annak megtar!ásáf elrenddem
"zel[l!1 a VacsDrán részt vesz de fo'" végr. SZéIW' lakásán, üz1ekben Endrőd

ligy tudom hogya Vonatról leké I Piac tér lee!Jdö rnegtartá:;,.ire. tl(!!ilridő
set itt az A.liSPéHl úrlól vád nem ~ ill 1~3El, evi febf!.lár hó 20 I'Il:Il'J;jli=

akik ellen i.'é!emé!1yen vo!:Jak ~ nak dél~I~U "'l0 ófá181,ü::elik ld, '\
tudom hogy ill c:dk iró lÍr I~ .,mii<or z biróibg lefoglaL 16, disznó,

búza s egyéb illgÓ5!ágokaf él leg,ijbbet I
nem szenved aban hiányt hogy, igérőllek készpénzfizetés meliet!, eset-
ne tudná aszt. ihogy ~ki :Hen vé- ! ieg becsárÜ!1 '!iJI.1! is - de ZI kikiáltás!
ltménye van iS aszt IS ugy meg l 31f kétharmadáná! a1ac50flvabban csak
l, I· l· k' li ~ \ié"rehaits_s~ :"zenv-édö b~leegyezé~é- ~I'Ae tiszte lU a I nem 31:0- ~ -

nosÍlJ'a magát a czik iró vé!.lem.é- 1,1 vel, el fogom aé1rJÍ. "
. 1936. évi jan. hó 25~ér:.

nyével nem tudom hogy ml í'S.'iI I~ Vilial'lyi N!;;;,ndo::,
ezik író úrnak elütas}a li kir. bir. vég;eiJahó,

~uk avaI aat indoka! hog~l til! nem ~ mie:JY bí,ósági ktli;ti!~~tt
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Eg'y'bas~b;Jg (55 ram szé!cs) ! ern. rnz.§:2-3 h~rd<t~ct

20 f:H!ét. C,ts:r.ör: h]ró.eliés:G~l iO százalék, '~iZ5z-;;i'iDél

15 gzáz.&lék, ~ rli~~y~rlévi ~irdetá5~]é! 2ü száz~lék éB
fé!évi h]rd~tés eserén 2~ 5:L2Zalék ~edvezrné5]:lt adunk.

Fel~31~gs Sjge,b~<ás:t1tc i WA~~N~RtwiARtOi')
~$ ,

KŐNilVNYOl\rlDA
'(O$fll.lth lajr,;s, ,u'leA 6.0.

T~~~foi'!; 22.

Ne~~.$·i.:t1é\Íre j -3D p.' fé~évn~~ 2-60 P ~

3eiiti1et,p::,,{:k p('a1rtC:;iekkei:~ ~

ii'.ul~.áda·-nY()1ml1l. Gymn~.~ csekkJúm 18,280.
Lapl.irta c E il i .C} t :>~ ol: este:i 6r4.

{\;legjelenjl{ rninDer: sZ'vrnba!ol"i regget
~~~;;;;:._iiiiiiiiíiiiiiiiiiliiiliiii.....iiiiiiiii~....,.ou;o...;-~,i=....iiiiia...~~.~. iiii·~'"',..iiii·Oiíi_iiiliiií_imiiii:...iiiiiiiiiiiiMiiiiLiii_iiiiiiiiiiiiiiiii_Diiiii_iiii""'Sm'"Wiiiiiiii:i:i-iiii,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~__

Van-e et
!

Iat
ism

TűZ'Q

DgCS

Vé,Of1Z ?l!.(adi· ';'0'1 ~;c·)rrn'<;·.~ ..... l. "'""b; •. 1 .... ,Q

nyunk. amelyil.;: egységessé
ft:~sz-i. a ~üzred.észQ·teL, Ez
Ulón maid nem aUá; függ
egy község tűzvédcimi bf~~

l'endezeHsége, .hog~l él f\őz~

ség f6jegyzö!éne!, és á

l\épviselőteslOlef!ld\ meg
\'an 4 e él helyes érzéke a
~;7,ük5éges rencészeií sz;;;:rv
és El ;lI2gfele~.{j szerek be·

M~óia az ember !össéwkér1l!
megismukedeH az c;~i!esle!<~

kel,éHcndó izgaló kérdes, vaj·
Ion vannak e rcég él Földön
hJ;lül eió!·ínyek -? .~z ~rók ran·
!iüj6iEJ rég l:h'népi?sílei:ea Hol·
da!, tv'lm-so1. Kilünó filmelliH#

íllmmár, ahol ürr"ké!é'in ulaz
H.mk cl Marsbll es oi! 11315Y
szeri.] lá!Vafivb.an és fogad1e;:

lá",bar< re.szesiHUnk. Egyelőre

~zonbi'.l11 még a szomszédos
Haldbo serr; lioine: jó kirándu
l;!i~l lenni. Nagvon hiárovoml:i
nekünk;;;] levegő is i'l viz. Épp
ez,zrL az! hisz·em, s'?mmil'é!e
iZióloiflY! sem ~8Iálílán1r. 011.

i3, Nd ozt2gközd<2~b eső

Merkttr boi hómérsddeiz
a::ag C. fok. EIéi? enn Vi,
hogy elóknynek nyoma sc 1.0
gven.

A külső nagy boiyg6k köz~H

a JUPITER és ci SATURNUS
óriási gin:íömegek. Eselle~

bennük ~ebegó:;ólél1yekle#

helnek, igen alacsonyrendi
slúvel.etek.

Az URiÍNUS és NEPTUNUS iiJj

NGlpló!Vdló óriási iávolsállllk
miatt "2I1dkivil! hidegek, ne
l:'.lfliuk u.ene!ónek élólényeK íe
ienlétéL

VE

I Kedlf9:70~bhu''''_''' h2h,'.j~Qj '" VO:-
] l:!lM~~~~E -=s:22Z!S2....~""""'~ i _.... • - .-~ - u fi;,.,

(lU$ bo~"~rgón. rión~j "sé~{ re 'Lz ~s~k

G.: ··a.·.z.d..a·..1' t...l,$,··U.·.~.,...?iI'. (JI' tr"~. el'P0a..l.7'C.ibO' :. 50 C. fo~ ádőg-. Vam:OK a
_ _ lO ~u5 ~~..l 1 -~l'\. : sark körül hűvösebb ~,;e5zcl·{ Is,

m f J'. 1 aho! éi'?! lehe:ségcs" men
l', 'altH;'<Jóvetsl;gel évben· 'Jijra I{i~.ereiffak bef.ogadáSá.t vállalják.. II. kőre van, ?D':onban pOros.

m~g:e..ndeZi fl ~azd~:.. é.s , fö!dmi-. A b-aiföldicsereakeió részvéien
ves ihak bel· es k\.!ilötdí csere- dija. uHköHség nél~l]l. 8 pengő.' Külső bo!ygóSZOmSz2dunk Gl
akció.~át,lwgJ a fej/eH !1rl3g&né~' A német-· és .azŰl<Hi\ZíJl"szági I MARS. Ez régóta fogléll!,ozlal
éS:i:3ki helyes péidáját3 (lsereakció ré&zlfáleH giiia 190 f ja cl csillagászokat Ei: .opiikai
mezög'lzdlaságbancsonkatl!.!ldnk petogő. ~ I c~alód~s: ..~ sark~knál ie.vő k~
is meghmwsitss, ]elentkezé.si lJl&t@.r~dő beifNdre t her hOVld~d{ nyafon !i.lsebb.

fi, lél az, húgy a gazdáHwdó, Hi1q6 ép" 15 !i!né!Ut'ég {)la~z.llé:len !lagvobb. Levegö,ie 1/61\.

ifji:\k ÍéH'a~z1ól az öszi betakaritá-l n;,eak~iÓra':nár~i~s ~5.·- '~f csak min; éJ mien!-\. hla

sjga slüJói J]ázlól ,j~lIpi Aek:vő l .Jt}lel1!_keZ:!Ü,.a .. f.a.Ju M,ag'iU'G_.a~.I·. ~!i'ár.duínánk, okvc!lcn oxigén
terűl~."ekrem.enienek aa!dáiko~l~".! ll' 6' S 1őmi6~ keltene vic':ní 'ni3gunk·

j ,., ....'.ll" • Ga d3 lf"ÖI!d~rIles2;(J\Jetség mmé· ,1

~al1ulrlL Ezen 'f ré":~"! a 1'\'~7."1f'''" " 'B' . \' o" ..... ) I kaL lvHrlO\\OD Íe!lélele megVeiil1,
{.il v CU iL ~.-"" - , re \.. uaapest '. oál!10íY .1:1 .~. ,\

má alföldi rÓl1lasáQ'ot, ,a szé.o•. észa~:i l,l i J hog,; élói,zf1yek lakják, cSök CI"" e.let j
l-ag "1'd·~l_"" " iR ',"'t" k1' e'U , ' . mienk"'3! kissé c!1i?rő SZervQ#l .. }', C<\',"', '" .....,a <il vn .vm), ,,'CI Kiváncsian várjuk, ~ nagykecl- j
és a !ües dUliániuli dombos '111- l vezmény meHeH, OY0..már6Ihán}' ~ Z21~zI. Er,ö! azorban zt(j3 iu-
,.q,:.r."t ke'·'·(" Q71' "',.,;;,;""" i ml'l-''''e''', . . I do m á sunk li j II csen.
'UIC",", - .Il;;~ L'< "'>ulQl~""... .u;" gazdaifjú fog lden!kezl1li. i
magyar ifjlii megísmer!HJ~!1!é.ÖSZg l Ha a cseraakció ui:lgy szodális l
sze! pedig gazdag iap3lsztalatekA j elgondolásában és annak szűk· J

kal térnek vissz@, !ségszer18ségéibe nézUnk látjuk,
Akik pedig Nérni!&torslag és húgy amikor in(enziv és folwwt- ,I

Olaszország fejlett gazdasági vi· tabb gazdálkodásra van szÜksége i
szon.vaH is me!! akarfák ismerni,' 46 ri j k l-k '! - l=" a gazaalt,rSaJlll,,",ümna ,al" Of l yen l
3.10.k tÖ}Jb hónapig t'3rt~ikodnak 'I' alkalmat me.g. k.eUfognL .Küldjük!
milidkHlt az oUam g21:lda- fiainkat,. tanuijanak azok és a I
t~~al!,idc"ktagí';ij,:Persle reszt ves~- szerzet! tapasziaJatokat haszno"~.
n:;K mi;nden ~j,~fpTlju!6 gazdasági sitsák itthon, ahol fninden gazda ~
munkáln,,:;. csak ~azk~dik. A ,'~gi rendszer I

Úgy a Ifel, kliHpldi nem jó. ts ha már igyszer ön~ j A raHunk kivül eső Napn'f'd-
csereak~i(iiál7.évesriéJ . idGisebb lurd"tába. 'la iOI.l1ak a gyomai gaz .. I szerekl2n lelleinek a F ö/dhöz ha·
Ifjak',;,ete!Ge~Jd aJ.rHt!1ek· szülei dák ennek; Rkkor bSak előre. A I sonló él'zlkörüiményeí·\. i:;;y le-

.önánÓ gaz<j~BáIlJ4<1! . birlliil:K és tudás <AleFJa a tapaszt~iat 1hát élőlények is,

'OfSZj-~zerlésére,
~~Tc~s<an é-s Q:g'·yc~ n-tetű en és
Jegh'jképp~n kötelezően vi-
szil' ',1.- ",-<;>:::;-." l, '-,av' ;ol I,)IT_
..... , .''\. Pl. ......:J ~._ J...,~ Lzv~_u ali.::s

utolsó községben is :neg
~. ! l - I -~ 1'- , Ilele O.UZO rosag ,egy~n

.'képezve es megfeíelő .!flz
.OHÓS'lH"k legyen

Végn:: méHó heíyér& kerül
a magyar önkéntes tűzoltó

is. A régi opereíHigum a
1 "Il '?·muue lesz. !4. agyan hozmtJ

he1u·'rní"Tní n ;"'7('n.,. '" iO"I""'~-Y"
.L.-/ ~ E--:J{~.'1,I'll"'A":" ""'~ t..~} .1J'-l."l ....

javaSlaT lérgraiása közben,
a ~eg:1lag't1~a h~i[yró'L eI~

í::3meréséTfeiez!e !d az Öt1~

j·(íznfés IŰlOJiók H'll.Hlkójl1

feleji, kJ.i::ll hogy, nálunk is
kifejezésre jusson hivatnIo:::.
és lwm hivatalos helVi?n is,

mni J<:őzségünk tűz

védelmében f.'gi!5Z éve.n át
gyakoría,tozó, ,ianul@ és
rendelkezésre álló tüzoUó
i munkáJátis lT1egbecsűiik

is ertékelik Másutt meg~

kii!önböztelett tiszteletben
részesmk a tűzoltókat, amit
náh..mkm~m nO;5yon tapasz
falunk. község megt'elte
a magciét, megreJeió 3ze
rekk~l és ruhcival Jálte el
íú.zoHóinkaL Tegye meg til

lakosság ~S a magáét, be
csülje és szeresse önkéntes
JűzoUóinkaT és eg~'énileg

I€galélbb fi Tűzoltó Egye ..
5[Hetb€ bdépéssd
son ez kifeíezl?sre,
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OJvasö EgYlet

nJ-Dsi }-, 1-~'5;:~'

(TI \2 n·,;; 1, ijj 1 ~1: ~~ g \ :::

iJr..Jjl}~. i\;':~'H;

r~-' j; .i? 1.r~.2;-, E'}'\

nl~'~ 31 c.;:i:é f i" ]H\g": l: ng\:: r~;.

Az Egyei:irt~s O!va6ó fgyiet
jeEmeUli'líláija

3c~k lT;C:t:2\'::-:,r
mf;'k!J':;mCfh~~S5i2lJ L:i2;j 1 EI \: ld·

V2S \'~dékkC i, :-'j rn2! ~';'-:(:' ~'.

háboru

di.11;j~k el{: th jé:~I;I(,i'j;'

}J,1[1 ~.:s(jr~a;()~·\ ijll<~~\'?T~:k

1..)fO';;,l H3Z1-\21" \-~l2t2~>~~·~ ~lJ

hUL'H; ~AOI1~r()!l?l lh11Mbn. s CJ]- ;:..,';:;,:'h:-.

n.zk ci h(jds:ire~n!~:l~ <;j{)·ö;'Sf.:~i ,; i'~:~):2I: --- .:.t,rn;~>JyrJ~(:l UQ'YdJ:-

már iTlegiL.jlkt)7hZk ,0 nb.["ind2~U'" c'~;ji··~ a ~Z/2:'~!~~ Bh::tSZCl1 ilni.)-'
fllll iupán hdderök dÖrel';:"!'1 ki.iI;W(!- 1'Jallla!ö;,; lámog-a

• • • I, a :n82"~:r§,;2sn~·k. ~;J:er!2:[nén~~ h~"i
eSZi!!!'.' ap/oL II j;;,:). aff2'; .,

5 ~;:.. C,"~'srhö" 'r~ or k H.:i<.

mUkti, hOQ"./lw idúll\.';'?fés 5Z<::'!- ! ["·I·i~,'.",'J'l1itl", - ',,~C ! \ "- ' ........ .., i! '.-:,~.l~ ." ". a rlle 1/ a "Ft- \/ 1
pQntj~böl, a kéj tei aIk~dozH\ ~ szon~L-;lá3~s cjmel riselL il:}'"

is, Q hóbon; rővldesQn kjlör i elGDD .'dóra d,z ug).
la~)ér: és ~ szc"jic1 közölt· ~ hog}; a Sl.f.?r~.H2S5é~e~ úira

J ~:I(!gvacG!'s?á.(Y drijna
l'N'Ii"P'!!elJlltl: ,1, '5' ""

_. --.-."'.-.~--- -- .,!,"- ? 5e:3!" .._~.i' ,,±;rr SZi.""rn·ei-(tZnJ kÖ3~:~Ö1\th-c:~né.i1I{ 'f

=j

C.

Új
/~ : -k' ~_ :~. lJ!. (-'l~ a.,\~:; j

,,' • J
,i 'hIS,? il ,í

I
dik le. I

',~~" f "I, ~I , ,j
la~),~~~ :.~·i:l,~;r.SZi,l{JJ'4:-n 'C'J ;::.v'" ~

var.oscurÓD':u ti<:\';,eh',i -.lw,- l
'l' ',' ~ l 11

re rn;Jré~z.zbbqc J:f:f-j(i: ~:'::J'\:edHc-' ~
, "

Einél felélcgujf.1öl/,an a hék:;~ ~

íi2fjeszk"zJés ~5kHf--:áíáh{)? fn,~~.' ~t-' ~

Sz. Csorba Tibor: Az utoisó lőcsei

modoIl, de C7t0S~;Ü(s;.:él" kjt)
rndi" reg~ív.zr.(·s. 1j~'i()fJJ ah of lari jfl

, ,. . ~ , - , .
ny.zfnJ e~'1 (;f;ymUho ern!J2fJ ln- k
1<2\:Ö népszdpürulalÉiHak. Az I
orosz befolyás alaH ló6 I
só MongoHo és el iapán hübii:- !

riseghen .áHóMandzsuiu.is kö~ l
zőli az' ol6bh] j,Jóben '2:.éj'rQ!

A m. kir.
Ognányegy~dárYsá9

statis~tik~j~

Az 193:5 ·34. k0ltségve!ési év·
ról t'irJt;<es mJlaloki;lt lal' elénk il

magya: Qohányjöveclék ielerJlegi
ti il 2l'p0,,:d róL

A központi igazgatóságnál, a
vúlelnél, gyártásnáJ és eladásnái
Ö~izesen 466 tisztviselőés altiszt '
mi.iköclik.

A cloMi1ybeváltást az or;;zág I'
kÜ!I~Dtlf:ÖZŐ ponljain elhelyezett 24
bev8.!t6 11 iva i!íl I látja el. Van II
gyárunk,iunelyekoen :izivcrt, ci-.
gareHát; dohányl és dobozI gyár~ .
tanak, továbbá a mezőgazdaság. ~

ban frJ21sznositolt peH!1elezu anya- i
goka!, van 8 dohánYl'aklárunk, l fu 11M I

af:n:j}"~k a dO,hál1ygyárlmányükat l
a aol]iinynagyamsol< és elmrlfók~,

kezeil~ez kiSZOlgáltatják. i
~-.zapló, ripod, e!lJi:sE,jlés. rai?, ;

fi,. m. kk dohányjövedélí be-
vált<isi á r b a n fuvarpótlékbln ilelké~) s nJi,;)(,k:?ek~Qk s~.z- i
8594.954 P._I fizetett !{i 4.173 rencs<!s és SZ;;\25: ít'liálkozasa f

t ij" , . i?;': a könyv. c·"';~,ne. Wkle! II I
enn, el(} Keleihez általuk termelt l

24,2 kg. dohárlYt. " .szepl2sség egész éklm(gnyí- I
KűlféHdröl 5018946 P, ér!é-kö! jalkoz.3~é1 Örö[m~1.''?L b;ÍíH]j~VaJ l

d há ' II '.:gYJnüll. Ugy érzi .(1lZ ol'Jewó,!
10 ny!evél és do!1ánygyárlm,~nil :( .

, • , ilOg." az íróval G!i, azokal é J
, ebgaretta és pipadol1ánYi l 'I

f.dei!hckiien nenokal -és éve- 1jiU be. ! . i

n. kel, amelvel<re könnyezés néi· l
. 'úoMnygy.íraink 341 kg. lDur-l kül d53z~em!ékczllir12mjenei. í
nótoí, 4~5{);.655 kg, pipaolohányt, J l

2.043,866 kg-. szivarkac1ohálllll~. i~ócse! Mirilhö ei', e nú il l
j , i '

tfYvábbz'. 56.101.819 drb.' :. nye!'>', í:l? ~l'á~mGlJés:r.'::! í-ii'~le~ ~

é
i .}, - • • ." ,. ! b ~

s ",öz~l 1 mHliárql elro. ::igaret- li ZO&{(~[);JsSq~C\"~i 1';:H~$~ e-l
tát áHHJJHak ·el6. ,~I 111 éH ko~(5 sl~[nfóa:6~-á lnagasz~

Ai. eladási eredmények az elő- li /osHina. Egy 2iifl SZÍtHfórdává, I

z@,e,'V"irlélgYŐngébbek:VOI!ak, l' al1leiY!~(,:,n a lágy. _,'rillák, il bi'l
amennyiben általában G~ökkenés ,'. zakodo CSl}pongils és B fe- ~

(415.032 P.) tapaizlalható, kivéve I modás h8:nalo~ hefJgj?Si Q6Z- ol

<i NikolíllK gyaftm,tl1yokar, ame- minyi módcm I3l?Y'.i"Ú~ll{'l;:. E:b- r
fügyaszt&~a emelke,d

o

' ~$t bőo! a l~Oo·nY,VL~.),-l,'··o ' o o·a, t,d~llli li
IJO P.) mutat. lelkek JS mege,r,llk lli&í f1"veszle" .

A Dohányjöv/!ldék teljes lllénz. s~gcL ~mi2lvr61_;'Dl. _C50rb~'
b~1i eredmél1Y~ 102.162.344 P@f). Tlb?ro:~ _;ne!:?~:ó ~r:I~"el ,fClJ' !
gó (fejadag 12 P. 63 fill.) l~lja 0,1,"'(~~ & :),~~i~~5c,\:..g .H;* l
volt, il n~gybílll1i tlláldási jlllaiék pzncz!~ _~geíl.\ !jgeaH!~'!);. _ I
1.66 U H5 P.-t teH ki. .~ l tmQ l)iiil;r.s8n1oS 1el.'eg·o-

Kliiföldre vittünk ~ 82§.09-4 kg. jén ál eUnk vdn:hsotiiJf:l s~ef- l
(joMl1ylevelet 441 kg. pipa és ;ző azt al.. 1dől/amikor lárOg{l,..!
súvlJlrkadohányt és Ö s s z e s e fl l-ó hangia szs[!l ijs;:,e;kárd.Gni!

~. ~57. li8 tlr~. stivart és cifra-l ~ :il8~ i1é~y j!fií~ fe~~. Dz m~~ l
rettlllt. j I,Cll UQ;Zm:l~l!{ be!13.:C', az! t5, j

FIATALON

Ti-\RCA

(fDlyL köv.)

ra, mégis magával vi!! a Jcv~·

rosoiíl, illetve új lakó Delyére, Ui·
p.~s~re. Ht ötielszerűen Jaft.l.afos ...
lrl% S:iei'et:em volna de
nilgyaMyám !einteH és rás:wr~

t.oH, h0G!:Y tO\1'ább tanuJjam il

könyvtölt.~r. Ebbe be!eegyeztem,
de már nem sokáig tanulta m
me&1,,::ramlól, mert valami cse
kéfységt;", ;-J,ssleldUönbOzve. kér
tem, hogy bocsásson ej

Olyan szereieUei viseH~~delt 111115 V

ba.1yám írányocnbMl, adG!ig
nem engedett él, miig Ő szeme

nem keresett íészemre

me<slert. TŐlük ,eJheWei1,
sől szŰkös viRlonyaik2t megll'ia
zudtolt Mkezüséggel h(;c~;;itoi!a}=

utnak.

kezett pajkos őrömeimneÍ:: szelid!
s.úg(m~Igáta! vetni és mestersége, !
a kÖr.lvvki3része! titkaiba bea\7a!ni. l

lJ '.~

Ul volt nekem és mig ;:olt l
némiíe@1 érdekelt a De l
milcQf megswkGtíá váltak II mes~ l
telség fogásai és l1aprói~napra!

l..lgY~llIaz .ti munka ismétlilidlis ke-j

vél' Vá.l"tm:aJtal, az én állha[atlafJ! I
tennészetem hamaro5iHl meguntéL i

Nagfbátyam,. eh! :.áiva, :
'J B~la l hi igy ip&rkods, nem sok l
hasznát ves7.eGl az éleaben" Igaza I
voH, mert !ilzívese~ben f4Jgialkoz. l
Iam akkori szenveGJélyemmel; a!
béJyeggyüjMsse:1 és cSilk <il I
szamek enge4\i'~ tanu!íiAm. i

Vidékein JaluÍl nagybátyám P~t- l
ie kOHözőH és bár az e~Özmé- I
myek uhir! érdemtelen voltam ar'" !

tulra, arHlal{:El íehet6ségl1ek hi€.nya. l
hogy slakmtÍmban dö!g~zl:H~S&amtl

és a maga!n ereiéböi~ug)'-atJlllgJ;', l
megélhltssem é5 ne szoru!lak má- .1

Jrta: Klein MiháJ~'. sok tám§§a.tására.

Élelem tavasza szomoruan k~- G,yermekkar&m gcmdtal;;m volt, l
&zönt[jt!, úgy, hogy az első jelek. illetve másoknak, kaIGllŐi;€na l
ből következletve vajmi kevés jó- szüleimnek volt gondja velem. j
val kecsegtetett a jövő, Elképze-. Éo, mint affé.!e gyermek, nem tud-!
!éseimiJen ugyan nem tápláltam I· tam, de mei}'i!>: li:yerml;1k hja !
vtírmes reményeket és nem Ül vár. éleI bBjairóL Gondtl.lsm, játékos I
tim többet az éleUól, mint ameny· l és ~aik(ls VG,.aam, íilaanyira, ROjY l'
nyire egy magamfajta ífjú igényt, sikertitH <il "fallllwssza" !:Iatl1gzig\.~, .
tilrHlat rel'ides 'fiszonyok é~ kO- de kétei ért~ki Gím0t kiérd~mel~ j
rillménvek közöl.!. Meri mit is. nem, mit llOsszas időo kereiótttll i
'fárhaH~m vülna mást, mint sok l visfíltem a felnőttek OQssz:liliágára, i
son;táisam, akiket a.z élt1í abba ii l Igy ért életem els~ nagy csa-l
~soportba osztoU. hogy a kele pása, apám ~lyl\}sztás~ és ekkor i
~lm,kája után ke.resse bO'dOgl9J.l~-l iószivű RagY!léném veU maiához. í
sat Ez kj hazám határam J NagyMtyám gO!"Jd~-!I!! Jll6VaU, igye... 1
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meg,
~ VOild~ rlikJdt nö

Szuiü Vincéné Timar liska,
25 ~Vd,akjne1,zégyens
~·d5 f!8 VBl~.

A Békésvármegyei
84lI!hht e::;le tiinjek meg
ci Gondöcs-llépkerll pavWOil~

ban, A báldólli mű\ ... orbao ma
gYdnuhas párok dís:deivGiH;"
iása, a HimlJLlS~ és vi 'ú Ákosfy·
nqj I!Őivős iréru "KÖSZÖiliÓiél"

mondia el \fi/éz Hdrgl!ay
né, /4. viléz.i bál rendkivüli sj!-:e~

rét már éj II fövédnök, 6~

védnök, t 5 lagu rendezóség,
\!!4 háziasszony, 96 varmegyei
Hszli viléz és cl '1 ~ 'lánclf2nde
zó is biztosílJa.

A mezőgazdasági kiátlitásrJl
és leilyészeHdlvásara mareius
Hó! 25·ig Budapes!re és on
nan vÍ5sza méJrr,;ius 20-lól iSl
ig a félárú u!azasra iogosílÓ
igazolványokol már mos! le
be~ kapni él Wagner föker~ske

désben,

Lázas rd~ghmé8es betegsé=
gebői, /:0. kglöbb sUlyosécb
m~~hWé3! láz kiséri. Aspir![]4
!ab!euak él bór e~eU !-citágWák
és ezélllai nemcsak bó íZZEl

dást, hanem a láz csöl<kené=
sél is crrdr:lér.yezik. Aspirnl1
tabkliák a véreios.::lás kedv'zz6
megválloz~éllása állal elósegi
m" a be~egség Wneíeil e~ók'é=

ző k~TOS anyagok klküszöb{)
iiséL A valódi Aspi!'jn-labkl
fák ismeriejó jele él Bayer-ke
reszJ, minden tablellán
és csomp.!gofl íBl ható.

Rendes vármegyei KOZgyÜ~

lés l~~z ["bnlor 'i7-'2n.

ez

Micsoda remek ho~,

mHy gyönyörű Itri:nu'o

mily csodós fény!'

Nemaoda. ho sokakban

f,etvefödík a kérdés,

vajjon mivel is ápoljók

ezt 'o gyönyörü hojot?

IA szőkéknek készüi~ alkélimen,l ~e5KomilloAorSpecíolShampoo
" megtortia o haj ~ermészetes,

t I aranyos fényét és ozt visszovo

1.1 ronclia,ha már eHOmpl.H.'tvofno_

t'
HBRU El'AFlOR

ii A. sÖléthajnokkészüHalkólimen
tes 8ru.necofior Special Snampoc
rG9~iogó mély fényt cd és C SÖ~

I téibo.mo szinárnyo.latok,?t sol:o l
nem seltett ponipabcn :uttatjo "

'érvényre. l
'i'b....;.....-'- '-'--__~_.....j

6·yé g yszertáTh'szoJ
Ünro'ériri.iipf)Kdnes·cjrd mlfl(len

hónap I~jől 15-jg Mddaji .és
t6-lóia hónap uiolsó r.apiával
oe7iir6Jll ő 'Balogh í?yógy-

Hdyre~gazit's. A M~.N3z
'lliU"',::,," S7dmlll1kbad !ekö·
zöltjeg\'megváHokniÍvsora- i
b~l, '~:,zed6 e1né:ésihól, Schu"j
I':;K C"qi'~ i pei'ig"os leB"'i meg· i
váilés,:; kimarad!. ömli e:;:~Hon i
he!y(zsbUi.ink. .

, .

Felhívás! A Gyomai Oaiár-
da ~;flöksége lis működó 1.elQ'
jai felhl'Jj.5ika dalkedve!6 is
éneke)nl~szerelópolgárlár8Cik~!I
é~ kiilőnösen az ifjakal, hogy
E Gyomai DaMrróa múködö'
klgjai sorába lépni szi'tleslked~

jenei\. A Dalárdélzzidöszeril1!
(.Iz eddig Icmu!fi darabokCll is~

médí s jgy Giz eJ! lagok az 15#

f rnéHé~%'k során könnyen tanul·
! halnak és be!{apcsolódhalllak
lí él Dalárda életébe, Jl2lenlkezni
Ih
11/ehel Nemere:,! Déler iakarék-;;

,'~ pénz/ári igazgaíó, él Gyomai Da I
~ léirdc ej;~ökél:él. vagy bárn1l2~ !
II -, ,-n'--dK ' ., '-i.'" d I'I YI~ mtJl'.o ulögTIQ., "bilü! a ék f

ór~t~::~~~tm::~~~~al~:k~ndc I
födi gazdákoAmeZÖg'öt:dél'l'
s~gi ~am~~a n jJjj~:1 az ,~l1dródi .
gazdak. l~ ...J, a, Pf.! e~ 25 q. i
~12!i:Q'eri velőmago! kaptak a I

~ ~~t~[1~. .- li
I Pályázatli birdetmények: fü· I:

z.es?,yarmal kö-zség fójegyzón I~

I ái~~sárél_ ~á~cius 8~ig," sZéJrv~s~,
I U!~i,Zi.OS_1 eHasra m.arc.Hls. 20 Ilu I
! tléllfH'ldore lehe, p~!yezm, l

=

J5,

eflfiőrEJ'CÍ!Xlk;:4':gy ..
avul G Sz lj ft1

G:;r6gyszertárakban kapható

i;

j
;1

~
le,~3aoojiák_ ,31ao- I. -', o~'

il

és míHr,ágyb.:zuk J

J l j:.srál ótrágv:5 nál l
él mez6ségel-:fc nem iui) J

l
egy-kettőre az édesfüvek!

*imnak uralomreL 1
l

A köHollek születni kel' ......:.
S igy: én ne~n gz(HeHen-~,

Versfa'l'agl~~ dHettáns is
812/ én csak úgy JeHem..
(J,sY kaptl\rn szav~H;J.bó];.

Eín]éks1.enl hhren --...
Búcsuz3ts~or az fogt~~ rn~g

Gyerrnckctiák 5:i"em.

,}~J'gy szeretném:
C:sók c::·;aHant
\lerst;en írnácl köszőnWdet,

Ha jön Julián:)j,","

l;Úgy Bz~reü~ell ~ ;. e rár ·5.Zó~6J
Nosza s-3.p~arn R{ed~);etr. -
[iL<lf.len áldott alkalomra'
.f1.csoHasn is. ver.3r;~.

S!e~ t' ~ikalrnilic,'
~ .•••. ;:-. '.- • ;.c". ; I .-

Ell~~nltek 'régéta'~

De \'€rsetcsak i'rogatck
i\%oot js.,.· hébe-hóba. '

,Hogy Í3 mond/ad? 8úcsúszavad
Hogy is sz-adjem öss:.:·e ~

H,)gy fiZe. rnát ;:{ t~gnappaJ

H~iYEi: öss:I:€kösse ...

NIa is meg\'an az aikalúm ..
De I1jI1CS ]c;Uámul , _.'
Ut a '.7eis· js~ de· rr; i: r
l~ teme!öt
A költőnek születni ke!: -

ne'm, születtem ám.,:
J\!kall),n szült:' Te névnap;;)<6l"

a . _~ Én jé Édesanyám.

vagy

Sándor

1S o·sitá-

e{{cdá Szóki

gondozzuk
mGa-á'"

()ld/1 E,(zsébet

jl}cfccsali ikJdrfon ~

Bfiasc/:roth Adám,

z

da Cizonbc;n

ivldrcius

:-:~:~::::::':~~~~~~~::;::it':'.1:=~~"'"~~~~~"~~~~
'.' li

~
'_!';..." "u_ U fl é~ k ~ tl f? fl

, ij g:~/ornGk t
l

1

müköcltek
kedrS s?l're,nlr1k: }::tl//nt::;; 12óz5i!

,U!:Jc;fi,J, lier-

és

if J. Németkas:únó;

Nerncsak GZ2'rI1berisé§z,
hanern oknnésiercs gy~':

legelők

3ctonl::övetkez6 eL..)~j'df~'SZ}'-~(:
~Peór!1cir 26~ Eg'yef/j~'iis{

s6kBr: 1;[iugíler /Hárlon.
i1:ldrcius 4 l(fsréfi Olvasóköl J"

],lem~rI3Y . /VJdrdüs

ci bal'
hamis

bészé[let arnO.!1.d Ir.)iZsz/;"a
{)O~~g. iskola.: tarui'r.

harc, hé/nem eZ i1ieLő

sugá .1evcgöérL jenyész v

ci mezőségeJ.

gVáZZDi{, hBim,arosan az ére
tlikek kerekednek feWL ,l,

[etéri-.

Ernber~ szemmeL hB3Z

l10sságuk szempontjából teu
~ El):;z;ályt ;;UlönbörJ

nk Illeg: a hefc~ és fü
félékeL c gyornoÍ<GL i~min!

UlZ '2!'nberek között sZabá-'
lyozatlan lársadalombail ~

a könyökkel dol~

gozó, de rel1dnerink Uresfejü
törtetnek el6re, ép

gc,ndc"za réten, leg-z'"
Jön is CI gazo!.;,
l1\{ek terpeszked
nyomva az értékes füve
oiílallgósokaL

7 árai kezdaUel iíefejez:5 előadás

. a 4.8-08 Olvasóköróen



Ali üh~$z··abe5szill1 lH'!rt:.éren
dönlő (j1kÖ7.eJ,zkel vivIlaií,. Ae
eddigi harcokban al olaszok
föleny",sen gyózlelL Állílölag
lilokbC:',fI m'ár készíJik cl békél.

ké#
ilh..L~;::iI~;j~!kkbe-!l S:t.h:

moJ be G Dé!ibálJ
amely olda! Í(?r~c':'~(embiw

és gó'Hdai5' . al leki:;
mc~. R,zfP.el{ kénes í6d~Ófrr
sGro;':,!!, e;nfzbor:ásos szir,
da!'ab0', nO'.'iZn;§!q,; színhá?i
beszárnoh5kE:<:" film;~:)~/fd(): ;53

~:ii?b rnin SZdz kc?pl2: kij2Jjl Ff

kilűnó szinhézJ keres!,:,o. A
r)~fn;t·~) egy sZ5n~a 2·(;; ni.J

.?kar ezzel lé1-
rOi~~ Hársány~ Lfá~:z"

ló h~ a :THJg y' é rdek ~:5"'"

désre 'való tC~'dnf'21~(:'J' bH,"a[{~ i
.adc,U kcr'L2 .~

nl&nisziéri Eudr.5dön
rnélf' ké~' h'2!llen f.arLsz1n bzrnu
tedó c ~öc=d ásr.

vármegre közsigcJ
6'ben 75.859 pJij'n~0

segGI )'!:J(~'n részesiHMk,á!liHni
a z i

Gyoma község 1935~ben

pengő segélyt fizetett Q yö~

nl a 1< Ö7 ség az 1935 évben f 54
clHénl i"ésLesílell sz~élybcn.

Ezek kjzül szegíinyhiizi ~po!~

;til egyén. 3zegél1yhth. fennlar·
tására 5140 jjJ. 30 fill. kölJölL
"S.llandó pénz:scgé!j'hen
egyén rés!';\Zsüli, mig egyszer
és mindznlwrra 25 egyiní se·
giieiJck. Elhalí vagyonlalan 4~

eijfyén, akiknek temetkez€si
köHsiÍg0 622 P. 50 L-l kL
Összes kiadás végel"e1iményc
ben 8606 pengő.

Lov~k biztosítása eUudiás:>
eBen..iI. magYlH kölcsönös ál-
la Jijr:-:6silg., köz-
seg eddig a s?arva1l d

marfJd bLdosHáss,;:l! fog!edko~

zoli és üL eimull 10 Qvben
i!i'lf~Z~1l súp sikerck21 éd el,
elhi:1:1ározICl, hogy el biel0:1illáSi
IO'{i:lkl'ö is. kilerleS2.1L A oido l

~ÍiássQI, illelve él bizlosi!andó
cíHölOk feivélij:zvel Arany La
jO:il állal!!Jizíosiló szöv~lkezcli

plinziámoh.ot bizza meg. A
bizlo3Halldó iilla/okai m.~!?be

8ii.ill c táiIT'~as€ig és e: neceér,
iék 6.5 SZ:Ó:Hilékill kell bíz!o
silási dij eimén fizBlní. FeÍ\'é~

tel c!óU elZ ália!ok egész-ségl
iüHapo!a lS megvjzsgálialandq
a fcJ által. feoli díj eJlenében}
ha él bizlosilolJÉiIlal elhull. a
szövetkezet cl becséríéknd 80
szále1éká! kifizelL

Endrőd község 30.000 peu...
gö inségmunkája. Endród köz·
5é~ az~lmllll 1955 év~en in
s~g munka ejy@gzésére, illetve
az inség'25ek foglaikozlalására
allOOO p,,;mg6i fizeizi! ld. 1935
oldóber J-től 19;56. kbrllár 1
ig pedig - rlarsilllyi László
h. fó)ellYzó illléíe alalj- 1~ 450
pengő!.

Tavaly Budapesten ö:iszesen
1200 ingallant ruMzlak 6! ddéis
v~iellel vagy csere ulján, Az
dlruházoH íngallanok vélelára
ÓJ4.15~,460 pengő volt Az 1[1#
gaHanforgalombóJ él budei ol·
dalra 1283 ingél!lall esik. 261
milHó pl':ngó vételárral, a pesti
oldalra pedig 929 lngCllkm '57.9
milli6 vril'21~FéJi



eZelll1lei

Neimerey Péter
elnök

pa, es
kaphatóan

MOST JELENT
P 3.50 - Kötve P

EG IV

A hivatás és szerelem örök
ellentétének mélységeibe vHá
GU ez a rendkivüli angol regény..,

Megtekinthe!ó minden könyvesboltban.

. A Gyomai Dalárda r936. évi február
!ló 23·án délután 3 órakor, határozat
képtelenség eselén 1936. február hó

. 29-én esíe 8 órakor, az lparost3nonc
iskolában évi

rendes közgyűiést

melyre II Dalárda t.
tisztelettel meghívjuk.

Tárgysorozoat:
L jegyzőkönyvvezetö és két Jegyző

könyvhitelesitő kirendelése, a határa·
i:<l.tképesség megállapítási!.

2. Az 1935. évi zárszámadás előter

jesztése, a számvizsgál6bizo1tság je
.lentése és ha!ároza1hozatal li felment
vény iránt.

3. Helyettes titkár jelentése a Dalár
da 1935. évi miiködéséről.

4. Helyeh~s gondnok jeJentése a
Dalárda ingó-vagyonáról.

5. Az 1936. évi költségelőirányzat

előterjesztése.

6. Titkár és gondnok választása 2
évre;

1. Számvizsgálóbizottság megváJasz
~á5a egy évre.

8. Esetleges i11lditYányok.
Kelt Gyomáll, 1936. évi február hó

15~éll.

VIS:I'$3ndán l.ászló
h. titkár.

fatelep) burg'onya,
á j I a n

IRDESSEN

E;y .nagy. bámakeméllly:fa iró~sztal

alaü6: EúleldMnílehet G!uch Armfll
üzletében. . ". 3-1

P{490 SJ:. 1933
1932. vghtói 13! sl':.ám.

Árverési. hirdetmény.
Cs. Tóth Geyza dl. l.livlJM által

képVIselt Első' Magyar Án;lánosBiz
!I)sitÓ Társaság Javára 108 P 98 t töke
és járulékai erejéig a budapest-közp,
kir. járál>bü6ság. 1930,. évi 2::;069& sz.
végzésével elrendelt kiélégiíési végre
hajtís folytán vee:tehajtástsumvectőtől

t9;'j2. évi mpr.' hó 26 p áll lefog~alt 2000
P. becsült IIlgóságokra <l gyomai kir.
járásbiróság fenti. 61ámuvégzésével az
árver6~ elrendeltetvét!, allllak me[<!tar
tását elrendt:lem végr. Elzenv. lakásán
Endrőd \fL ker.' 62 hhsz. aláU leendő

megtartáliára I1l1!tárndölll 1138. évi
febrúár h6 21 . déjeUnt

1 11 tiizeHk I.miko. abíróilag
l~ef(lglaH ga~d1asálí gép.ek, traktor sIegyéb ingóságokat <il legtöbbet ígérő-
: nek készpénzfizetés mellett, esetleg Il beesár@n alu! is -'- de a kikiáltási ár '

kétharmadánál alacsonyabbal'l csak a
végrehajtást szelJ'Jedó beleegyezésével,
el fogom adni. Azon ingóságokra, ame- .
lyeknek él kikiáHási ára egyezer peil
gÖrl felűl van, az 5.610/931. M. E.
számu rendelet értelmében csak azok
árverezIletnek, akik a kikiáltáii ár egy.
tizearészét bánatpéllziH leteszik,

GYQma, 1936. évi jan. hó 25-él!.

VUlh1in:,1 Nándor.
kir. bir. végrehajtó,

mint birósági kikilldött

A gyomai kir. járesbkóság,
i.diköl1yvi h~tó::;ág.

224/1931). tk,,-L -3zánT.

ngatianforgalom
l KrlJchió Gábor gY@1i1<lÍ lakQs. voU

1
313 néíf;yslögöl es 466 négyszögöl cse

I pti5lkertí szá.l1í6t Kruehió ~áJrn"~ (nős
l O. Nagy E,,:!\temlJ) gY'mln ISKO:itóll ~1~ pen~őért.
il Özv. Lörirac:r. JlÍl10tJDé Kádár Eszter
~ gyomai lakos vett 2 b. tiM négYS:l:ogm
l 'Jictól~.)t@gj luántót Balogh. György és
i nej/; Icsa Róza mezöberényi, lakosok
I tél 1451J P.
l iz~ó János és neje Er.dei Juliárina
l gyomaiiakosok vWe~ Ih. 614 négy
" ~zögői pOCOS,Zllg é§ ho!tkörösi szántó-

nak 1/4-IilQ részét IMÓ Ter~z. faragó
K!n..l§'né gYDlUlli Jllko8tél HIOpengQért.

Zs. Tinúlr ~1íhá!Ylli: 5zosz~
Irén íia Mil:1ály rk" oiró

Szán Erzsébel led
ál1yaErzsébel ref" Bauer
Mlyné AUer Zsuz$ánna nl! Mi-

A gyomai, anY0könyvj hivd>Y
iálkt;n;Jveibc 1935, é'\'iiQ:bnl~

iH . Hi-Iól 20:ig a \,övclkvó

KORONA GOS
I MOZGÓ ENDRÖD
! 1~::i1S febrUM 23p á!1l' lif.i:ifi/ár'nap

AnfEHF.ésgl . FiIlii"'lí51JIffiQ. hétf4liJ~~n
hirdetmény l J&nl MiHiGS l1aiilgrc}5' 'lilágfi:hnl

i Békésmegj;en Keresk<1delmi 83']';': rt. I C l E T ft A
I v&grehajt&íólIalf., . Uhriltl jó;;:seffié sz. I T/jrténelml dráma,
,I Himme; L~,czelvégrehaitást szenved" l iF Ö S Z E ~. E P BE N:

II E:H~J1 .inditott Végrel.].2!~t~~;;., ligyében b1 I Claudetté Colbert, Hel1ry Wilcoxafl,
lkv! )j,llöság végrthalÜI,Sl á,,,erést 5500 .,. Warren Vmiam, JOjiieph . Schildkraut
P- tökekövet,elése és járulékiii behaj- AI;(.HlkivUl :WOO ml.lilékszereplő.

,
. tása v~gett a ?"omal ki~. jhjrösá!g .t8-1 J' C' k

"'J , .1\ Vi!á~hÓditÓján.ak <.Ilius aesama.

!ri.\1e[it;:; lévi\ s a gyomai 3783 sz. be· . Cleoo-iirlivaJ Hd6 szerelme és Ar.lo-
. 'iéib:!] A. +. 1. $Or3l. 4620/1. hrsz. veg-, , "d';' át 'd A ' I' k

I níus végzetes trag" laj l cZl e enI rehajfást szenn;t1ett nevén álló Tanya- l ez a \71!ágturténelmú nagyfiim, A grall-IWld,jn lévő: h.. 1354 öl te.tiietil szán- II diózus ti:)'megjel<;l1etek, káprázatos fel
· tóra 2215 P. az endrődi22 sr. betétben \'c'llu1ások, mont<mentális épirkezések S
I A. L l-3. SiílfS2J. 282l, 28122, 2823. ...églli 'Cleopatra kiralynévilágra sz.óló
I hrsz. végrehajtási szenvedett ne'i"én Idrámá'a, aki Iliper~(ól mart mellelool.
I álló Nagyperes éllilörCien lévő 1355 öl, t.~n til a ír6l'Hlsán. Töké!etesebbet és

I
~' 335 öl, 1316 iH tertllem. :,zánt?, ~~lIar I·, 81:6bker mig .Iile,m,IProdUliált, a film-
1 és 8:eál'Mra 225i P kll,:láltás1 arban technika.

· tll endelíe. i Mináeflkr nevet vlgjatélc \
I A2. átrverjliot -1936. ''lll m~jll$ hó If'aramount ég Ml1lgYli!.r h81!i.~()s világ-
I 3(} rla~jin~k d, ce 9 mak@f, a tkvi. I híradók.
l hal:?bág hi'!atalos he~.yiségébcll a gyű..! Ezep világtörténelmi fUmet, hogy mi~

"_._...J p.!'L._'!'!'I':.'" . 'n _ ••r..... ._!;!!'1'l!IW:!'!"'!~ I ma: wga.tJan@kra, ll11g f~l~t~tÓ:Cig, az I denlÜ megnér.hec;se, MHón egyelo.
l er:dr@[I! li1gatla~l(}~ra. Emlra?.. kOZSég# . adásban iéi 9 órai keitdeHel mulaljtlk
l himínal d, e. ! l OrlllWr fogl"k meg- beleszállitQWfilléres he!yárakkal.
l tártaa1. '. iElöad,1sek kezdete este 6 és fél g óraimr. .
I Az á:',efés alá e~ö ingal.íailokat 2é~ f'.
j kf.gmegyei Kereske!ieimi Bank rt. vég~

l rellajlááó érdekében a IdkiáHási ~: két- Szerkeszt6i üzenet·
l harnndálliJii, a csatJako::ottnak K:mOfl- Többek' érdeklődésérei doH özv. H'immerlFerencné sz.' Tumcz . .
j i\.nO<1 érdekéhen 9106 P-né!, Weisz t j,özWm, lú)!;;)' a IJiult s"ármmkban, a

! . nvil~té~iro'''atblllll lekölölt cikket, a· .Ján.,os érdekébenU92.4F'dJél;Fuchs .
1 ! cik~iró klfeié%~tt"idván$á.gártl'l,lel-
j és Hir;)chl~égárdekébeWl3693l?,~él;t lesefll~' kézirat· szerint,' kötöltük Ie.
J Bd{éscsab,u Takarékpénztás Egvesu}~t

I érdekében 14.024 P-nel, Timár Ede ér
l deké>,;,ell lIH45 P-nél ~Iacson~ial:ibáron.
l a:adm nem lehet (56W/193I. E.
.1 SiJ. r.) .
l M. árverelní szál1dékoé\ók kötelesekl bá!Ja~p~!1ziil a ídkiáitási ár HJ :zlill':'t':.
) !e§kat kes:-pénzben, vagy az 1@81.LX.
l tc. 42. S,-ában meghatározott árf'3lly.am-11en.el t\álin1 es Cs. Ndgy Er- I .>

i mal számitott él!adékképea értélqmpl-
l rlllsbón a kiktiJdü!tnél letenni, vagy li

1 bám~\pénznek e16leges. birÓi' letétbe
l hel)'e~65eröl kiállílott leMti elismer·
1 vé;nvt a kiktildö!!nek iiadni és az fir
! v.erési feltételeket aláírni.
1 aki r:lZ ingaUal~ért li ldkiálthi
!.ámál il1agasabrb igéretet t.ett, ha -tölJ..
J bét iféml se;rnki sem akar, kötelea
! nyomban a kikiáltás! ár sz:h:aléka sz.e
l ri"lJt megállapított bállatpénzt liiZ általa!j~ért ár agyananyi siá:;;a!ékáig kiégé~
,I sl-itooL .
l G.il!omtl, 1~3ti évi január hó~ !la,tán.

Az endr6dianyekönyvi ~ j , DL M:olnár slc kir. jbiró,
vala] könyvli:\oe pedig e kö~ ft, ildadmány hite!ét!!:
,·c1.kczó bejegyzések !örléniek: LÁng

s~édhiwatali tiszh'iae16,

Tirnár f./Hh~iYl1é Timár VikA
Iafia 68 éves rL Timár Ist~

vftnni KuriHa Erzsébe! 82 éves
Nádasdi Jeiz:sefné .L\Jmési

79 iÍv~s rk.,
ISlvánné Valls Cecilia 66 rk.,
Szmala lózsC'fnc Nádasdi Er-

\?\f'CS ile

Táma, Sándorné iRácz Vík·
Jória elímya ilona rk .. !-lornal<
Laszlóné Porupcsál1szky Julí"
árana leánya Klára Juliánna rk"
Gserenyecz IsJrtinne Ciidcz
EiG:ka fia lslv€m rk.

Bárdos Józsefné LU!ÜJC5 Li~

dia 641 é'o'q;s ret, Gáhor István
né Csáki lv1áriZ! 6\ éves reL,
{(ovács Gábomé Sijiá~yj luH
ánna TI éves l::'. Kissllú·

14 hónapos reL, Gáj imre
éves f)ócH ls/ván 82

~\res r·0forma~Uis,



llL~ lD

c',,,,,,,,,,,,,·'.,,.
",~,~

fíJIérérl,

eg;' liter kadark~ Vélg}

feMr lejtett Soit'iad~

kert áHoinásra kis7á1Hbn~

s feladva., Vasuli hJvar kb.
Ji mlér lilerellké,].t. Csaki~

'5ű litleren felüli rendelést
~agad()k el. HOHlót dijrnen
t~en adok aszállitá" tar
:3mára' kölcsön; nordóm
3S} napon ,belm bérmenh'e
kiHdendő vissza. S:z~tld.il
dés utánvéttel, Egy pengő

levélbtlyeg eJJenében küi~'

dók mintiH fi Borból min-
bérmentve.

Sorsim kellieme$ édeskés
' italuak. tisl'I:ts, iGkéiet~s :il:lI!'
matuak és ném '

Cím: Széke~~' Ferenc
So~i"í.·a.ri.ke·rtf.P%tmef:"'.le-.

JánQs liJG'} :~4: $Z. ~;é( &l{)·

h~s ]al,--6tJáz rnárciti3 i u löl h2szonbér~.

be 'Jdadó, Érdek15rlni ~e.h~t Biró
3 -- l

OLCSÓBB
O R

mint a SZOtis,nz
DE NErvI l.S 5ZÖDi\\'iZl

3 f i ifé r

1~-er'ék f1t!TIh;á1lf háza ted'!egméo,c:3
áron.,e!úcU,; r-I'Jr~hv tvlfklÖs t1. '17 SZál~1_

Ér[h:kiÖd~~ jehe'-t' Ferencnél
Húrthy iVLt.!. 73 sz. 3--",,-1

tÁ Kecsegés vagy' Hosszi.j-;Z'M€I
IW~Já:nterébénl1üS5abbidöreS:lió:C' bér
Ietre ke:-{:,~.ek kü'.:d6' l~(,.l,jet SZ?l;

dékozók j,dentsék ezt - a k13d~rjfla'!r;."
talvan.

F-l~cv?i:-~~H.(V\!'agner
seki;t' cs.r.:k 8 nápon b;:;1ül fog,adniJt-: c!,

;~m)s uka .3 ald it két p,,-
dos Bzoba] k~F:ra -és n:,·e.l1ák
he-1~;-!sp..gek' -has::.onbérbe k18{~\:k. 3-J

OZ"'4,. Gsese~ lajosnéns~'~ ·a p0CC~S

kertbEn lé~':ö:;zt)Hős cr.ökii"0n
eladó. Er~eKe7.ni Jehet L ker, 'Gar.-zó
rJyüja utca :5 sz;irn .a!a~1. l--J

$zopos bQrlui; j0lenleg 55-75
ig veszi súggy, K~:máll KC:3811th !-,lL

41. li.ran felerüs,e..:nríla~ 3-S

,f4 F:..ttlráná! {Wagner f'c:t" icp;, hUr

gpnjr'3;.:- korpa, árpa és St~.e,mester.ge.ri

áHandé-an kaphat6,

Miklós ut 2e: :31:, h;:\z eliHU...
ugyanott 4. l'20bás laka:; mellék h!:!;,i
ség:g~l iipri iis- hó E-re kia:1G;.· Bü:·-ehUet
Horrh;r Z:"l,:ídús u. 37 3'Z. 8~@U meghuJ.
lJa:o. ő-4

H<!:t'i:darab pám:ízott, ,börhW1!:alu
ebL-ül'3s7'iI" egy Idtünö stBrl{czetD. 121
]jinga6:·~::} egy feher ruga~'1Yo~ _rn;'it
raccal ~:li;to\t gverf;le~~agii és két darab
rHár~ánylap e!ad~)., . Érd~klŐ{tni -leh~t, a
kiadóű-an. 5--5

I.akodalloiilwa. disznóioaa. Kerek!<ls
\'egyen jI~t -7~Hnatn bort ~kte...

SzerkfBztésért és kinc:iseri feJe16s :
1.VAONER MÁlTION

Hungária könyvllyomüavállalat, Qyc-ma
Felelős Q:~e'm\!~t~: Teket 8liode,',

CI

:1

-l. 1{:'-rE-·-VSf ~. 0szj\ ~
'. . '1

(ös;;i), Tl"jlu) (L··Hu- ,
nvadi (.Gis~iJ, !vlS6C-:VtAV lL

~ J\1ár;2~itJ.S.&;, l--'j\C-t-i~nyadi lÖStri)" ~
, j

1\u ui i.L~ El-'~( -- f:Jy·TII{.~ }'
D1SF: ·"~'··i~" .. ,j·r;;:'.'" )\;íi1../~I- V':~E l
.[;"~'t, ..--.-:. ~J'.:":"2\ ;t:~~, rYt" ".'" I; .~, >...... " ~

lv\áf-ejus L:). l\\l":K~-tJlJn.fad!;1
, I

MAV -GVse. TA,C-MS1SC,!
~.. , -.1

V'SE;--KTE, 'GyTK-Törekv,(s. ~
!'l-;f" ~ -1.--"' 1\, t2; o. C"r r,TT·,F. j
fIIlarCH.1S u: "'':::,Jv -,....n~,:-' j

EIK ,-'-.- IL E(~E -- uy LiK, )
T' :irtP.ln.rÁ,:-,,--.,\1.,T,' f,1:. ("'~(' _ U~R !'.,..: .. ~_~ 'C)Q- ~ ~~,;,",-......, '" .......rc;......o-:;- \

MAV IL-TAC
Március 2@: VSE-ETK, T,~,/>-

Tör€k"t~; G?~rK.

Tumi U,

~ ~'~~"\it~';f~'
!i~i ~ ~ ~ '~~',~ L

bernuta a El

johhan 'ne~3Zcr~~t

keresztűl ö.1.

lelkileg
nyekei öss:·ze~ögltd;rfj'i::

hogy egj'~smett1nkj&rntJlE
kát \i é;~zeit. Ha; 1d.s!:ölb,~n \:oHak
is eHérési differenciák, ~;ZÚ~ Jj6
kÖlben elsim'lH:lt:. [tsz, s(;rbar:
is kÜs~ÖEet (j,zakfí2k. a'kik eze-ke-n
mindelJkor idGi tl1dtak emelhe6ni
é-stüvabh~ sleretemkkeíés ~H~r

tásukkcl :s,;gi1enék.egyesülel~111kd,
Továbbá kÖSZÜ9~t eZ eg.resWeli
le!kesvezeiólmek, abk 9Hgyar

ái4l~<!:atos kéz'ség-úket
o,.... -".. ~'l' "f',~ -1:~)t,~ -+c~ ~..,; rTKnem "5ysze, éL.a.!)",KL. ,'-, ,,,,y ,l'

szineíérL

START :eLŐTT!

] lIHK 12 10 1 55 g 21'
2 '\íS2~C 12 11s1 1 52 15 21
3 ET~,: 12 7 3 2 41 8 l7
4 QyT(i{ 12 il 3 1" 24 17--,
5 BISi:: l ] 6 2 3 20 n 14
6 T6rd:\'~s 1! 5 5 23 19 II
7 GySC 12 3 4 4 25 17 10
S Tumi IL II 3 " 5 24 'xl g

"
9 Milv IL 12 2 4, () 19 31 ~,}

10 KTE 10 2 l 7 11 35 7
11 10 :2 l 7 10 47 (j
12 TAC 10 2 8 16 34 4
1<, VSE II l Ja l3 43 2;)

GySe 14 pontjáb61 kettől il

GyTK, kenő! pedig ól HUl1yact~

javára írtak,)

Sporthirek
Lapunk sporlrovata él téli szü,

net utá n Kiein László szerkeszié
se mell\:t~ ismét megieic:llk. Spoíl-
rov-3funk is éláok fig;'e.
]emmel kisérni O~'oma és
Endrőd sporiélelét, legrriesebp,
hírei nJindenkor for,
rásból származnak, igazsoigcE,an
kritizál és Kérjük aJ spofl~

szerető közönsége!, hogya Gyo
mai Ujság is
mutassa ki községe sporl2lele
iránti éj"deklödését



q
l q. kenyér búzá! boesii·

ioll rendelkezésre.

36 é\'1 inség,en lÓ icvc1KC[l

síQ" kt)qsé~e]~ek fedezésére

tenger!! ;:21 kloszlcmi az ir;·
szg Qsére.

_A földmivcl,zsügyi ir;iniszleT
Kalnélmelllles \f(~16mi'lgkölc:3öfl

ker,zjeben seglteJ a kisgez
dáko;;,

A belügyminiszter ez j 935·

cl árpát
300 q zaba
300 cl lengerii ulall h

RicsóyaUhlarik Béla főispán

6Z ar;:;]; igdzán rilszoruli gaz
dák megsegilésére:

.~ oa l2nvész1<~s1 kedve~ó

gazdaközönségünk részére:
drb. kendermalitos

_" rhode izia
Össz(~sell 264 drb. '011\10''>-;

kel< Hl ula!!ék kL

Orosháza, .szar""J:-, .szeghaiom
községekre egyszer] ;nstZf?la ...
rulék kive-lés:?! )'zpgeiie c-~.

I~-~gyedcmre. mé~lÓ} ho 6 V il

vármegye lzrülclé:: Csorvás,
f'Jagyszénás és Vészló közsé'
gekben 15 sz:§zalékbl:n, Békés
sz~ndtH1drjs l\öLsegb12I"! 68 szá
zalékb,m, él többi községekben
42-ó5 száZálékban álJapilollo
meg él bizol ság él pÓladói.
Gyoma póladója 49 százaié!"

fi!.. serléspeslis lov6bb lerjf
d'2se,íllelve megszünlelésérc elZ

elmult évben 7.177 P. 9i fi!í.ir
kerüli kiula!ásrll,

A súlyos gaz@!asági heiyze~

ado1iság-a, hogy a vármegyen

alispán ielenlésében a munká
sok helyzeiével foglaikozik 1:1

legrészletesebben, Több oldai~

ról való mC'gvilágosi!ás ufán,
kéi iníenzívehb doiog ll1egifl~

dilásában Jálja clérheíőnek öl

munkások clhelyezked(\iséL Az
eddiginél fOKozaHabb JempÓa

val keliene a gyi.imö!cslerme~

lés! elósegiteni, mer! il na
gyobb számú munkás helyeZE
heló eL Ugyan~sak nagyobb
számú munkás nyerne elhe s

lyezkedési ha él Körös vidék
lakossága az öntözéssel roko
zo~labb mér/ékben foglalkozna,

Az iparosok helyzeie a mUI1
kásság és gazdák súlyos hely,
zelével egyenlő.

Ennyi íör!enj Bék,zs·v~rmiZq

gyéb€11 f0vid. ~ hónap alat!,

Egyh31sábos (55 mJ"11 ] cr;:L 2Yi.agas h~njel';-~

20 finéf~ ()'YSzöri hirdetésrJé1 ]0 száza1ékJ tlz8zeriné~

15 s;;áz<.léiZ, J negyedévi il1rdetésl1él 2,ű százaiék és
félé?~ hkdE'~':és ese':én 23 szá.zalék kedycZHlényt z..d.wn j·:.

fordftmt!

forduli elő, Oi ha él liizkár
összegé! nézzük, Bm;zly i7! 1
pelí\!:0 ~O fjlJérl kii ki, akkor
:á!juk, bog-y élZ ország H.ízk.j
fának l széL':a!ékát !eszi ki, aZ

:,,)özö évi j _<'5 szá:ZöJCkk('l! szem
ben,

!\eleikezési okok szerln! ez
elmult évi ~87 esel közül gona
da!lélJlS,jg 57, gyermekek jéljé·
ka 2T, épllke:zési sZ6!bi!!y!alal1 a

ság 19, viílcimcs-:lp,ÉÍs H. moz-
cséplőgépb5i

szikra 1~, kémén~b6

nikra L Qyujlogalás
eseJben szere

V árrneg-vénk j,erüleién í 9;51
193~ evig összesen 1045 liiz·
esel voll. a kár összl2sen 773.
14-3 pengő volt. Ezzel szem,
ben 1926-1930 éve1d).w csak
984 esetben voll lúz, de a lűi:

kár ~,t9 .OO~ pcng~ voH. Év
ról-évre csökkenó, ~gyhog\,

az u!óbbi 5 év iiizkár állaga
4Jí8.GOO pCI1g6vel szemb>eli,
már csak 154 pengő.

KözgaEdaság
AJ. ~:lyh~; időjárás az ó:"zi

'/('1,zsekrc ilJen kedvezó. igy

reméllY van. hogya vetések
nl2ger@södnek és nem lesz
szükség arra, hogy, mini az
ősz folyamán, ~'i.OOO q. imflGrj

mint ahogyan él gyoma: es
el Ki:-ódi ember beszdgef ti

közsegifóí.
e fl II Y iéletrevalósB!?,.

s-,(vósság van ezekben ti

világjáró magyarokbi.:lrJ. De
ha á!lalénos{ll.1n!;:. azt á\lö~

pflhatj meg: amíg él

haza határain belűl vagyunk,
bzlesüHyedünk a szerencsét
len Hthoni iespedé3lYZ, c~ak
ha a sorsunk a határu!1kon

sodor bennünket, csodá~
:c~t0S sz[Vóssággut ·éietre ...

l" , -, d'··! :~~V:.110SCl.ggol vereW2' IU,( ""'<

Q nehézségeken.

jof, öZ ő keresel\zból tartja
fenn magát a kéi gyennekes
család é~ a va mikor vak-
mer6 lmdib llV ('; nagy
töröl; éoftkezc::3ek ankarai

épfl.;?si kon;unklurájábon
,~(ernal paSZJ volt an-{a~mi

\'áliajkozóla a f(:~le:,-ége hc
lye!t sUL főz és gC)ndOlZa
!;:ét g j:;ernleké t é;:;, mos1 szer4

II eS1e előadást rtüH az
i2gyelértés o;"/c5ókör haH
g-utósi:1gána J, az ernberi tré;~

gya !dhGlszn,~l!t1:3áíÖ~és e\6

adt5 után a íO é"i tévüll.jj
a napo'td.\on T örr"::,k

böi I<azcjöii Domo·
kass,)! ügy beszéU ,j"n~\ar(1

f6városró! és 3zran~.hul('öl,

Al. 19ii5 é'/t cL:ccmber hÓ-j
napban meglllrlot! rendes köz- l
gYli1~S óla a kÖV01kez,J emlí- I
té-c.re méHó es,,'méllyek lörlén"l
lek Békés vármcgyében I

1

i\ vtírm0gye !-\ő7cgészSéí!lügYil
viszon rosszabbodiak, Több l
iSKoláj ,járványos belegség mJaii j
bezÉ!r~ök. Sük fuióző megbe- \

, 0 Jó..... i;"TL~' t ~-'~m~ r1.,j Jj<2:v.~.[J~::; ,,,",,.<.,1., ,-_,-_,,,~zC.. l. l
1015,1, Olimókórban egyén I
b"'lq;:edelj m~;fZ, Meghall ~9.1

INápmozga'l
Szül:enés-zk s?áma; 1023 l
r-!aíáiczások ~ 849 !

SZCl[,'orodás: 174 i
S'<omorú CJdaiokaJ láihalunk j

azl ~20-19~2 évek SZ:3poro- l
dás! BnínVainál. A csökkenő l
állapo:ból azi 16lhaliIJk, hogy l
vármegyénk a születések kö- i'
zön öZ Igykés vármegyék !lIán •
következik, mig fl h5J~ioz.ásI
1eldn!e!ében il maga3?lbb ará·

i
nyuak közöt! fO;;!alunk heJy:;L

A rnlgas halálozás oka a
!utwrk 1.lJÓzis, amelY ~e10os, er0S
gvökerel ver! in és igy kerül!
D'::kés megyc (] magasabb ha- ~

lálozás! muialó megyék j;özé.

Tűzbiztonság

A kél hónap olai/2! mZ125Z1

10 fJllérérl
le!jesf!ó

ne volJ ud<
+ ' ,,olya·

uk, hogy ae:

()ndhaS5a
,l

un

szines

Egy--keHőr,::;

fjgyelését

ésígv csa
1rágyázéssa1

Szereláll" este GZ egyetértés
olvasókör közrnúvdödés1

töliL ,'~?Onbdll a kinai gaz·
nak aránykg sokkal ke

vesebb álld. vein, rnint
'f!fl]enny~ !rág~j"'áfG von szük
"C'I:'': r::q' ~j1'1"",1- il:?n\--a'j" :-6"7.....J -~L, ",,~_, U""{ '!...-n,-;' 1I~''''~''1- , .• ...... ~.'.r_

:':H2r1. élI entber1 ürühij-~kei

pötolja,

Nálun sincs tr.jgya bó
5cg, iH is kjfjzcI6dn<2~\. hd

írágy:6t js fe!' )
nk.

A szép, összcú.lggö mon~

cstélyé!1 (:IenJ5i\~z-(lá1{·~

1(01 oléJye-n sz(~njütt arcú

!('üi:osíárSUilk illU az eiöaoóí
aszta 1 meHé és szerény l((~

réssej fordul EJ hG.1 tóság-
noz, hog'/ fl difogsaga
cde111-'Cinf:bün egyik meg~

1únk
bCiromi
kuliróL

l:csó Laios lakostérsunk
nagyállási t:rudalom

pá\yetfuíásá .min!
lakatos none. Már él há
bort] c1öH bejárta l~agy

MagyafországoL g.erése
katona len. Az " Erzsébet
l\irályné'" hadihajön Jteljesfa

tet! szolgálato!. A hábor'l
Japánban éne az Erzsébet
királvné hajóL melyet a
111.ieink eisüllyeszleHek, 6k
meg fogságba kerültek.
Európában, Azsiában. ,Afri d

kában és Ausztráliában já.rt
8 év alaH Izsó Lajos, mos!
hazasodorta íj sorsa. A
fe!e~,ége él Kner~nyomdába



, .
nla

göi'ár:dálkod:iak ezek
ro; SUli , omig vá.lof]:(

c;]BDOSéJE lrH;:gbünrc~j~{ Térnhir
10rjeszlésin, vag;; "ágaima~

zéÍsérf.

g\.'C\l\gy ~ár!a ile' t: S:l!jO.,

205 fi iáiás~ :~~, )ö;~ scf
csc:ld .5r(i;rq;:2 ~der! h~~, l;i()~·()~C;~

ból.

cz'Jlén vOf1slollék éj sinekre.

Egy SZ-ó SQ711 igaz 62 egész-

.1::. február 26 tm la1'íoll vár

nlegve~ k]sgVüJésen \-'HéJ: dr.
~v1árkj Barna tl!ispá~ indHvci.

n elhalároziá!\. ho~r:i ehben
az évben a várm-zgyei gyii

mölcskiiillitásl Gyumán ferIják
meg.

KöszönelIel vess7.lik az alisp
pán úr irántunk lémusíioll fi
g-vclmd. E? él figyelem azon-o

ban tEr:;; is köleiez belll1ÜFlkei,
L , "11"- ..
~~cgV a ~.;.{a 'I~;;BS nlcgrendezése
é~,síkfí'~ érdekében. m>jpdef11
e~köves.~l-lnk,

;·r.:-'odezés(:; ;:;2diJrüz1ák t2~~ hDa

rosaln!-;. arl ef vagy szep
!CI-r-Ibf'rbe~lJ \'69':/ karácsonykor
'j!drían~nak rr;·eg'. jp(JTosok

közül eddig mlnJsgy je-
nfkcz~ek~ akik cl ViJ3Q;füj'!

;,\5:5z1-·Izsznek.

C" búza kiálIii ási r':'ék ésen, B

haszop;J1 il iá!![lásl Sr:eghai,
(Tlon lar! az idén,

/}\ n"1n J oC.l'en:.5 'í/one! clé fe-
klid\ S '/incénéról megál-

fa az orvo~\ 'Ji'lsgálö l ,

hogy ilye került (\ \onal eié,
A. rémhirlcrieszlókei ez nem

ICf j:Z5Z

on ~ern vo~n(!·.c iö al.
Ípar~ vásárt Q ~;·y'níil·ölc·sk~tdHq

tással j !T ef; ciI'JC':?!ri ?

gulag dL Lege,cél bor iigy-

védet válaszjottak rn~g.

A. következő hídapoka ren·
d~';;~k rnsg ,E ÍO]Yö évre: PesH
~~apI6, \!ép57C\ta .. G\'Olnfjj
SBg és -fo1r:ai \?qáp!D

az évben Uflll~...

SC1fi: tat;: 61.:,;~\ n-2k helyébe
n~eg·'/álEj3Z~oflá!-\ Dlró Ktro!v,
DdrlCSÓ .Árpád, Kiss !s'ivc,;1 <Zs

.j, Ljnonc\'L~sgáí}iofÓ b17o-!1 ..

sá:;;o! is uira ö!akííolt!lk az

elótiáróság iavi'h!ól(J aic;Jján.
Az iparos nY',ig,jij törvény

megalkoláséÍra az ipárlcslijl el

közgyűlése G kö!zk,ö nyug-
diiaz.ás I fogla!í áliás:,

[1\ ú~IO[:1 >..?nJ~-ny! ~5 '.1~ga2Iz1a'"

('"lJ"d a órt.? o ~j'~..:.O:LÓlGg·,

:"3oka h611unk, n,zm lehet
ln{lr óHainl benni.rnkc.L 1'-j lle~l!

)thlnák. ]'gcn1s íi3g ök~.ú

(',L:öd:ünk p()ii1jk ::iilal,<:. Lehel
\'l'jL~nk j~jT~'~ ,~(!l~ IP~ eg\'21ör(?
lJl'!Tl is cl. ~l:iöjuk ,.~)hr~j!cd~ 1{0~

l:Jnonc~skc!Öfík 50 QVC-S fCLin.3l ...
láscjllbileuilii;1. Enn,,!,: m.j!ló

rlll2günnepl L2scrc 0,~'= isl--((~lával

k"pcsolaiosan eg\, ]péHj vásár

;),Z iparJ~sIÜ](:~ ij~_-;ykez0Iésé'"

b~':1 bCér~!ZL011 422 dóré'b.
!\-'so~soliak nc?gy 12' ur,)-

pÓilagoku Gecsei György,
P~Jskás F I2fQj·iC: rl(?ri('r ?\.'jcJrJon
é::: 5afOs:h I~~.losl \lálasLiuqát~

m'zg.
,SzámvÍzsgclfó bizoHság: ta· r

gok re1\;zi-{: :o\!SS Oábor~ BLinsch~

ró!h rv~é;';on es 3eb(?s.sy

/J~ TT125 1c-r'\OrL:: st! Ei zÖ hj 7.\~d! 5·~g

~2' IJjra aiak:.lt. r~Ö~·\Ök le!lek:
IvL?szt~ros Laio,~ és -rc~d János,
a1elnököl{: \/a V'ipse 23

Paver lmre_ ·.4 t)jzOl!S.§Q' ~:5g

~0j~ a f·ai·lCf:;cvizsgá!.L:Jt(~, öjzoU'

Sfig bÓl j ··2: lö: ik j,í.! es ":; r ő~ .. ese! i'~:2.

e\eién
le!ep-

nek.

~·cr i,: b:? VZ: i:é~·~ éJ prHis
l-ener zi(Éor arcképénc:k
lezésé~.

lunk. f~]nt rn éi I1JJg Yl;!~' l',;;;,t ;(j!'o __

hl2lc; L~·~; (211 és ~.~; r~ !·I~Z!j i·

február 16-án délulan :2 óra
kor lar:ollák meg iparosajflk o

rendes é'/i \\özgyülési.:kel Oláh
Lajos (lnö~;Je:12 alaf!, 5encsi%

László iparhulósági bizíos je
lenlélébcn. A gyűlésen c: 276
önálló ipcfOS k.özül 70·'2'1 veJ
lek részt.

.A be~eries21'2í! zárszá:nadilsl
elfogEc.1Ták, amelyböl ,3Z lür:ik

ki, mini az olv6sókörl2inkn rz] is
kivéie; néikül, hogy nen) El lag
sági Gija~~ból ~aftiák fenn 62

p Cl[J e31 ti Ie 3d IT\] n ~ ~ Z1rációJa!
hE!Cjenl eZ ~ijo\inérés hasznábóL

!).Z ei '~'i:f!érók '~~'t'.~ jelerdisc,2bö·r
ö kövcq~..'.::zÖke~ özcdj-űk:

Ivartes . leti
J:.:

jl., mu\! évben ~4-cn válloi·
lak i~~c!n, t 2·en beadják c?:
rpanlk 3i és lme3'hall, jchál a

5zeporoö3s 21 jpe~.

Egy köz2"vüfésl, 1: elóljriró
sági ·ést iZs 1 bél"\élfel6 j~r

Sl'ulásl iaJlol:ak. Tanonc SZ(f#

zódést ől-el kÖ!Ö[;0k és ll-ef

feibonloi:ak. 1955 december
51-én voi! 68 !a!1onc. ezekből

17 leány. Segédlevek 1 28, an
nycl'ie:<. !vlunkakönyvc \)9 2:
adfal< k1:- CZQlzhó-J él 111 §. IlL
b. 12. a\(1~'\ján 7\ gyári 'ilIHJkás

könyv voi!.
Segéd bcjc1en!és 115 és ki

jelenlés 95 es'z!ber. íörlénl. A
beieleolcii segédek SZC\ll1<'ll él

szövöPVári ml1nkiJsnökkcl
együ!i 108.

1935 éví dec'zmber
·2Y6 ;0 voH az

tá yaiás ala 8. I
I

Az l1gyncvezejJ LJlódáiamok!

"jobb meggyőződésük el!zíj';
re" kezdik beláJnj, hogy II Du
llam~denGe pl'01Jléméie meg
oldha!aJlan, MagyarcrszB;srnlll-,
ugyi~ min t ói, fi eml{ II

jÖl1h~n, minigelzdaságí iénye·

zőkérd 5izövejs~güKbe vdll)

DEdl8>vomheJ nélkül.
Viszon i Trian::Jn óla ar. ér

dekellen!étck anl1Yíf~ kiélelód·
lek, ti megcsQn!~i!oll orszái; és
az e!csalol! részeK mosiBoi
biri közöl!, hogy valóban
l1f2lhéz rnég annak képz!2hcibeíi
fltlvázol6sa is, hogy oly ellen
Mlfts érdekekel, melyek ép
Cll1l1yfrB miisfaju sajálossággai

birnők, mini a ké! legellenléle·
sebb elem: él lúZ és (J viz,
cSdk i'Hlrivíra össuegyez!eIDí,
!Jogy mini lárgyalásielapolGj·
fog-adhas5~k El későbbi Dlat~

fOrmi:'l:L

Meri minden naivilá:::él mel

let! is frivol lenne Djrmely ed·
digi eJ1ellfél és moslani Dro[)

!éma apos;oi rés:E:zr6! (jz 67

elgondo!éis, hO)? 'i
szál? a rossz emlékű eIÓZ:11é
mények ülán ~-vanUDe19 né~k L~l

üljön kÖi:éiüi~ él zöJdasztalho7,
abban éi boldof:[ 'udaioan.

~ szövel::é[Zre és cl jóle m2g~

szoko!! gavallér gesz!ussa1,
feledve él mu~tak,~t. HC") n
gazdas.sgi és olyan peli/iLo!
kérdések felelt, amelyek, min
ha [iga zlalják, világbizi on s tlgi
célulUaJ valamely (Wen meg
n~m nevezell) likai áram~

lal. vagy 5z:öve!kezés ellen I<í
ván a Dunamed.zf!cébel1 zári
falankszol aJkolnJ, hogyha az

. Gszközök módosíi6stJva\ is,c1c
lényegében megcj'ósí!~c cl \Jé
ke okmányok tarJöimál és
azoknak círvényi szerezzen.

Több, mini másfé! év!izeden

6t nyögjUk méli'aHanul lriimon
i:Ílkb. Nem !:lZ u!óBHamok en
gedékenysiÍgén mulo!l, hogy

fej nem morzsciódlunk önzó,

kiméjeIlen polilikáiuk ár1á nHj#

1ásban", DIZ'Jny minden napra
sem jutott és ~'y(dmm

éhes voltam, hogy édii\C virágot
szed ve, azzai próbál1am csillapj
tani kínzó éhségemet.

így oaklaUéinJ éhesen, SZOF1l0,.

. ;·tlan és él zon H.in6dlem, hDgy
van-e valami célja annak, amiért
érdemes ezt a hányntoliságot és
éhezést elviselni,

Már negyedik napja [adott ez
az állapot és már·má( azon 3. pon
tNl voHam, hogy véget ve~se~'~

mindennek. mert ha udlam is,
hogy az: c·rszáguton ne ffi rÓzs,2. k
ból velnek ágyat íiyeh
cmberteienségekre mégsem szá
miioil3m

eéibÓl, hogy végr:: :1Jl;nKél'Konyv
hőz jussak. amil meg js kcpiam.

Munkakönyvem volt. de mun
kám nem vcii. Kjl{l:éÍs!a)allnak

tartottam az j:t)H;n maradást es
elhatároztam, hogy sl'Jerencséi pró;
bfdni vándo,útra kelek. hogyha

nePi is végleges célia!, de lega

Já.oi) a világot megismerve bepr
janl a~t

Hangsúiyozom, hog}' engem
nem csupán ."\ kaland vágy \\2:·
gClelt ki az országútra, mei! nagy
részoenaz itihoni kjlá~ásiE1]al1hely

!;lef , a munkanélküLiség adta kE·
zembe 2/ vándorbolot és· eteHe
velem a vándorlegény hontalao p

ság{J,nak sovány kenyerét. De mi ~

Vt! gyakorlal1iln voltam 11 tekla-

gem annyira megdöbbentelt és
l&sujtott a gyászhir, hogy szótla
nul rohanlam a villamoshoz. Any
nyira elöntött a fájdalom, hogy
hangosan sirta m. zokogtam nagy
fájdalmamban. Ugy tür:l rc' .. mint,
ha sohse érné k ld Ujpestre. De
mégis rnegérkeziem és \_éleksza

kadva estem be a gyászos há!lba.

már mindenki feketében
volt és gyászoHák a megboldo
guIlat, akii ér már nem láthat~

tam többé, mert· ép az imént vit
ték el feJ ra\' ata!ozni a haloH,'\s
házba, A temetés után még egy
hetet tWöHem P'esten, !TIzjd
visszame.ntem nagynénémhez,hogy
átvegyem munkáját.

lit fe!4vet tölte !tem ej (,

RCATÁ I
I

----------- l
HARBANI

Jrta: Klein M.ihály. (2) I
Már két hete doJgoztam az uj.

munkatlelyen, amikor egy déle, I
lőtt 5zÓlt a főnököm, hogy men~ I
jek a telefonhoz. Nagyon megle- I
peU, hiszen nem tudíam, ki keres- I
l1et engem itt 1 idegesen kaptam \
fel a kagylót és valami megma- I
gyarázhatallan érzés hatása alaH'
kiáltottam: "halló 1"

Az e16érzelem nem csalt meg,

mert a telefonáló közöíle velem,
hogy jó nagybátyám Ujpesten
eolőző este rreghalt és nagynéném

kér, hogy me!1jek azomB] ki. En..



r BarJl~Q\'édóÍn Jéze 1eU2-Il

Az asszony meg s/r, (farOlJiJl

Sj".' Kes'erves ídJnnye
A?i'án ,7usan. csak tf{,!ls~~[k

[Hint afféle megver! gyere/c

Rlcsóy-UhIa,U"I:
pán ajándéka.~.

ség vármeg yej

közponli váianlrnállya Ricsó','~

Uhlarík 52!(j föis n elnök C~

A/modf!' a tiizhel)l melleU'
De nyugtalan ám az tilma
Pu!w/ban a katlan kariil
A B2'kebub

ez h152R~:S konyhék ~s a
l';cresz:'( ~

G Ylj g yszertárszcdgá
ill.:Jr.lnapoklDfl és éqe~ minden

1 ~~61 15-"~g EJ

A menyecske most elérti

6, lói a hónap ulolsó
bC7áróan cl beéri Ho.(of;'n

Tan.ulság: Ha öreg ember.
Akar !Jázi békessége!
Vén csoroszlyál vigyen haza
S ne feleséget.

BI!UI6r más.

~CVQl csü~ör'ök{)n dé!ulán g'\'ü

J~Sí ic:rloP. lál'ásunkl:i61 réSl
vetlek; Tápay Károly járiisi ei
nl)i~t v. tv1aGöras G)!idc k. 1$

kár, Nemere)' fC\~lf·r heJ vi CS\)~

p,)rr elnöke, Paloiás !sil'án Ili n

kár, Cs, Nagy Dániel véliőf;7.I 

rnányi lag !árse!nök Endrö~

ról a helyi G:sopor eln{iKe és
a

bizo yt!o~I."J

b0 rnilvcn na$!Y ncnlzJ2H
veslclkJem ElZ "egyke". amíró;
- hillö Jslermck - :1idl1!J\z még
nincs szó. C(: ce 1~ !:.2'~{v·~n. ~·.Ac!"

29-én Bonn l!1ésn ..' '<.:xció vé~

(3U~iJéJV fÓOfV03 24--t n az.

Az Országos Stefánia
vetség f?yomaj 156 n" :,úrnü

Dsszony prJknln';,;,," ;,:irl"lmel

la KGJc;nös2il ClZ

an h!v i ul( fej eZQ;k~

re az e!óad6sokra

~S botta! I(ene_ger.r-
E',lrn.orrrJDi e.gy

Egvsí2g !3éÍr! g'yomal szcrvc~

zeie nl~rchJS -én, v,~sárnap

cl. lj. ~ órakDf l1fvaiólos

séwéhcn (5aross u. I ülésI
lar!. mcl'y're a íc:gol:3J ezu!on
is meghívja az einbl.:ség.

l:özt'l lok(1ff

bocsi öreg etnber

I án beförő, haramia?
Éjféltájban más ki járruI ?
Pedig csak a f'IJ.esége

az

Segédjegyz6 he,f;úi(ü}e,
Vo,!;:y csak inkább a Jlo:lóia
S2efJben sz6lott mint () János
Minden rmizes-rc1á:zos

Kár volt kei/dnek f"I.,;CF.('rlIl"

Mibt nem aladt kend /ó m&i),'{!fí1
Felserkent ez éjil
A szégyenre ráeszméljen. , . ?

03zidn oU forgattak nyátson
Pir lLotta!i lassú tiizön,
576l II gazda:" Nahát asszon:!
Az ördögöt én .,

"Mit álmodtam édes uram
Nagjlon rosszat se
El sem merern
Mért csigdzzam

Egy szakállas ördiJg
f1KKU.HU: a bótos Náthán

értem az ,.écwka
IJOf(OIWO vitt cl hritdn,

Mdsnap reggei szokds szerint
e!c.1bb ( VCI' ta/ilOtI.

lv..ílIS0IVCiRlJ'(J kerdi
álmodtál lelkem asszoí'i.)' 7"

velem ti nagy SÖtéfJ:JtU1
Szinte tOlJ!tott kénes Mze
Eimegyek ma iG! paplu)l(.
Én {)eliJlem, «{fine,

1án.os gazda okos ern [?cr
Bár keserii mérget eveit
MidárE h'J.ZC!f{r az as:,w'nv

Ei is alszik narrwf/óriJa
Dolgos ,öreg teste
Éjféliójóatl arra ébred
Hogy nyiijJk az {Htr'?,,1rr,r

ig}' lIaJl eZ.már réges Tége,.,
li4ég ci kezdet óta
f'.lem. illik #.1 :Jél! karóhoz
Ji Nm.bozó, les!r.5

f::.nl[é,:(er'e ,'Tum'hi'U égfr.
ház kell 22 Gsszr;rt.J

lVéZet! ház miÍs lelesél?et

Sugtdk., mondják Jáoos bácsi f
vén öreg fUUlwt kecsk-e)

Swrvakat rak ősz fejére
A fiatal szép menyecske.

Szép fiatal füzes OSSZOf!")!

A csak pedzu,

Elóveszen a sarokMl
Eg}' jÓJJékony hajMs
Édes Erzsi lelke.m

·nt:"UJ1'U' rri. az. ördög táncát.

.! ','

Aí\·or.1yatf;c~r },tJu7!€.n.ru {,er

. Istennek ajdnija telkét
il. 1/8ttÍsre dús áldást kér.

e!ejéi1 végig'

a nl()S7kvc1 \T2n1un~zrnt.3

Ö~ fi YC':i'C'~! a SPe?-

az em
cl termékepys~'8e,

d()zzá~~) g}"Onlot
. rtl e~vadu~~

szív, u

liSZtclt: ! a rrduls~·.;c:

r:..';< ~?:l.tV r ..?S l éL -ak 11< --a . sz (J\' ....

l~Uci 5z;:mbefi B D:2fsékL2\ 00
lidk l k~pviseHél{ .. j..~ fja1alot·{
LlZ iJZ()fH1aH rr>zg~6rnad§3éd

ak Oroszorsza-,zne1.<:, fl·2"'

hogy lelete JegVJ2rJ :1 b~bGTÓ
fe Ikész i.il~~sére.

Fr{jjnciaofsz3g!:h1f1' csaknem
!ellegesség~g fe~<:üll jz~éllom~

ban s7a.vazlák_m0g'~6}rfmcÍJ5
01'OSZ q.zvezmenyt~§D szava,
7.a:!CJ 1 J64 szavazale!ienéb:Zll,

A lllogVar képviselőház !lár
mas, bízoilság'áoem mé!1óság·
teliesen folyik a iör4

vényjav3s1aí. iárgyalils5,

.g~'om sem veri

, G za
CI klkandikáló

'l ' d .nyomorc;{ t,zrmesc cl, 10-
.got fenti hason!.atra.

Földíeill!~ század-
még világhírű zsiros~

sóg'a jórészt el
ndig csak Ll un

vonl,uk ci tala! erejét, de
;pórltsr6! csak' ímmel-árn N

mG! gondoskodtunk, És Q

If'· .,' 1'" l ' I .leg ~.',.~eí2D>D ~o,agem ,ome-
rifheíeiJell.

Hogy földjeink nagyrép

sze kimerült, l<tllönösen a
zab mrnák,
a zöb élelmes növény, nem
kell neki trágya ésa for
g6 .végére teszHe ló eró,
ben Iévá fö!dekenrneg is
él va ahogy, de SOl/á

laion rossz ránéznL
az élelmes zab sem
ttipltilékot kl\(lerült,
rolt talalakon.

De hi!llrágyá.:tzuk,
trtígyázr;uk, a.
árpa is megmutatja.
tud. Nem Ciraszl1yi, de em··
bermEgasságu lesz a szal".
möia, dusan !-<a/ász
szai, buzávaL
1ron.Al;:20d"""r;;=,(!'. tJ....,;.,--,,,-, U~I'. U

OSZ""

A iskola Ics-
1ülele szombaton este fél 6 öröi
kezdettel az növendékei
részére kilünően

itT jeJmezes nw!
zeit ~\ súilől lár#

na~v számmal
jeleni meg. hogya j,zrem ZSll

folásigmeglelt. Kedves jelen
ség voli ~ ~ok apró j01mezes
fe!vomdása, i::' jelmezek közl
sok igen ől ele:::. és jól sik,z
rűll vol A iegiobb jelmezel<e!

mazla cl bírálő

oizollság'. f..\z elsö o! ergy -kis
szőke boy nyer!\il meg.
még indi6n. kéményseprő,mal
r.6r, miki egér, araióiány, ma
1'1'6 leány, spanvol liHJcosnő,

~i kirá1Vl1ój12 Piew s!b.
A mulatságot egy kis e-lő=

~dás me2". mrdybóí
ki.ilőnősen cl lelefon, egy kis péÍ
ros el aratot! nagy siker!.

A tallulóifjuság jól érezl
le magá és roplaa lán-
col l óráig {{éri os és tár-
sai zenéjére.

Az abesszin háborli nagy
ole;sz gyózelmel nyomán cl béke
Iehelóségél áhítozza az európai
""'''-n,."lnl félők soka~ága. P.i
!ilóJ?Jg már folynak is
él b(~ketárgYél!ások.

Spanyolországban - minlha
a rendes kerékvágásba kerül·
ne az áilamhalalom. mjn~

la!lI.'HlUJ részi fog venni és iá·
mogEl!iaJ Levente EgyesÜleli!n
kel nemes munkájá

nár Gyula rsndez!c, akin"
ulóbbi időben Q'1 1 i)i-

clója ez én \/r ":,'

A vezetésv: fJ D'"

vo il, üLi

hizh) ::'iJn il f-

ca}(~j

be 'stHusosan és menjc";~?i1 en.:.

össz~cviss:za szedeJi tiguI';§I\-

A diszlelekel és je!m~:z('

ket II OyomBi De:diLdc. L~S cl

Hff,ml:.'U Sporl Club VL7.clésé~

ge voH szíves dfjtalanul álen
1'l nemes c,zl érdekében,

A iás cl Lach és 'i/arga
cég szakkepLCI! szerelését dio

c5~de.

Stll1105, az időjárás nem ugy
.kl!ldvezGi!, minl 1::1 az! cl

jól c.lőkés;'Í;cif és sokat igérő

mCiikedve16 ,,::\ó.::lc1ás rnegérde
melle volna. sokaka! az igen
k\!llemellen idő vissző!c:1l'toll ~S

\!gy kellemes szép e~!éjóJ fosz
tollt!! meg. Bjzva él szebb jö
vőblin, reméliük, hogy iegk Ö~

z:~lebb az ielő sem rag aka·



Kis Kadét.

RÓLICEU

'dal utja

IFJ. FEKETE JÁNOSNÉ

Örömmel kelj Jeirnunk, hOi"Y
közsigünk Levenie Egyesüle
Iének érdemes Vezetősége

nemcsak él fló?sll1evelé::: lerén

lv1i magyarok tÖbb, mint ezer ~;:~é~~. P~:~~Ü~éSía ~:el;:~si~~
esz:lendeie',hogymagl.lnkkalhoz- terén is.
luk ('j délit az ázsiai puszták· AlkaJ!mal nyujioll az ufjuság
ról, tlhoi akkor már az ely nak arra, hogy az egyesület
dlhan nyH.oH fl !elkűl1kben, k~bQlébefl eQ"Y olyan múked·
mini az oHani véghetellen ró· velő,gárda alakulion. amely
naságon az ezerszíniCkben legutóbbi szereplésével kivlvi€!
pompázó vadvirág.Azóla ls ~ ,,\\.özségünk legkilün6bb S:ÚD

megmaradldlllos népnek ama- , jtilszó együltese" jelzőI.

gyor s nemcsak örömé!, nem- Ferkas Imre kcd\'c~. vidám
csak bélnatál, nemesak szerel.. .:) kl";oi16s0S l'dDgyo;' d,;;:;J.lii
mit és nem"~sakbarátsága! fog· ki.ll1ak szereplői becsülek s
laHCl mindenkor dalbi'l, hanem ~;llHurmunkát végeztek és ke!-
'[lép~nektörlé!lelmétis.Mind211 l,z!nes, szép estél szer'zzl k
korszakunknak megvannak él milldöe:!oknak, akik érdeml< s
maguk da!öi és 01.121< él dalol< n:klar!oHák me-gjelenésüld. c J

egyi.iHvéve adják nemzrlíÜl1k lo·:ábbi önképzésre .serkent( il,

történelé!. derék level1léinket.
Nekünk ma kétszel'€sen fon,,:, A ml1kedvelóknekkijár(\

'fOS, a, magyar da!" .m~:rlleZlJll!'sl~k_á~OS ,Udva.das, 1~lzaj(íli.
magyar dal a ml IUhiuránk cs~ro -lelz6kkel ne llrasszl1k
egyik oszlopa. Ez a magyar cl öke!, de esokorba szedjii!;,
dal ad nekünk erőt, remény· mini ö magyar mező virágai!:
s0get, ez el magyar dal (lcé.!· az. üde V~lai t\!öriskál,- c
lozza meg sziviinktZl,lelkiln'j már kiforrott kedves Kéri lIon
kcl n~cg~so~ldloll hailánk ke- i [{áJ, - éj I1ljndég élénk, frap-

-serve! kozl ""5 ez (l magyar dal· pans láncos Barlha llózsí1, 
van hivatva arra, hogy gyer· ióizú, zamatos óshumoru 520

mekcinkel magyarokká nevelje. löki Laiost, - élZ ig-yelnó
A megszá!ll lerületeken él l'vkrtz Oyu!ill, - él boh6c!w s

!flgnllB"yobb tempóban szerbe· l dás!61 mentes, rutinos Imre'
ilHenek,'csehesilenekiÍsI'omá.. Il F~rencel, - a markáns M,l!
nosH~nak.. Ilyel1.n'H?~tépá~ol!, nér ll., G~ulcít, - él .ka_C~i!ó,I,(,-'
m~gc,:,onlnlol!;mmdem.mkboIIH- Slaba La)osr, - az 1gero lz"')

fOSZI,OH~!la~OiUnkban"mi}~helil Lajos!, - az. ügyes Paléd, i
erre' a·ml·va!aszunka ml el- imrét, BarHle Károlyi és mct\'
len[egyverilnk? Az, ho'gy ine· I 4 élénk színi: Bácsi Ma!ilcl,
ke!iiik mentől löbbszöra ma-! S!.~benj Ilonka, Kakati Ilonka
ii/GU d~H, mert 0l:Gl ma~yar1é:-, Ladnai ~Zlárit.

,dtír Miklós 4í!s vitéz Sáry
István füzesgyarmati helyet
tes főjegyző.

Reméljük, közmegelége.
désre a legarravalóbb em~
bert választja még Endrőd

község képviselótestülete
fó!egyzönek.

élután választja me:g
község a főjegyzőjét

I

a
E

a gyomai. urUea.nyok és asszonyokrészéreD
melyen 6Z aiakraformázás rendkivüli módszerének
éleftevaJóságátés célszerűségét'h:mitom, mely nagy
.jelentőségŰ lj nőj ruhaszabászat és szabászkiképzés
terén. tanfolyam ideje három (3) hónap, mely idő

alntt a fl Ö ven d ié k e k hozott anyagból önmaguk l

.részére dolgoznak. '

Jelentkezni lehet mjrcius els6 hetében, minden
dé~után 2-4':-19,' Petőfi u" 19 sz. alatt A t~mfolyam

kezdete máreius 10":én.

Ma délulán lj órára füzre
ld Blll<OS J6z:'1ef f6sz0Igfl
biró Endr6dön II főjegyző

Y,;1lasztó közgyUlést.

Négyen pályázfo.K a fóc
!egyzói állásra: Harsányi
László, dr. Tólh LiboI', Pá-

".A gyomai Dölárdel elnök ..
sége és müködó lagíai felhív·
í·3k él dalkedvelő és énekelni
szerel6 polgiirlársakat cs kű

iönL1scn az ifjakal, hORY aGyo..
mai Da.L3rda múkődő lagj(jj S(V

rába. lépni sziveskedjenek."
Talán már ölödszőr is m,zg"

jeicnl él I'i lapbem ez a kis
rövidke (elhívás és bizony.
mondjuk me,g- őszintén, !lem
nélgy eredménnyel.

l\ilélyen lIs2JeU szerkeszló :úr,
erre .a felhivásra vonéilÍ<o:lólag
engedje meg nekem, egyszQrü
dalosnak. bogy b. lapjában iZ!!?y

szól szólhcssak éi dc~ró!,

magunkról, meg másokról.
E~y nagy :dalszerel6 magyar

ember az! mondta, hogya ,..10G

lek 1elílszebb megnyi!alkozás>1;l'
az; ima mel!elt a dEll. A dal
adja vissza leghivebbel1 el $ZÍ\'c

ben felgyülemleH érzelme!, 6Z

örömei vigan, i:JI bánato! bú.san."
Milyen gvönyörüségesen szép

ez a pár szó, menn Vi igazsán
.gosságsugánlk belólük.m<Í#
lyen szánt, gondolkozásrél
kiszteI, de menjünk ~51jk lo~

vább és nézzük mcg, hogy mi
ls az el dell.

Akkor halljuk C!·daít·kgiJlő;

ször~ .amidőn '. édes anyánk
álomba ringa!, aztán 'Iéglgld·
sér egész él elünkön , hogy ami~

dőn kOPOTsónkal él föld ölébe
helyezik, barálaink dallai
Gswzzanak .1i;:.llóIUnk.

fillérre

stéSze

;=~':.~,...~~~~~~",~~"",,,,,",,,,~~~~

is }.,,~1"tfH\<~ dal az! jelenH, hogy vai?yunk
és CAzi is jelenli, hogy leszünk.
Hiába !ll1zt,ak ill határoka/és

Ilúíba fal,ták meg cl határok
mentél sZllfonyerdőkkel. 3

l m~gyar dal az száll, csak száll,
, haléirokon. szuronyerd6í,öl1
I h;n~sztü! szál! éi mi magyar
I
',

tesI véreink lelkébe, szívebe és
ot! elvégzi az őszenl, ílagy
magyar kötelességéJ.

Ilyen missióf belölló e~ye

süleíek egyike a gyomai da
lárda is, amely Nemerey Péter
tkp. igazgaló és Hajdú Mia
ig, tanító urak vezetése ~lall

, áll.
Megfogyaikozva ugyan, meri

az Sl5-mas létszámből leapad
tunk annyIra, hogy a mult év·
ben a kerületi versenven, Szol·
nokon márcsak '9-en énekel
lün~. Igy sem maradtunk szé'
gyenbe, községünk daikullu
szál meglobogtallul, 29· en is.
És ha kevesen nJélradlunk is,
mi azérl ilyen kevesen is csak
tovább dalolunk, dalolgatunk,
hogy magyarabbak maradhas
sunl<- Beinschróth Gábor.

F. ~V l'ebr. 25'én clélüián 6

kQodorosianyaj l-lőngya SZÖ~

vetkezelben oG!ncze józsefné
tanilónö oQllonilásábtll1 nagysj
k,erD -farsangi dé~uíáE1 voH.-- Sze"":
me! gyönyörköd kínólj· s
gyermek szive!,el megdobog F

iéljÓ léhrány Voll, hogy q{ysze
rt embernek él gyermekei n1í

iyen kisművészek íudnak lenni,
ha ke!ló hozz:áérlés~el és fá~

radhataJJöl1 munkáva! foglal
koznak ve!ül·c Jól esik-különö~
sen tanyai viszonyok közö!1
élőknek, ha közéleti
egyéniségek vannak közömínk.
akik még szabad id,;ojükel ls cl

flépművl3~disfe szel1lelílL llyen
Benczeoé, aki már nagyon sok
eselben megmult'líta ludiistH ~S.

rá!lzrme.lIségéL ps músoros far~

sangi délután (kn jelenle~

vőnek fe!ej!heteHen éi

Áru I
. ), I-'~Qlke&esked;ú:'i . 1-1'I:(11a1 l

t<rh::SliCS! mllll;",:;;!.. 8 i

állél"í!~)sJi.

Talán ezzel \oli ö""""-,,,!,!.
gésben" hogy ci sze ai
az c'ózó vul;
HID filléres ár 80
zunanlk.

P'elmuir 26edn. az Egyetértési
OlvasóklJibén tartotta idei 15· ifc
előadását II Gyomai Közművel6

dési Egyesiilet. «02gt.ler MártOlI
szerkss2tön.k Gyoma fejlődése ei
men b~zélt; igen érdekesen és ta
nulságosan. állitva szernbe az el
multakat cl jelenne/, majd áttért
nélulny gazdasági kérdésre, amely
mindk.ét nembeli~ hall15a.tóságnak
hasznára szolgált. Utána Szőke

Ferenc iigyvezető elnök ijsziö!lz~~

sére Izsó Lajos lakostársunk lé
pett az e!óadéi asztalhoz és kűl

földi' tapasztalatai alap/áll 
élénk megfigyeZő képességet elárul
va - követendo gazdasági ta
ndcsokkal látta el túrsait.

1~1o[ndr néluJTiY megka·
póap. szép versel olvasott
Kmchió Endre csillagok
cim/J, most megjelent kötetéból.
Énekszámokkal és szavalatokkal
iigyesen műfcödtek kőzre: . Szánfó
Erzsébet, Biró és
Erzsébet.

Március 4-én a Olva-
sóban Nemerey Péter, II~én II

Nbnetkaszinóban Szőke Ferenc,
l'égül ]4.éri, szombaton este a
48 as Olvasóban. RU:iz;ca Sándor
tJJrt befejező eI6add!it.



GYOMAI

Szujó Vincéné Timár Hlian
na 25 éves rk., Udvardy Endré
né Szen!cmdlásy Mária 79 éves
rer.. Molnár Bálint 36 éves ref.

G",-oDl.ai é~ J:,J[).«llr~:JOlJ.

Anyakönyvi hirek.

Az. endrődi anyakönyvi hiva·
ial könyveiDe pedig él köve!
kező bejegyzések lörlénlev.:

ÖZV. ifj. Molnár Bálintné
Molnár Bálint és neje

Köszönetnyilvánitás

Mind3Zoknak, kik drága
hajoltunk ifj. Molnár Bá
lint temeiésén megjelen
tek, ezzel mély fájdalmun
kat enyhíteni igyekeztek,
ezuton mondunk hálás
köszönetet.

Köszön.etn.yHvá.nitás

Mindazoknak, kik felejt
hetelJen drága édesanyánk
illetve nagyanyánk Ö7:V

Ud vardy Endréné szül.
Szentandrássy Mária teme·
tésén megjelentek, eí!:zel
mély fájdalmunkat enyhi p

feni igyekeztek, ezUlon
mondunk hálás köszönelet

az Udvardy testvérek

C51lk 700 \'Clgón, pli!dig Némel·

orH6gban mos! minat!tll meny·

nyhégre volna vevó. Az 6ru-

nagy ;\londolokoz él

szi fl dik lih.lsll ak.

Születtek,

Kalona Mályásné V.:lrga Esz.
ier leánva Esztel' ric, Cserép
íí!ésné Farkas Erzsébelleánye
Alka Brz5ébei, ~a.róczai fe p

rencr:é Varga Ele! fia Oj1ula
Ferenc:

Nagy József 64 éves rk,
Kalona Esz!er 1 napos rk.,
farkas Imréné Iványi MáriéJ 19
éves rk.

A gyomai fJnyaxönyvi hiva~

ta! könyveábc 1936. évi febru~

élI' 20·fól 26-ig a kövelkező

lJi3i~gyzések lörlenlek.

Szü.lettek~

Gondo Józsefné B. IVlarjai
Rózel leánYl:J Róza Erzsébe!
ref.

HAZd!ii1Sdg'Ot Kiiti"t1:eI1~:

Pelyva Miklós és Kardos
Erzsébel, Kovács Elek és Kaj
la Mária.

Meghaltak~

Hogyan permet~z!llink az
ld~i nndkivüli időjárás

lett a iyümöicsösben' Erre
['Ja válaszl a Növényvédelem
C3 Ker!éilel mos! megjeleni
!egl.liab~ szc1ma. CikkGkel kö
zöl még- elZ 6szibörack meJ·
szésér61. cl sz6Ióollvánv·készi
lésÓ'óL CI kehelYE1lók~ bokor
fák nevelésér61, ~ gyiimölcsfa
rnelszés blo!óglájáról, a mere- .
dek fekvésú szólók vizkerdé:
séró l, él zöldségp~lánla neve·
I~séről, él rózsa ~gy iQl3n egy
~zerü sZélporiiási módjáról, a
legkorább~n érő 'ószibarackról
sib. A dásEln illusztrál/, szines
gyümölcsképel is közlő szak
l<lpokból II Növényvédelem ld
Qdóhiv~li'!Ila (Budapest, V., Föld·

mivelésügyl Miníszlérium) e I
lapra vaJó hivatkozás:i>BI egy
alkGlomrnal díjlalanul küld mu
ialványszámol. l

Rejtélyek a makói hagyma
körm. Az utóbbi idóben él ma
kói vörö8hélllyma ára állandó·
an ~mclkedelL A :eílmagasebb
~r14 pcng6 volL RejiéIyes
okokból él makéi ha~yma ára
egyszerre 12 ))1?\lj,(!órc eselL
aminek köveikezménye az Jell,

hogy nem d,Ob~EJk ár.ul a Pi-j!
aera. A mull evben Ilyenkor
Jóbb nÚl! ~OOO vagón ment ki I

az országból, az idén még I

{é7.r:!ck2,1. I
l.'- ',' I "" _ .. " ••• Ih1tB.iy-ooc{ Ge,elü&vJemeK l

je~rzeg@ib6I. Ez a eime élm,ak I
a. rC:ld~Jv.iil , ér:J~kes .dk~ne~, ll'

anw,y lO!n.al \ llaglapJéI Ul 520- I
IT'elban j me·g, A leg!dvá· I
ióbb mBl~yar irók novellái Ille!· l
I l' .'. I . 'k' I
ie : S~éI!mla, an .l:wmpas, .Ci tl~!. l
rerne,', fo1yialasos regenyi fS I
kÖ7I?I száz nagyszerü képel i

lall;i az 0l'11'1SÓ él llBgyleríedel.
lrű és gazda arlalmu képes
icpban. Tolnai Világ!apjd ell!'
száma 20 fillér.

A ins,égesek a I
iö t d1Jtak egyengclésél:ek inSég-/
n1unkálaL:J! l1eiyelJ k6u!Bk épÍ:

!ésél kérik él varmegyél61.

Uj .Magyarság éj keresziény
ség legjohb napilapja. Felelős

slcrv.eszló \'v'iílolay Islván, mun
vcdá:'5öik: Painiss Ferenc, Oláh
G,'crgv, t\lakkai jános, P?JPP
<2116, 1vl2qyery Ella, Dallos I
5'~ildor, Számadó Ernő. I'
16z3i2L BJfé1b.ás Endre~ E16fi,.
:lelés egy hÓl1Bpo-a 250 pengó. '
A iap fvlckz ."kos helyi me~'
bi20l!nál rcnweíhetó meg.

de

zk t(épes r.:3dlÓinü"

e.g',' fJ2 j'} on cl sos s"/ in

S?l;1 áz] bcszÉIrr:oló·
ica pom fílmrc-

töhb [Tdn szél: képei

báb

ej J

eius
Si'

á1l[!ot! marnaincIc!
faju állat ihaJ Ö, clad3"! c
nem szán!, szd:
íÍlIatok szintén csak szab-3]Y
szerűen kiáliito! marhclcvéiici
bocsáHairJ5K ó n':s3r!~rre. Min
den ser~ésró;'~ juhró UlCjr;-

~~~~;;:s~:~:~~~::~=~~~~~~::~~:~~,::=~~~~~~~~~r,~~CWlIlrZ!f

tn ,,'cj ,;:'cJ!! ':ri',:', Gye!,,? ' - víg:;:áz,ut. AI· l Két napig éhezett egy g~z II

~c\-.';;öl«,~bbi o> Jéldják,- ,,: '1berek,] a le-61mozott feherkocsi-
vás::'r 1906. cic, ::It:f' o iinlBce"::,,,: száj.) ban. NagykEmlzsár(l! je!enlik: I

6, 7 is ;'). é'n b:::vermi vesz~;ye". /,,-dig en· rA llH1rZlker~sziud h(j:t.ráilo~'~-
íalni is pecH;!;: 1:1"';',;'1,]:) (·0n ,lel ezerszer V(,;S2(l:"lmt~sebb,l son egy Olaszorszng-ba Ha-
pcníc:Jíen hJsiio:j ki:r:H!' öF:ai El va!aki ;in!aceru/(Ív;'l rne~· 1 nyíloH"iires" .i01ztsiJ 011'33Z

feíhajijssa), ;;jJ(Íccii.s --(2,1 320m· magj!. rendsze- i narallcsszál1íló leherkocsií,
bajon ióvésáL i,l ,cir,:') ,~\·á súlyos kel,n',znyek j3maÓ amely snbályszerüell le vol!

kira!«)(\(; \'i1:3~;I'. )l.Z POPPCJíl! fonJo::> iehát, ' ólmozvu, fl!inyiioHak és abban
állaiváSálTa s.zaj,~;y~}<l esclekb:Zr1 él 5Z'Jr~s, éhségl6i ájul! í5 éves filligyer- l

és olClpos'31l ~ mekel lalállak. A fiú, mini meg-
, áliapítoliák, Sós jános békés

lVm[ént bizonyítja li Buda. ' csabai ~azda gyermeke, aki I
Des1i Nemzetközi Vásár a ma- mezóbcrényilli'lgyszi1leilólakari
gya:f ipar tudományos meg- vissl'aszökní Békéscsab~rél'l

a!spnottságát ? Az önálló Azt hilte, hogy él vonal c5~k
rDé'lQ'Jar vámieriilel óla óriási Békéscsaba felé lár, ezért be... ~

mé;j.ikb,zn fcPődik El magyar l buji egy üres ieherkocsiba és I
g\'é1,:'oar, Bm"zi" ílzk kiéliakHá, I várla, hogy me~érkeZl.ék él

<:~"Da~ ~ len;e' .;., -" 'bo' ~z"'r'~ csabai állomásra. Közben a'-' a. I"": ~ l Ú '5' _ . ~ . lilll ~ ~ :'j '(;. ~-

pct a l:lagyar rm1szald ludo- II kocsI! leóimozlák és a gyerek
má;,vok feilellséQe és a mér- kél napig utazott, míg végül
nijki kar inlenzlv ~munkáia jill- j MurakereszfUfon é5zn.!lvetl~k.

sza. Pl.. 1936. évi Nem7etköLí! A, n;jgYkarlizsa~ /ó:zolgabír~:
Vásár IWreléb(;l1l külön P<:Jvi!, ~ ~a~ ~l.onn.al -ímeslleife él fn:l!

lonban fogják bemutatoi ei leg' ! sztJlcu.

modem,ebb műszaki. fudomá- 'I Budapait föv'rosnak u-
nBk amagYár lpar szol- , ár végen .79 rendes polgári

gá/ajában kífejkH működé~é;.! p..?re, 1212 bérleli és hélszon~

Kü]önösen a gyárak l?ib01,fjIÓ- bérl.zli iogvlszonyból eredő pe
riumelinak és kbÚleíi osziá- ne, l li!yámoHakkal é~ gond,
!;lahak a nagyközönség elótl nolwllakkal kapcsolatos pere,
eddig !áJhalallan munkájá! fog· 19 bünleló ügye, 11 kisajillilá;
jak érdekes bemulaiásokka! és si pere maradt foiyamalbem. pi :

e!öadásokkeil demorJslrálni. A fóvárosi iirvtJk és gondno~1

ma~;yar váilal!:lloknak ez cl kollak vl:Igyonl'i jOflllilr végén I·

nagVlfofl érdekes és oklaló . 1i.191,116 pengóvol!. ame!v.
;\ico;:,ányos uJaiója ielen· ból 4.6 mlí!ió k,zszpénzben.;
kis ,irv és bizonyfl<Zk él magyar· közel "7 mi/Hó érlékekben fek·
ipar korszertiés megbizható s7.ik.
munkáiii' mdlell. A magyar
nagy;pari válialaiokon kívül
mq!hívla a vásár ebbel'l1 tl cso
por bem való részvételre az ál
lami és fóvárosi anyagvizsgáló
és egyéb az ipari lermés szol

i3lábcH) álló Judományos in-

Jel-kLi asszor'}' c h:5?:~ cnnGl;.

cl renH2k rcgé~·~·/~c:~.. arnt::iy a

'fiseiő

valol és

külön marhalevéj' úHandó ki.
Iparosok, kereskedők, ípa"iga
zoiványa~ka; fe-! la:'nt ~Grjoz

né1k.

seli a mi

tneg. Re
soroka

akkoron a szeg"lz é;-j 1j Z ~--3

lan nl'ig mosl is véce:'\(. ha
azóta el nem Glli.

"NótsgYÖl1gyök,H /1z 936-
os esz~eTlc16 C{SÖ 7-2nei e-se~

ménye él ;,Nö!(1',;\löngyök" C.

nóiagyüHemér;y, m ben leg
nagyobb nólakö1j-óink mel ell
a nata\ s~Qrzók és nöfáik egy

egy g'j!öng~isz2méi Illula(ják be.

Ára P'
i

MzgrendelhC2ló él

"Magyar Zenealbum" ~.liJdóh~~

valalában, Dudapes VI., Horn
Eck u. 13. Aki él öpra 1 évre
~ P=vel elófizei, a .. Nóiagyön
gyöker" aiándékba kapjc.

T!I'llt11IE'!!'nJát'V Imre szeghedmi
képviselő érlesí!2! e él szeghal·
mi halóságol. hosszas
ulálljÉlr§sfö sikerü!í nekt al CG

dig foglei,lkozialoU 100-120
főnyi insé~munkás iélsz,5mál
duplájára fokozni az á!lala
megszerzeU összegből. Ezcn l

feHii rJegyobb me!H1~fs,igi1 Iá·
zeié!, :f(l!éi. cl 21\'lcl~

cukro! és a ruhállómoknck na·
gyobb rnznn rulí.a37öve
iel eszközöl! ld. - fo.;l\kor IrhaJ
juk ~1J6jd ~ogy a

lalálaz oivasó él li linö s?in~

háZJ képesle {\ dé báb
egy száma

f j il S á főszerk'zszlóje

Drózdy Győző él IV.-d::
'I\'amába II kiválóa::

helila
melynek lJ,zgyedévi elóflze!és,e
L~O P. Aki tanulÓ fiának érlé·
kes olvllsmtFiY! akar
rende]]e n-:cg C'Z ;",,,",,,,.,'.'"

Budapes!. V. PefC7cl Mór u!ca
4. e', mujJ"vénysú'''lOi 115
punkfa hivE!lkcJZva.
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2-2
70-SOm;,·

kap;l;;tó
>;"·'2"··T·)

U~ 73 S7.

áron j\'li;,{:j~S u. 77 ~í:&rn.

;'~l",et Ci~Hro~' Fe:o,encnél

TeNas.;;; bIJkk:i:lr"y
a FuíuránáL

'~4rSHn'~r ;á~o's ulca 3 aJJ:1H két p:t
dos szoba.. 1-:nnlr~. és 1fteUék
;le1~'/i:5égek hasz(:.nbérbe :(~adÓk. 3-2

egy f~~lljln~1~~~il;~,~~~etüm;~=
O"\'p'1";)1!'L·;"o· .2:3 két ócirnb

~'erlet a
6-f-

A t::'ubJlránáJ ("0\'agn;?'f
gonYtL korpa, 6rpa és :"':''Lrn''e5~.e·!lg.erl

álíi\nc1(,~n ,~C'I"ll·'"U_

Hor-shy Mikiós ut 28 ' i. Ilaz eladó ..

C$~~{;\ípká!yh;:j!{ SO pengs-
tál, jótálássaj régi s',rakását
V&,g/ cJzkUásá't -;;aBalorrn
VÁB.ZJ Békéscs'jb3, L kerület
Rínát él•.

Szerkesz;ésért és kiadáséri. felei5s :
\VACU"JER -~-;c~r<.

Hungéria Gyonla
F"klŐ;i1 i:lzemvezdő; Ttlket Sándor,

liter kad8irka vagy
fejtett u]bo;' SOli\"g.cl

kert állomásra kis?21litva
s feladva. Va~lIt; fuvar kb.
4 EterenkélJl. Csakis
50 ntcren felül;
fcg.e:.dok el. OlJ1l1en
tesen adok a szi:llitás tar
tamára kölcsön; Í10rdÓlJi
3D napDn belül bérmentve
kU1JenJő vyssza. Szétkül
dés utánvétteL Egy pel1i-'é:'
levélbélyeg eljeoében kÜ'i
dök mintát ? borbói mil:
tásdobozbíJm, be:'il\entve

Soraim kellemes :§deskés
italual,c. tiszta, tö!,életes za
matuak és n lS m

i\ecliiegés 1/"9/
lnúlálnterében hoss:::abtJ jdöre s~~ó:6 bé.i~

Jet(e kere:;e;-: kiadó fój . :\:acn: 5 7 :t 1-

Eg;r nag;: barn;~.

-eladé_
ü:nletében.

~g ve~J.:1 S7.ilágyi Káimán ;-:>Y3su=lb L. t~.

.4L ·\kinek Vú.rl jelent::;'c: n~~ J :J_ 3-l

Arany Jáno.. utca 24 S-l, két S2.0

bás lakóház március 1-liS1 h3szonbér-
be kiadó. Érdeklődni lr:':er Biró
Beiledekn,~l 3-2

F~kete Jálíl@sl1aik V, Körösi Csoma
Sá.ndor ll, 2 sz. li~.za eladó v2gV ha
szonbérbe azonnali beköHö7:és~e kiadó.
Entekle-dni lehet KöröS1 Csoma S3nd0rEKE

éves törzs-

1~-;3ö lnár(;íl1~ S-án vasárnap

I
I n,",. g'(. ~ ~ -

CJ~Ba~ (nös HarnaK Eszter-
rel) t:)'Ol1IOIj lakos \Ctt:) il. 1180 I'é'gy

~:lö~öH aaHifd2l.bsd!ai P. C~ác:~i

J-.J:ljO$ e;:ndrödl lak·::?st·@l ]300 ;?eiJgöért.

Kruch~ó és Lé!<l Lídi&
Iako30k \/ettek '9'~11

l\ZJú:::,;:. Atlanl ~nös

iakoslól 500

egy

TJ.ndi Sándor gyontai lakos vett egy
be!t"lkes lakóhéÍznak ±/Jr,-od részét P.
Kovdcs Eszter és társától 300 Pbért.

',dc KováGS Erzsébet és Istvál1;;Yo
[Hál lakosol{ vettek 3 h. 899 r.egyszö
gÜl tal1Y3i szántót Hegedüs József és
r;.~:" Szabó Anna szolnoki lakosoktól
250 '·ért.

Szántai Mihály (nős TanGI Lidiával)
gyomai lakos vett egy beltelkes laM
!Jáznak ljü-od részét :3zántai J6zsef és
társaitól 2iW P-ért

El6ad1sok fé1 5 'él 7 és fél !? Órakef.

:rükkf-iin1L

3ű perc a körÜl
kul !urfii n!.

Pa1aki SánODl" és neje Djliori EStUel'

g~comai lak~sok y:;;ttek eg'; beHelkes
lakóház ['",tah Lajos és tár
saitól 525 P-én

Búcsi János- [-'etö ,\larjával)

g\~'mai lakos vet! 2 h. 8.5
pOCOS2ug es hoJtkörösi szánJót Faraki
Lajos és társadó! 950 P-ért.

Rar:áth László és neje í/eres. Eszter
g~ron)a~ lal<osok vettek 1 h~ 635 négy.
szögöl félhalmi szánt6i Cs. Nagy Gá
bor (nős BiróZsU!~s?nnávaJ) gY':Jm3i
la1-wstól 800 P-én.

de,J,ij Szebb,
m;n! a fehé, apiK" YJlm volt.

Csendélet

E nagv fi;!:,renlek Jeg"':'
sl?lltebb szeretetnek,:lZ <;layai szere'et
:rl ek hirnnus:a .. ). könny,es áhitablök és
tÍszta szer~·! :;~lleh: szívhez Sz.ó;~\ 11110-

L,-T8gyon szép ~,Li\'llez: szóló apácafilnL

f.55z,~replők: Loufse Dn3sser. Dorüthea
1vVieck, Sir Vá
nable. Ker:\

nÚH te-

hIfeletlme!nV

A gyomai kir- i:írás1)ir:\sijro

iekkönyvi ha [óság.
572011935. thi. sz;o\m.

ji.J~int\.$ _J.'~ ~

:rurcs~nyi Imre végre1J3jfatónak Szu
jó lst\'ánné s:':. IJjdiri EteJ llégrl1.
lizemed6 eHen üldilott \"éi<reliajiási
Ligyéboo a tkvi hatóság végrehajtási
árVerést 516 P. 7§ f. t6l<ekéiveteJés és
jár. behajtása végett.

A gyomai kjt. íárásbirÓsá..g területén
levö, Endr5d községben fekvő s az
endrődi 1723. sz. tkv! betellJen A. L
1-2. sorsz. 5347. jlfS~. S4 öL 5848.
hrsz. 1. hold 312 öl termetű, Par<'J.j
hig;' dűlőben fekl'ő,. ház és s2:ántör.:ak
végrh. szenvedettltevén á!ló lii. r~"zre

265 P. 32 f, - ugyal1ezen betétben
A. l. sorsz. 46G!1. lH~z. 2. hold 802 öl
területü, Vaszkó halom d[ílőben fekvő

szántónak vegen. sz~vecteU nevén álló
ljf; j·és.zre 453 P. 33. f. kikiáHási árban
elrend.elte.

Az irvel'iet 1936. évi március
11&16 él. \t. 9 órakor El'!d·
rOd kÖHégh1:Íll!:snál meg
tartani.

Az árverés alá kerülö il1g,Hlal1Dk a
kikiáltási ár kétharmadál1á! al<t.cs6'nyabb
áron nem adl1atók eJ.

Az árvereJni szándékozók kötelesel,
bánatpél1zül a kikiállási ár 10 száza
lékát készpénzben. vagy az 1881, LX.
Ic. 42. §-ában meghatározGli árf@Jyam
111&1 számított óvadékképes érliikpapi
rosban a kiküldötmél Jetenni, vagy a
bánatpénmek e!óleges birói letétbe
helyez;éséről ki::i.l1ított 1etéti elismer·
vényt a kiküldötmek átadni és az ár
verési feltételeket aláirni.

Az, a~i az ingaUanén a kikiáltási
;irná! magasabb ígéretet tett, ha töb·
bet igérni senki sem akar, köteles
nyomban a kikíáltási ár százaléka s;:e
linl megállapított bánatpénzt az á!l3.1a
igért ár ugyanannyi s;;:ázaiékáíg kiegé.
szíteni.
Gyoma, 1~35 évi nO'l. hó l? napján.

Dr. Molnár sk. lzit. jbiró.
li. kiadmány hiteléül:

Gyse 'tiB:·1?;;:'l,," r"iIér i\ne.u

és ]y~-~; ls~v§n

han Sánder, a
cen!erenek legig2z cd ,ha
matban V3n GyOr: Anta! igazo
lása má" :3. KlSOK eidt fehzi],
s minden remény lJL( van rá,
hogy ügy ilZ rövideful kedvező el-

intézést füg nye!"!]l . .i~ játé-
kosok a MezÖluri Máv. elien!
meccsen fognak bemuta1k02-1Ü

Az 1936-37. évben
az . osztályban Ei A
Gsapat belyerr. 13 csapai
fog szerepelni A mos:: folyó baj·
nOh:ság végezlé\'ei 3Z l. oszt 13
és 14 he!yezetlje lí;esik. Helyet
tük egyedül csak a i. osztályú
bajnok fog

GyTK március lS-én szezül1

nyító vacsofát rondez a HoJler
szálló nagy!ennében. Egy ier;i.~k

ára len<epé.n2zej SO fIJiéL
Jelentkezni reJlet rnér~s iH-
:' '1"arn,,,.

~li
I

GyTK az egyesüle! hire inek kPz-1
lésével Heinfarlh M.ihály úrat biz- .

ta meg. I'
GySe holnap - vasárnap ~

a Mellőturi Máv. SE. ujjászerve~ I

'lett G"'"5iipll.tát fogja vandégül lát~ I
ni. A meccs fél 3-kor kezdődik.

Bartha József volt GySe já
tékos katonai szolgálata közben
oly súlyos sérülést szenvedett,
hogy amiatt a hadsereg kötelé,
k"ből elbocsátották.

A csabai alosztály futball
egyesűl~tei csabai fellebbviteli bi·
zottság felállítását kérték. Az
országo 'i elnökség a kérést eJuta
sít9íta.

6yTK-MTK 1-1 (1-

~jró Pfeiffer,

Dlu~á.ra a l::!mol1~Lásnak El ~~~

rényi Gsapat összetéte
lében me!i:érkezetl. Szakadó eső

ben ;álJ,lIUk ki [l, csapatok, ami
erosen hátráltatfa a játék kiala ku
Jásár.

Miní!lkét csapat erósen belefek·
szik a játékhla és igyekszik 2t

labcW minél hamarabb a hiiló
bl !;)ecsus:!:Í3tni. Gyoma a többet
t1!madó; már az 5-ik percben
Olajos hasra kényszerili az MTK
kapusát. Nem sok idő multán
ugyanezt cseleksz:i Al1Gsin Ker·
tésszl,!1. A játék igen gyorsiramcL

ZI 20-ik p-ben Olajos meg
szökik Laki melJeH és jól irán') i
toU beadá:lál Bii!rtik a jobbsarok
ba továbbítja 1-0. VÁ.itOLil.(OS

j~lékkaJ ért véget a félidő.

Sztlllat után folytatódik é; sze
recsenek támadása (m~ri a já!&
kltsok annyira sárosak voltak,
hogy ezt bátran In ondhatjuk) 12
ik pi!fcben Ancsinnak sikerül a
Szigetíl61 kapott labdával meg
szökni, de a lövés naiában
Kuriz szabálytalanul 5zereJi, ami·
ért büntetés járt. A labdának Pa·

. taj áll neki és jól irányított ru-
g1Í~.al l-l.

Még f!@hány támadás, különö
sen Olajos van formában, min
den lefutása ve1lzély! jeleni a oe-

kilpura. Hogy nagyobb baj
ne történjen, hát Pangeri mellé
~H;egMött és erősen megvédie_ 1Jl

szélső! él szaporán hulló esőtől

()s a további támadás kisérj ete;
itól.

E.gyenlő ellenfel~k jítékál~ól

Qyonu volt él többe! támadó,
ilImi az MTK-nólk egy kissá meg
lepetéssel is szolgált ál kÖI;~ike'

zI) bajnoki találkozásra. Jó idő

eselén nagyszerü futhJallt látott
volna a kQzönség.
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á!js~abásai:
EgyhasábG5 (55 mm széles) J cm. mégas hiráetég
2D fillér. öls:riSri hirfletésúéJ 10 százalék, lizszeriné)
15 százalék, 1 negyedévi hirdelésnél 20 száz.olék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedv,ezrnényl adunk.
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LászJóra és ] vitez Sárí Jstvánra
szavazoít.

Harsányi Lászió
al megvárasiZtott főjegyző

Bakos föswJgabiró újból meg·
nyitoí!a a közgyűlés l és él szaV3
zás eredményeként H a .. s á n y i
Lászlót je!enleHe ki Endrőd köz
ség megválasztoft főjegyző,iének

ts utána azonnal ki is velle 3z
esküt az új főjegyzőíöL

Elsőnek Csernus Mihály apát
p1ebános üJvözőHe az új főjeg,*~

zöt, kivánva, hogy ügyszorgalma
erősödjlJn továbbra is és olyan
megérléssel dolgozzon Endrőd

község érdekében, mini az elmult
6 hónap mióta ö volt él

llelyeHes töjegyző. Ezalatt az idő

2 ebben a súlyos helyzetben
mutalta meg főjegyzői rMermeU~

ségét, ezer! vélasztollák meg. Le
gyen hitében erös és segilsi mun~
kájában az Isten,

Harsányi L8sz1ó közvetlen sza
vald.aí köszönte meg 2,,; üdvö,désL

.szóval c cél az. hogy
tisztiisuk meg sGjlónk ha
ta.lmas jM a gyülöjködést

szító, alé':Homasan bujkáló
élősdiek seregétöl, mert
csak a liszt a e::;zmék be~

helyezték át és helyette Oyomára,
ugyancsak a főszoigabirói hivalal
ideiglenes veze.lésével dr. Sorbán
Jenő orosházi tb. főszolgabirót

biz·\ák meg.
A két tb, f6szo1gabiró osereje

mücius J5~én történik meg.

tümagvait ntő saHó mun
kájd nyomán fakad a ma
gyar népjélekben cl tiszléÍ
nemzeti érzés, a haza iránti
szeretet és a vezetők iránti
köteles riszJeleL

arsányi LáS! Ó

asztották eg e
20'/7 eJ..,

~"\

Bakos József főszolga

Orosházára
Dr. Sorbán Jel1ő f5szolg~.bk8 lesz a helydtes h~vatalve:lető

!":::"' ~_._-------_._-

A képviselötes!üJel tagjai nyu
godtan és csendben adták le
szavazataikat. Az előljárósági la e

gok, 13· an nem szavaziak, mer!
az ő ielöHji.ikeí nem 1eltHtétr,

A leadott szavazatokat
voJt összeadni : 33-an

Dr, Pálka Pál betegszébadságc
Ba kos József tb.' főswiga

bir6t bízták meg a gyolmi f6
szolgabirói hivatal vezcíésével.
1\10s\ arró! értesultünk, hogy Bakos
József főszolgabirói Orosnázara

--

Február 29·én délu!á!1 3 óra
kor nyitotta meg Bakoi> József
f6szo1gabiró Endrödön azt a köz·
gyűlést, amelynek a föjegyz5i állást
kellett betölteni. Négy pályázó

.voH, akik közül Bakos józsef fő

szolgabir6, törvényadta jogánál
fogva, első helyen Harsányi Lászl6
h. főjegyzőí, második helyen Pádár
l'v1Hdós endrődi adóügyi jegyző!,

harmadik helyen vitéz Sári !s!van
füzesgyarmaii h. fójegyzöt jelölte,
mig éi negyedik pályázót, dr. T6111
Libor endrődi szé.f!1vevő jegyző!

nem jelölte. Azután felkérte lUapy
Andor! -25 két kélwiseJÖle5ti.ileH
ragot: hog)! a felfüggesztett gyűlés

alatt ejtsék meg a szaVazast.

" lesz sláger, tehát kisebb
lesz a ha::::zo!1 js.

Fontos kelléke a sajló u

reformnak az a körülmény
is. hogya ügyminiszter
nek sajtórendészdi hatás-
körében jogában á
adott es,ztekben él kolpor-
L:ízsjogot időszakOSan,vagy
vég1::gesen megvonni, hogy
könyörtelenül véQ'et vethes·
sep, a ;nallapság elburján-
zo!t szermyes áradaíllak

éi sajtöTeform meg'a]kolá
sánál a fokozatos bünte·
tőjogi telelösség' kérdése
kikuszöböHessék és o l<ö~

zönséges büncseJekmé
nyeknél érvényben lévő

rendszer állUiassék be. Ezt
a rendszert Olaszország
ban, sztriában és Né
metországban is behozták,
nniért ne volna jó akkor
nekünk magyaroknak? Ang
Ha éi sajiószabéldság klasz
szikus hazája is most tér
á erre a rendszerre. Ebból
is láthatjuk, hogJl !lem csaJ.<
nálunk van szó él sajtóre
formról. nem Eur6pa
szerte

Mert miért van ez él llClQV
O~

háborodás él sajtóreform
? Nem a saitószabad

s~gol ezek az ~ás

művek, ' hanem a saját jól
felfogoH üzl2ti érdekeíkel,
mert akkor az ugyneveze!r
szenzációk szürke (ds hfr#

'"é devalválódnak és nern

I
A mult évi költségvetés ve, arneiy f!arancia arra,

tárgyalása során ujólag fel- hogy erkölcsileg és kép
nIerüH a sajtóreform l,ér u zeHségileg lS megfeleljen
dése. \'iár akkDf rámuta> nagy ~S llemes hhiaiásá' I
tak többen él kép1ilselök nak, A jelenlegi sajtótör- l
közül arra, hogy a. gElzda~ vény r:crn ad módot arra,
,.' - ., ... ~,! "l' h . I' ']S3igl rerrneszciu 1ll1elt,;ZCC- AJOgy él r,agcumno, lazug

d 'l . ',, J. ' .. il' Á'" f l.esel{ megfe,ele Uléln a Cl!ü':e,< Ir'Aa euen m'2g e eu
1l1'~ROldásra váró kérd'2selz lő eréllyeí lehessen eijárni,
egyik 1egsUrgós,zbhje a saj- merr él törvényes rendelke
!ókcrdés..0... l\Orrnány ki js zések alól számos ktbuvói
iüzte céljául, ! ogy fjgye- lrijnak. És ha figyelem
lembeveszj a sajlór·zform me! kisérjük az egyes sa j
eiőkészitést2né!. azokElt él iópereL Járgyalásár, úgy éL

sajróren..z{észeti kÖ'vetc1nJé- laiKus olvasó is rá arra,
nyel~et" amelyek hivatot/ak hogy'a sajfóperek nagy ré~

lesznek arra, hogy él. mQ~ szében nem a hÜllÖS;, ha
gyar sajtó. a magyar kez nem csak Strohmannját,
resztli]]v iránvzat és !laza' megfizeleJt emberét sújtja,J ,

fiasság mafwsabb elikai kö-! a törvény szigorLI.
velményeí alapján szolgálja! Ezéri szUkségcs az. hogy
a köz\'élemény(' s ezáltal i

nemz·eHillk jövéjéL Mert
meR' kell értenünk: a saj,

tóreform nem a' sajtó:sza'
badséÍ.g· megvoflását je!emi

hanenl irányt" szar) a Dla

napság annyira elburjánzott
sajjószabadosságnalc 1\/1 a
már nem csak éi zugsaító
ellen keil elíárni, hanem
azok ellen a !~jmélel1en

hanghordozásu egy-éb la
pok etkn is. amelyek sem
rníimondó eseményeket
szellzációként festenek le,
egyes közéleti szer<?plők.

magánügyeit úgy tálaJják él .

közvélemény If, hogy az ,
kétségtelenül hitelt ad a!
tendendózus beállitásü l
cikknek.". vagy, hír~ek és l
megrell@!U a lICD hlh?, ha- l
csak ideig'óráig .a közéleti I
tényezők szereplése körüL!

A közvélemény irányfró- i
ja a' sajtó. ? 0;1105 teháí, l
hogya sajtó irál~yílása!

olya!' be legyen leté-!
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G lés uián 30 lcrljé.kcs \ta"

C3010 11leli'zlL B iól végze H

nlunka uiá!i, kedci!y'cs hG:Jgu~

lölban jöllö~!c?k az e::lé!, Ini,

!{ö7bci! Vincze Imre (f3I:!hzs),
d,. Legezi! Tibor és Dávid
ferenc országos ("lcjö\.: larlo •
iéJk beszédei,

. Vacsora uJán láncra kere

ked/ek a fiaiaHai és hainalig

szörakozlak.

A Gyomai l{özmiilJelődésiégye
sil/et szerdaJestéfnek .?:eretében,
március 4-én a /{isréfi 011'os6,
ban frJ:"iotta Nemerey PiteT tak,

pénzt. igazgató: L é}; védelmi jr;,

tézkedésck cimlí efáadásának JI-ik
részét. Ji.rtékes. köz!zaSZl1Il elc5ndri
sa ili is zsúfolt vonzott és

ll-én a iVérnet kaszlnóbar:. soron
ki5vrdkező szerdai estéfi, közklvr.i~

naim ismét eij:áfszD.nak

A befeJező ünnepi előadás, mér-o
clUS 14 én, szombaton este 7 óra;
kezdettel lesz' a 48~ as !(osz[rzóban.

~letl k :f/g.:J.'elrnct 'érdenlelt~

Szőke Ferenc. ig.tanit6, az
egyesiilct népszerii ügYFezetL~ el
nóke iZ ízét aktudü s eseményeit iso
rnerfEtlCJ oktató hatt..issal. Izsó [.0
jos !tn Ifö/[li é{nzén}'einek egy.., egy
érdekes mozzum.dát közöltc.

il. k~sér6 mlÍsoróan nagy' tel
szést váltott ki egy bá/os, mirdl1iür
szf/lráfék, amit Biró ,Hárfa, Szán
ló l3:rz:;{óef: Oláh Erzsébet és 3
bdbu adlak elő és amit márdus

1aYc5latoi~

,?,l ~;'

sz r!:o

halározcii

b·c,.lli. ~ "'..,.'.

auűlése
QtJ .

. , i:
nyúl1n~!'~ j .B -),1~l\12S adOtT!a .. :

., \ -," f ,. ", I
\lvo\lc)na~{ ,;:) ~IJLI11'd2i2S~. anlll a r

>~agynl~'j;ö:.,jgu ur n1eje~ sze ... ~

1'_2 teHe k 2resen~ n .sz a valz kő~: t

Szemenyei Pál (Orosháza)

Panasz olia, :Iogy a ;n051 szál·
iilá:;ra k<2fLiló bakkancsok szé
g':ie~de!jcs alacsony m nl<aoé
réből is 2.::; sZÉizalékát a xerz
seli összegnek az Jor<.sz le
\'O!Eísl::ő a;';3i'ia h07ni Bzok~

[lj1, akik adósai.
Az iPéFOS nyugdjj lervezelre

megií2gyzi, hogy csaí~ az ália.
mi i{cze i éscel1 lévő yugdii
jrliéZl11ény -f~!eI rneg u céina'k ..

Csiszál.' Mihály (GYI1;e) szin,
tén eZ iOl{S;>ra pc.naszkodik.

Nyilas András ([)ékéscsaba)
az iparosok: SzcjvczelLznség6#
vc! foglalkoz:;,. _4z. eddigi i~)a·

ros szervekkeL mini az Iposz
zs az o;, ninc::,cnek a kis,
'j)orosok l1legc!égcc)'.c.

Felber József (B~k~scsaha)

fclolva~.ja c 9 peniból álió \;"5

az összes
!ll a zó

lesz.

Matottya György (f)él{t.~scsa

ba) indiiványo~:la. hogy egy

<2~\'szakas7.()-s lörvény legve
kö~e1ezóv'2 az arú máJkázás.§.t
(~s az árak szabályozésáL

ferenc országos el
'lök a fclsz6!aíásokra adol!
válaszában ii:;'érel I2t )'e11, hogy
-Q ábbcUkészíJók kh:ánságöj1

.amil. c:gyl1dnguieg elfogadra\<.

Heréqu Gyula (Szolnok) fc l .

hozla hogy Szolnok l bO-.; 60
!ábbelílzészil6 ioarosa közül
csak 20 ludja az adóját kir!·
zelni és he: él helyzet nem
vu!' Qz a 20 js fizcióké

'IéL

CS()r)or~

az országos szövetséget
bizzák meg,

a:r IOKSz~l1ak adják
osztásr:a a kDzmtmkilkat;

l.e;:::c/6 Tibor CSOLJon ~jgY'~S7

icIC(][~'k fH,?:;" Y:·,:_:kcíc .. Lajos c1- !

nö~ Udvözló SZ{1\":31 Ul án dr.
Legcza Tibor

A közszáliítás~k 50 2záza!éká~ 2, VJolfil1er"őrgyár !",apXa, a kisiparo
soknzd{ csak 40 SL.~L!~~é){a Ju~~ cnne~~ ~$ c 25 százahSkál az ~OKSz

v<'flgj-=, zseb~e

i o Iy lá n sek 'n;e,' rrl ri,

A kÖZ5Zállfiás

Vasárnap c1éiuiáiJ 2> Ói'flkcr
n\ íloila meg './DiBC i, Vince c;
p<zszmester az j;)öiics;üiel lao

nácsJermében fl :)ékés\'árm'2~

gyel lábbe!ikésút' íW!iosok
körzeJi gyüll~seL arncivcn rés]·I.
ve/lek Dávid ferenc az orszá·
gos szakoszláiy c!nöizc, Békés

csaba 3. Szolnok 1, 5z1Fv.3s
1. [<:ondoros 4. Mezőlur 4,
[(örösladány 2. Szeghalom 1,
Sarkad 1, Gvcla , Orosháza ,
rJékés 2, En2rötl 36 és Ciyo
ma minteg'Y 40 aggat

Dávid Ferenc oj:szágos el

nök az ipariörv<zny 4 §. és

§·kai foglaiJ.;ezva El régi iÖr··

vényhüzásl kárhozIalja. az Úl

1parlö rvé i! y lerv\? zc! rc: \. on al§

küzölag él Lirclmi iJől '2S a

kauciól kifogásolta.

Az iparosság szerv-ezetIensége

P. z egve cHj i.~ ~nizl~'n y lJglch5 az
lesz; ha a kÖZtllun}:ák elosz"
táséva!

hiába sérc!mezl'2k, hogy a
\l!olfncr bór~n~r '5 i<.izsní!iflá"
sok ÓO sIézc:!.ikái: a his; par
cSCik 40 százeiÍé.kál keplcJ t\'I:)s~

lejár ez éi szerzödé5. igy n>
mélik, hogya közsdJlilásokat
mind a lds;parosság kopja.
P,ZOnDarl par:eszclHa bo:4y

Kitüntetés,

MeuJ'elo"Hf: azt az i,áovr. ame\ven i
b - - . "I

haladni és munkálkodni akar. ltii
- l11ol1dotta - a Hármas,Körős i
mellett' nem szabild éhezőnek I
lenni. Évről-évre csak a fásu1!sa- i
gunk az oka, hogy EndrődÜll éhe, I
zök vannak. A legjobb szilva iH I
terem. Fásftani, termelni kell. és I
az inségpénzen úgy foglalkoz1as- I
suk a munkásokat, hogy ezekbő! .I

I

II beruh~z~,s?k~.ólvisszc,'térü!!.~n~k I'

a beruhazasl koltségelc. Végul kI-
jelentette még, hogy pártatial1ul I
intézi a község ügyeit.

Az ujonnan megválasztoH fő·

jegyző beszéde lelkes hatást vál·
tot ki a hallgatóságból, amely lel·
kes hal1gulal átragadt a teremből

kiszorult ttárszáz főnyi érdeklő

@lőre is.

Nagy háláját, rólta le a
"Honsz" Gyomai Csoporijél.
Vitéz Purgly Em;1 nYl1g. föld·
mive!ésiifryi miniszter, még a
háború befejezése után, 66
hold földet 1:HJományozoll hal·
magj"i bír/okából a Gyomai
hilclirokkan!aknak. A csoport
ezen adományt, hogy kciló~

képpen megköszönje, feUer·
jasztésse! élI cl "Honsz" orsúj~

gos igBzgalósághoz, hogy él

'" Honn" Diszlelvényéi él nc
mesadományozónak küldje
meg. Az országos igazgaJöság
i'1 leJlerieszlésnek elegel is Iej!
és egy diszoklevél kisérc!ébcn
cl ki!ünj~lésl él Csoporinak
me~gküldle. Ennek ilZ áladása
fcbrutír hó 22· én, él Gyolrlai
f6szol~abiróí hivaialban ünne·
pélyes keretek közöí! '+ örlénl
meg. VHéi?: PurgJy nagyméHó

sága János fia kisereJébcrl je
len! meg. Bakos József fb.
fószolga91ró ur, váral!an ciula,
zása mialt a hatóságo! Ben·
csik László iroda fóliszl kép
viselle. A Hadírokkanlak részé;

ról Fekele Lajos elnök, Izsó
Balázs ügyvez,zlő jgazgaJó, vi-

..
_!",""",~~~~~~~"""",!!""",~"!,!,!,~~~"""""!"!'''!'!'!'~''''''''~~'''''!'''''''''''~~'!!!'''_l!!''Mt§"".._~..""_,!!!",,,,,rr=~,,,,,,,,,,!!,,,,,,,;,,MH!'''''="'"".",,'!"!1%[""_""!E1"",ae~~"""""""",,,,,!,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,!~,,,,,,!!!,,,,,,,!,,,!,,,,~~,,,,,,,,,,~,!"!!"'Ó,,,,!!,,,,!,,,'!IIliIIlii&li'4&iJ&SÓI) il .

:s+&'..e -DZ"'- __J""2P_..

lrta: KI€lin Mihály. (3)

Amint ezen tüni5dtem, utólér!
~s megszólí[oU egy vidám fiatal
ember: hova-merre'7 Magam sem
tu€iem - feleJtem, munkát kere
sek, Ge már negy@dik napja va~

gyok uton, éhezem, de Se~1ll11

jel sem bizíat valami jóval. Ml,óta
ell~Uem hazulról, nem hogy főt±

~telt, Qe m4g ssak)záraLl kenye
n~t sem ettem.

A filÍÍ.nak volt elemózsiája és
azt kilillakoJta, biztatott, hogy fo,
gyasszam e;]. Szavakkal nem le
het elmesélni, hogy mily nagyon
örv~ndtem EJ. kenyér 1<-ításán és

T
F~ATA

c A nem hiszem, hogy valaki valaha
'ilyen étvággyal fogo it. vaina hoz
zá az élel eifogyaszlasához.

íólte\'őm fölajánlolla, hogy ma
gá~al visz és kitanít a "fekio!ás"
tudományában.

Örömmel fogadtam ajánlatát,
dé: némi tartózkodásS3! is, mikor

6rl ." ~"-:~m"'rte'lpjla 111 _~szc:rei\.Kel HJ""-g~~ •.' ..... ·'_1.

De belá!tam, hogy egyelőre nin-
. " e'jl-\!tom "';n' Ilt-csen mas Ut .\.' '-", ",,'-,

. : -, "a""'o'i-c~luramur<"tása szerIn.. ,dUl -' dl, , ,

, , kl e- !-,"I'''oncd-A'-'11iparos meStere II L é,-éA'J, -'~"-" .

támogatásért, Jegi';Íi:bb en
nünk legyen.

Nlentségexnre szolgaqof0~ lJ1!)gy
,'- .• ' .. . ·~l';>n' 01" "D'''Y;-fiata i es enes '\j,-,,,.,,,, , '.1 ~ '''o .

'-Cl \100''' mép- álmomban is arra
~ ..... , • -"bY ~ iD

kértem az Istent, engeóje. hogy
egyszer legalább kenyérrel jól!al<· .
[12SS3.n1,

Már-már Kezdtem bej·eéini ma- .
r.

gam, 110~Y áíla~dÓ2n úto~ J:gyek I
és istáUokban, Jparos szallokban I
a1udjam- Igy jártam be l'iilagyar-!
''''''7;1" lec'több városá'!, a néikül,:""·...,--0 .;::' :1

'J' "''-;' azokban a le2"(sekéívebb!
'~,"J ~ - i

nUlflka e;Jka]ma( találtam volna.!
Niár két hónapja, hogy úton I
~ • <f é ~ ~ '1 •• , , J. '\vOltam, mmaen c 1 l1etsw, mer,

semmi nJ!.H1.kaaJkalmat r:em talál~

ia m seh';)l és '1:ár nagyOD eikese·

Éoen Gy6rböí tart'c'\tam Ma
ova1:,Ovárra, amint eJöUem ha-
~_J •

ladt h~rorn f1ataiembef) v1dárnan
-_if 't ·H. ~ 'pbeszélgetve. j\i\eggyorsl o"am h~ . ~

te\rnet, hogy utó!érjem öket.

Bará~sé.gosan köszöntem" ]0·

naoot" és megkérdeztem, hogy
b0~la-mene;) -- Béc2-Berli!10 Ham-

burg _.~ voJt a válasz. Erre én is
oiy lJágY2t éreztem, hogy én Ls
megismerhessem e nag)" \·á;oso·
kat. Szin!e csodáJkolva kérdez
tem, hogyan, hit van utJeveHik?
- Nincsen, de nem is h:II l

Egy darabig szótlanu; halad
tam velük. közömbösen besz élo
getve, majd hirtelen megkér@er.
tem nem-e tarihötnék én is ve~

Jük?
Majd meglássuk, váJaszoHa az

egyik, aki, úgy Játszott, a veze19i
szerepet vitte.

Oly vidáman lJaiadtunk Levél
községíg (Hegyeshalom @j5tt) s ott
betér tünk egy vendégt6be, ahOl

egy mer bor mellett megvai&so
rázlunk és megbeszéJ/ük, hogyan
és milyen irányban lD együnk.

(Folytatás i{cv.)
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gazdálkodás

I
ifA BlEn.Ár

Miru::letl laClel1ón ió~"oló c ~S<lyer' \sllr!l~

mini c megbi.i1c rö,gg ~~"'-

Gy66'J'=cUrskb~l;.'!1!h&~

balil CI ke,zcfó,oo

I~venkof,
es addig ms ~N"!,av.en

segítséget a Kls;aalZCll8
Cserrws MiMly apá!plébános

clóadía, hogy él ldsgazda él

szikjav\l~slój, a rögzilelí bÚg

zárlak . adófize!éselól várja
iobhrafo rd ulf3 é!.

Fe!szölaU még Kovács Sán.,.
dor község! gazda, aki a fási
lásra hivJa fel il kisgazdákai,

/\ gyülés d, il. 5 órcd:ür ért
végeI.

A.miko" Val'i?a Eálmán a7:
ldó5zerü kérdésekről kezd~li

bes akkor érezle csak
igazán az érdej·dódó kisgaz.
dák sokasá!,Za, horn; éfdemes·
voUijl megielen!"'i.

A kereskeáelembe mindenkinek
van bdeszá!ása csak a gazdáknak
nem, pedig ök a magyar élet OSZ*

[opai - mondaita Varga !{ál

mán - czérl fogjanak él kis
gazdák össze, JcrellJlsenek ma
guknak olyan megbecsülés!,
a m 12,1 Y nemcsak c!ismerl, l=1anem
legyen irányító és vezcló Bz·
szé!! él sertés kivlielról, él szö·
veikczeJi összcfogásról és ki
Ilizie azokal az irányvonalakdl,
amelyeken ha adni ke!!,

1smét aákahllB rnyfHk a ~á~L1;

n~ v6gyóknúlk egjP éri~~kf;S t.~1i~

fofyarn01 végjghaUgain1) éHTiC ....

Iyen meg/anu/halják, hogyan
k~.H ápoln~ és
:~lH kell

Tar!aimas előadásÉJt mind\'(igig
elénk figyelemmel hal1ga:lllák.
Sok jó anácsának remélhe!ó
I.eg lesz is kövelóic.

~el1~keze!l g·y()('T~aj gt;zóák
iUC(,rllote;'ill'2ii~reszánt táb-

9 én, !J él fön regg.;::! 6 óro~

Lor' indulás kocska~ a iu·
cQi'~~zdf2r;ní21é~! a.l\cfé)r-a je-

[iógi'o jDJga.zd§lkodoH,Olf
alir:ak~;öszonhe,jJ h6gy 3(1 éve
ri2'hdcs'SzánHldás'j 'vezei. Leg
gj'c:n",::i-f erde.in az"6vé. a fele,
sigec <zs fl ekeié,

p:i unTI eDella le!fsme:ró disz'
oklcvéiizl i(,zr,zsclJeri-par· szöva:
_köszönte me g, .

- község nev'2ben Harsányi
LdsJiö -fó!e.gV7.ó., mjgaz eg-vház
kŐtség n~ve"'beh Csermls MiMly
ap~ip.lébános UJ\'ÖZÖ!~0 Varjú
j. Irni~!'

.. ' :Ars,ny"igszság
·A m.:lgYéJl'.gazd.ál .-'-'-mo!1do~ii'l

CSCfl1tiS l\·1ihály· .. apá{plébános
-n,2m a rossz-· .gazdasági
helvzel J.elle JönkrQi hanem
IelfokozódoJl igénye. Amikor él

bóséges 1924-"1928- asesz!en
dökben a gazdákna.k pénze'
voil,akko'!' olyan mo·gas,a emei m

kcdelt az igényük, hogya rossz
gazda'sági helyzei eijöllévei
nem \l2rJ!al, 1e3záHanL Aid sze·
rén}' marad! és fój s:::ámitoiJ,
az még éi ~éj e3zle!'1dós aszály
uián13 biz/osan áll. igy lelj ·az
élet reillUásának Unl1epeWe Var
lU j.·lmi'e.

Kisga::!cl~ sJ::ámtariás
A'z' iinheD!és uÚi'n Dr, KezfIlils. ~ . - ....

Lajos egYl2le!l1ílanár ladoll eló~
~dás! cl ,J\lsgazda sziimielrlé·
sáró!." Blóadásában iTrCgmo

gy<i:rázla él jelenlevő k1sgaz 3

dáknak, hogy mi a· s,zámtaríás
és mi annak a fontos ,z1ónyc

,1{)":é~~ ~\e(lden és~ szer,..
dán regge: (, órakor iildu~

t~s Endródre a lucefnatcr~~

melési akcióban rZSZr\'í?vő

gazdái,- !alajának 'dzsgál'2~

j-;:ira,

a·

l.és
a é

T ll.. Co '-n?! i'n r t.v~ i' ~·z t· -; S' ~"e· S. <~n·-6- ,fO"1",1 nkJL,.rU t -·'L·J1u2~· 'j.]~:~::l ~(l~•. , it, Lu ft i y~ ......

5~álata OVO án és Endrődön
:...:y- .J

móic1G. ly-agy László járási. el
nök ij ?yüiésr megnyHoHa,

larg:z kamarai nHkár
emelkedel! szólásra, akj az ész~

szerü gazdálkodás ú!lörój.ének,
FazifÍ j, imrének álnyujJoHa cl

;iszániuli ),ilezógazdaságn Ka,
mara dls7.okleveléL

A vi!ágháboru1 a gazdasági
harc köv,zi!';?- mondot!a Var
gaKál~nán ~. és c'lJ\kmű \-::js
gazdáka: eZ éjet nehéz sora
fö ídíg suilo! !é, akkor is.v:oli és
úna fs van k3sgaz.je~ -aKInek
nincs adóssega ..

Egyik 'ilyen gazda V-arju

J'i.-5,ZS!2;f

ticlvözöHe,. - -' .

Toll'Q]' Z Géza él zö!d-
Incze) c 1:>.(;-.:; kö;ponti

feiü~~'~'c!(5ic rclu's· 8" án a·
dé;;! : gycics;rd GyorTlBra é'f
l,,-czik és ózc)nnaI . jtr11egy

Endródr2 fj délután 2
örakor 2!ll2k'2zIelet íarr él
i'-r~-' r-·r~.·:~·"'-·";:', .. ~í .. ~, -;,.''''
,\,)".se~"a'~Ql'C\ a lu"""rO<l-
cdc.c(tjrc f.~Ir2;ltkczeilt ~ijZ~

dék L ~5'tC fé1 7 ·5i',ekor
éi g~Tornaj g'3ZGd i,ÚJJ tarI
értekczli?~ej 'j közs,?gházá
náL

ti C'2Tn is ke-

va]öl;3n az cl

álisan nemzel:

nJ

c L~'2'-íJ'3~\'C,t> !~',i:::2'afcJlaf C. sbo~

:;t!,}:P D;·s.·_j:;-.. ,:;k. ~~~..:.'\n:-~c:(j C'I ...

ka: ~-::·':·§f~.~ ::zC):g.-áh.ll c' ri10s11an1

i{ c' ;CJ fl'a ~ p ti CCS n; 2 r f Ja
Don nl~s nlDzJ or:L fl1)r;} jdíZ-

~j',,'3njd VJSSZd {j hl~liJ(;ri ~SS ~O"·

'\;-~1~::('Cn0: ~dökcl' \;leÍ\,Qki)l'H fi

i ~dó flo-d!i~;::,rrC ben J r ör:·')lfl

:1 [,;\'{) q lÉJl t YJ.J k h () 7 ;'0;)-3.s 1" ~ od?~ ~

t\:(~1!ÉJ5É!VllJ ;·\l,::':t.' \·.jk~}u:)~i3-

IÖ'T;[nB~ CS n}Cé~~vüzódi2'5S2F~

sí Kü!önbség á!aszlOllCl
Qi a for-ra ;1"'J Éi rc:~\ EJ t a k c,rn) ,á n '1.(

von fI l vc::: eIlz;~/2-t ől l ~lj Ciy Fl ,~~,d ,2 ~'n



cset-A nromozás mindkél

\'i1suJi rcimpán, K(~~6bb a vii·

g-óhL.l iriÍlllvi'lb()j el \'fJsuií lö\1<j

5,'11 iölíck vissz;] I'l kÖlSi~b(?,

ltl :sem iudtak belömi.

, E, P.
váiasztmányi gyü lés

Gyomán

F. hó l· én vasárnc:p d, u. 3
órakor Nemerey Péter hrclyi
csoporí elnök vC'Z..:iésévcl et

nagyszámban C'sszcjGli níiaS;:I
má l1 Vi Jogok gyüLzsI jarloHilk
.ill nagyérd",klöi.1és élzéd 'JJ\"il

vállulJ meg, mert vár/ák él ~Jé
lt!sz.lmáflyl Jagok, hogy el vár
megyei !1Clgygyüh's uléÍl1 ialán
egv nagyobb nwgsegHés, va~n
e~y ldi&oolakozás Jchelóség2
'<:i(Íööik,

A fH'i'i1é$!,;S órakor Nemcrey

PélereIfIók nyílai/a r1llzg, (lk]

'VézolJa .a megjelenjlek elót),

hogy az OfS-2<ÍgCS lH';(él', l'JÍef'

inn B.é.l€i leguiabb köriBvelé

lxw 6ss:d()gásr~ 5ZÓ!Wju c
n~mzcleL

4 1931 március '1
~ ~~~~~'<rV~~~_L~"""'~'4".i'>;;:'
=f - -m 3SID~-W5EWJ~..r' ='tfLW ~ MJ&~~"'m:r=z f .,..,... *W,",,$P*-,;:;r.r~~o;77'- E"'tJW"P'<:PIl'~" n±mr -':W,7:rn m-~

1-' !
möIC'ifá!t1kal és a gyiimölcsöi 'II, Ren li I irafíkltmá! ís Idsériel'czc!l J.:<~i
is mc:gvl'diiik (l !<éírlcvö!dö!. 't é ! tb . 'lJ j , k i bdö:6, l1\i;.;- a harmcdik örkö-

1\ lanl'olyall1 l1lfm'íllS 18.<111 i ~eny 3 a.' eszerZéSI r~ec velmenye '11

kezd6dik és larl 25 ig. fvldlU' a ézŐg."'azdaság i kiá itáson l dt',i. ,")zcrcnc,.,·érc jCl/J val~ki,
I mire él három alak áiszaL;1(Jj a

sek György vármegyei kcr!é,
szeli fclllgyel6 larlid a lEln fo; I A mérc.íus ~O·án llH?f!fWflö atiyagjböl való dsMlás 11a~H' '
lyall1ol, ami már malJél is ga~ I orsl~'ig'oS m<2ll)g'élZdJsál"! kiál· j ei~5n\,tl!.
rancia, hogy (1 hallgatók sokJ! (dáson a ienyész8l!ajbesZ<2rZ>2Si . !\ lciáiHfiÍs v<1sárl fnfgö(n'1á-

lélllUlhafni'lk ezalati az 5 nap ebben aZ évben. a !«('n·'.::Jkcz6 I !lak lo,'ál)hi l~r:8\,I2S léÍmogi'ljéi~
alaH. nagyértQ~'ú rendkivLili kedvez· I sál jelen!í. hog\, Q fÖJJmÜve·

AlanfoJyamra ielenikezók mér1ye,k ,s, Z,O !llá li a,: k, : .' _ j !ésügví miníszl-ériwTJ cl magán·
A i l ben foJYlk f?,s a ;,'ckk ' ,IZajá Lajos jegyzónél iralkoz- [C/( dJtason va.süro{r tenyesz-] lenY0s;tlók számára ked I'f!2mé- .~Ve!!nl

halnak be. I állatok hazaszáUitásá{wfc W1SÚtí I nJ'''!, tenyis,záUatbeszerzési hitelt hililJMOSim hurok]'ö keriilnci( a
SQ". _ _ .. ' .. . .._ '" 1 jUl'ord(jdt teljes egészében fl rerl-j engedélyezc!í. betörök,

I dezöség fogja viselni és ...:~ak il I R,wd!dviili ke.dve,unénvben

ősök temetője~ I fuv~rd:!.~IJ .kiv:)] .fe!merLí,i~ I~;i' ~. f~.:n,ak .:é':'~e.5ijini ~~/~!J~~~~ek:é.S
II '\' l 'b "d "T . I'b, seb,) ko.Jsegek (dllaIO!H,::;1 1""1 ko",blftof,os:){.gof< va:,v.ri ......,{U IS,
•'4.Vlagla Orul eJeoen,azol<. an I' k" - I" fO, , ... ri • l'" .

a (J" b ,'. kb 1- J k ese leg a 'ls0l"o (dJo) lL021en- amennYDen a IOlun11V'Z,esugYt
naayoo \aI050, aD, a JO a- j-I - d1.· .. l· "1"" .. •. . '.' FI

t . k';'" k it k tt'll t co<. C ren !',i\U l SZtlLW:JSI mlfllszlc,nul1l a gaLClas.og'l. ,1(-onal 'orbt!za' vo a ,az o ,I e ve ,
h t

, tt b' é b kedvezmény revén él JcglftVO- ügyeló'ségJ2!< közb0jŐfJévct lör-
a arc eren szerze e~egs g en .. ." " _ . .. ... . • .•.
Ih t k t 'k • é . d .. t' labb eso vldekcl< iS elvczheill< len6 \'Clsör!astllknal rendklvail

li uny '30na resz re mm enu t i' '11"'" 7" .; ",',.. " _ J,' '. ~ ,'] ..

lét 't 'l k k"lö t t"t f I k : él <la Héb gel, uag <:S e11l2Ke:s l arvtSS",atdlfest eng"c1e i cz011 .eS1 el e Ll n eme o, e~e e-
zeti jelleg nélkül, mint hősök

temetőjét.

Gyomának szintén vannak ilyen l 'TALAJ TERM6 EREJÉ
halottai, de azok, vallásuk szerint,1 l'

a felekezeteik temetőjében vannak, ! ENNTARTÁSA
Sllana·széjjel. Némelyik bizony nem i
a legmegfelelőbb helyén a kegye a l A magyar mez-őgaz'liaságnak A könyv a legmodernebiJ alapu· I
letnek. ' 1@géget5bb kérdése a taJajerő fenn- I kon, de mindamellett Közénhet6ell,

A gyomai Hansz vezetősége a tartása, Ennek felismerésébonaz viiágQS össz~Higf:ésben tárgyalja
közelmultban hivatalosan kereste Országos i\rlez:őg~zdas.ági Kamara él talajeröfenntarlás minden kér·
meg mind él három felekezet va- Tal'ljtani Osztálya ,.A la/aj termő j dését. továbbá 63 növénynek rész. i
z:6tóségét, hogy tagjai részére je- , erejének fenntartásáról és a mü· letes .tái)l~zat@~ fog!ah . trág')láí[é.~ II

lOljön ki a temetőkben kli1ön he- i trágyázásrÓl" kb. 15'0 olda! terje~ j sá! és mtHrágyazásat !

Iyet temetkezésül. l de!emben a gyakorlati gazdák ré- A kÖfij1Vet rendki.vüJ ol-csó áron. I
Természetes, ez vita tárgyát nem I szére könyvet ad ki, !tely már 1 pengőért bocsá~Ja fo rgaIomtra i

képezheti, mert aki tesliépségét; I sajtó alatt van és két hét· alan az .Ors7.ágos Mezőgazdasági Ka.. \
eg.é-sz.ség~t áldozta a .h.aZáért, ezt j megjelenik. A kOfi}'vei az ország l mara és igy ugys:zolván mjnden~ ,
már 19azan megérdemlI. En csak I r~lkill~iló!Jb n.ijVff~y!ermesz~é;'5.i; SZ~'l ki számára elérhetővé teszi az i

azt kívánom megjegyezni, ha már loszetl, kertészeti, gaz-diisagl, J10- igen értékes tájékoztató mnakát
mJnden felekezet ad külön helyet, ~éflytani és talajtani sz~jérfiai1 MegrendellJető: Országos Nlez6·
miért ne lehetne azt egy helyen Ir/dk és az Országos iv1e'z{;gazda- gazdasági Kamara, Budapest V, A Nemzeti E,;jysig P;ftr1. fl'{!m tr

megcsinálni? Tegyük jóvá a mult s;;j~i Kamara talajtani osztályának 'll SZ:ribadságlér 10 dm.re kUldött Gl)trlMs kormánynak alaJmll. Ko1'-
hibá ját, létesitsen a község egy Irányitó SzakbilÜHs~h!a néz1e át iev,éie2őlapon. I ~á!U.)1)k" v~lto.~n(!k, d_c_ lJ.. n.etJ1~E.t

köztemelőt, mint "Hősök teme- 9'-- • $ __.. ! ! >II I .H}fJ~ra Jort1UÜrsa egy {(ijzvs i.fifJor
tőjél" felekezeti jelleg nélkül. Hi- ' ! irdeke,
szen a háború sem ismer feleke- 1\, k b I b l
zelel, csak magyaFOkaI, hősöke.!. '1. p'1un á ,ah vanna -( CI ',etörők l ..Ha ilyeu sycmszögb61 nb.

Erre il célra. legjobban megi ' l zuk a szen7{'zk€désf, ükkor
felelne akisréti ref, temető belá.. },;lárcius narmadiluíra vlrradó- hame!!'osan meggyözódöii róla) i mcglalálluk benne az! eZ ide-
ratánál két oldalt a temető és a! ra Kurcz [I,!lár!o!1 bzsenyszegi l ho/?y nern sikef'rm '(j belör~s, 1 €llls eszmél, melyell 3 ném'2l
köveSÚlt közötti rész, ahol elfér! lakos él feIesQ1?év€1 éHe! II óra II i\űrc.zéj{ meg;zavariék e falbon- I l1B!!li'eí a n~.mzeH s7bclalista"

mintegy 2§O-300 €saládi sírhely. l urán a HorJhv MUd6;;; uion a 16\zaf, mlelöH lj fél li'l1 ki~Ofll .. I és az i)faS;z nem20t 5 f6szlsM

A temető melleHi téglajárdál át ' vasulhoz igv~ke~H:~n és amikor l, ~~tt~k VO:,llB és zl171t1eHek voi· !Összd~gásban :61ál1 meg.
kell helyezni az út vonalára, a a régi malom, mosh;mi iskoleo t ,;il \alaffi!!. Cs. Na.gp fstvi!.n kOfle al el~

kapukat szinten. A két végét és a közelé.be érI, egy sumbfljövő j Megtámadtak egr llökségel, jilrJOf! d, hogy ii

kövesul felöli oldalát el keJl kerí- biciklisla hir!elen visszafordul! l kunikost is kisgazdék ne 25-50 ]{g'. ve~
teni drótktHitésse1. és a Szarka Anlal llenles ŰZI lómEP:Fol, hanem 3nnvfi k~~}'\'c;~l Még él henles üzJel felbon·." - 1-

Igaz, ez némi kiadást jelenI, ai lete elől! me.gáHojj és valEiki- l nak, amennyí szül<ségeHeHk,
mely azonban néhány év leforgása i vel beszélgetni látszott Mikor j lása elő/( lörlénh-eieJl" hogV esete István a fakszo.,s hí~-
l It t , "I t - J.. l k k {' 'k h t .. ', k'" l ugyanezé! háromj6mf.ldéir meg~If"

a a meg eru ,mer s1flle ye ne \urCl12 'él en es uzj'2i üle..... álli/ol! él f1élibuch Korcsme ü.üaidonosok részBről ('J kHa-
CiCIk fokozatosan lenne reá szűk-, lébe érlek, láfiák, hogy ben!, az kn'j-",'a'sl'o··1 ~,,,,,,:?Ó~,l,

;; ..-ld' , ' f"ld k ' l eláH egy ~ndródj kubi!tűsl, aki . vi u • j,/""""",... ,
sc~, au 19 vetemeny o ne le- iskola udvarán ké! gyanus alak l
heine használni és bérbe adni. ' szerszámaival színtén il: vona!.. B~szcdjéhe{) él köv-eJkezőkei

igyekszik ez iskola felé, abon" '
Ha ez a e:ondolat mee:valósull1a,. hoz igyeke.z.zH. Ettől ~ m~kof mondoi/il:

~ ~ nan él nyiioH udvaron ál kii'Öl~
litgy az ig:élwbevétel előre meg- megludták, hogy vonallal akar Hiába 'l1:ln az eióljáróságbar:

~ -l lek a kocsiúlra és a visszalof 4

á!lanilott terv szerint történJ'ék, utazni - az ul\kölls~gef el:.:ar- 'cl: jó szánd~k, ha felülrŐl nhJCt'
t-' dul! bicildisJáv.at ÖS5zeJiiJálkoz-

diszítve és fásílva. ták elvenni, de az egyU:- uton" senkl, ú1 (l szegényemher
iak és hármasban Endr6d felé .f I

Megfelelő temit szívesen késú· haladlt'lk.. l állónak fwt~jS megsz61all U! hé'lJál nem iSlépolia. Kérj S(\f~

lek én is, sőt ennél többet is sikertUta falboniás szive és !cbesJ:élh~ II többieke), g6sen megkeresn; él \!árme~
igér€k: a temet<5 részére egy' hogy ennek ei szegényember... f.n'ei főispánJ.

A gyorsan lepergejj cs emé· , T bhemlékmfinek a szobrász munkáiát. . l nek elvcO'\.'ék a Dél1zét. ö v kisebb ügy Uíl'gyalásft
J nyck ulán Kurcz.ék meglá!iák I'. c p

e:lkészítem ingyen. u"".." .... ft,.e~ traf'k~~""'~~ "UJá!"l Nel11iZr~v Pélcr elnök :is
í a fényes holdvilág a melletJ. Y u;;;>;;;>.. • ;lIQnli2~ - l

Az érdeklőd6ktől szíves hozzá· I. ie kise~r"6te""tek ! Pa oL~s Js/ván litkár igérelel
szólást kérek! hOlJY a hentes üzlel falában l ;;;;p I.... so. teHek, !mgy e!iár-nÉlk él reih__'b

Pa Zs' CI egy hi:llaimas lyuk feke/élik.j E'gyik éHe! el nyuga!J vell" l, ,'~ l,kpp Igmon· l . I ZOl! n:;p;Ql\.coen.
ref, temető-gondnok! Beszóltak Szarka Antalnak) aki l déglóve! sz-emhen, él Vassné!



GYOMAI UJSAG
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DELJEN !

E.1sörangú gyümölcsfát, dis;:;-
díszcserjé't, bokorró3sáí,

fenyőt,örökzöld cserjéi. futó:
növél1ft slb szállit az állandó
állaIni ellenőrzés <,:3.1t álló

UNGHVÁRY LÁSZLÓ
FAI8KOLAjA R-T,

CEGLÉD
Bl1dapesti iroda IV., Veres
Pálné utca S. Tele/on: 883-3 L
Képes é.rjegyzék ingyen.

F~magtermesztés előkészí·

tése. A.z A1földi Zö!clmezó Szö
vetség él földmivelé§ügyi mj·
niszlérium állal kiadoJj kíváló
minős~gü és hazai erede/ü
fűmagvakkal kisérlelekel foly
lal. E célból Qyomára érkezik
ma reggel él gyorssaJ Oöilner
András old, gazda, aki él mai
napo!' GyomÉm es Endrődön

tőlli és megbeszéli él kisér!cti
fúmag!ermesz~ésmódozalai! és
me~lekinlj a felaiánlo]! !erüle~

teke!.
Aibrecht kir. herceg az ifjuság

rói. Az ör~ek és fiatalok harcá ~

írja Albrecht kir. herceg a TÜKÖR
márciusi számában - kiélezödik, ami·
kor a nemzet életében törés áll elö,
A világháboru által megbolygatott tár
sadalmi és gazdasági egyensuly nem
képes a gen..rációk i.itközőinek rugal
masoágát biztositani, A helyes megol
dásra maga a természet mutat példá!;
a megujhodás az idősebbek megérté
sén át: vezet a fiatalság lelkisé~ felé.
A fiatalság: amagyarságnak legföbb
reménysége. A TÜKÖR márciusi száma
szinpompás kincsesládá.ia a lli:lgyar
értékeknek. Nagynevü irók: Molnár
Ákos, Schöpflin Aladár elbeszélései,
Török Sándor regénye, finomtolJu köl
tök: falu Tamás, NadányfZoltán ver
sei, tudósok, publicisták, sza!,emberek:
Balla Antal, vítée HeHy Frigyes, Bé
kány András, Fitz József, Kertész Ró
bert, Merényi Oszkár, Sárközi György,
Tóth Lászfó tartalmas riport jai és cik·
kei, végül a könyv, a zene és képzö
müvészet, szinház és film, fényképe
'lés, sakk, gra'io]ógia és elmesport gaz
dag ravatai a megszokoH változatos·
ságban é!énkílik a legszebb magyar
képes folyóírat uj számát. melynek
művészí rajzai és fényképei egytöl
egyig rendkivüli teljesitmények.

Két közigazgatási gyakore
noki állásra hirdelei! pályál1:a
lot (lZ alispán március W-Hd
haiárral.

Vármegyei közigBzgatasi bí·
zoitsági gyüíés lesz március
9~én, ; O-én pedig rendes kis e

-gyülest la.r1anav..

Az osztrák;)k rifagyarbaráí
szövetsége az idéi-lis foly/alia
az eddig jólbeváll nyaralási
(lkcióját, amló!Y abból áll, hogy
julius és augusztus könapokr"a
a 12 éven felüli oszlrák ifjak
a saiá.! köl!ségükön t\iagyáror.
szágra jönnek és il! az ellátá
séri a magyar fiukat meglani!
ják níÍmetül beszélni. Az igény·
iésekej meg lehel már tenni.
Bővebb felviiágosí!ás! él kiadó
hivatalunk ad.

Mezörnron 600ű ember1 olMI'
l,::mak be Hfusz cHer:. .

. GyuM,n, c' városi erdőben!

vármegyei gyerm'2kl1YéCraHatásl j

lele pet állí/anak ~el - azans~ l
pán kezdeményezésére. !
, Kedvezményes takarmány
beszerzés. ,Il., földmiv,z!ésügyl
mlni8zier éi íakarmánvozás ~

megl-<önnyílésüe lakafmány~'

cukro! 2S szárBoi! répaszdeleI .
bocsát a gazdakőzöl1ség renA
deikczéséfZ. A la:karmány eu..
'kor mázsánkénl 11 P a répa
szcle~ miizsánként 6 P 50 m~ i,
lér, ameJvhez hozzájön cl va-l
súli fuvarköllség. il\Z akció,
!ebonyolíiására a1<özségi e!6!-1
járóság van mcgbizv~, Jelent- I
kezni iehel f hó () ig lj tanács· i
teremben. I

llH~lyegeket. bocsát ki a
posta a ,r.3di6.."10 éves. fcn081-
~ :::. ~ ;. ,.. t'~ :. ; ~ 1~ 'r.. ~. ." , .'

,j{,:>.."<)q,,, ,e nl k"-',,-. I".

A 'gyomai Izr, Jóiélwny Nö
egylet és ifjúsági Kultureso·
por~~ f. hó 9·én hélHSn es!c fél
9 6rgkor,renclezr múso'rósíe.~

'''''-I'l.:'''!···· ~·r~·n-l";;,c:.: ·I'l~U-'\"/~·-;I)·I\ .~"
'(... ..J,~... \ ", •• ll'-'b J ~ ..... L_ \.. -..: .....

hej l; b~1{nlúkcd v'e l.ökte iré p!é\' (;'J

él l-1ollet szailóbau.. - ..

A Károly csapatkereszl-és 1
sebeslíh-~sí érem odanlé-\ésére l

:'vaió kérelmek elóler}eszies!)
idejé! iunilJs 3D·ig meghosszab·
bilotta a honvédelmi miniszter. '

Uti kaland
Kcsely@sön

]{esely5sön délről d~riíl, . ,
Megy a béres", bocsko'-meriil.
l~öhlög a (~ l?esábn'
Aniint bollag II fanyrira.

Gyoz a legény, elfnaradnak,
Kipirúlvn'()'vúbfJ ballag;;.
Léoked. .s2'örtyö!! ni II tócsa]
h"~' •• "', ~ '11 . ,.

J myoresz;',( ... SZfI" a nOia",

0voma.' 1936. febrwlr 27-én.
• ",.. y

l'Zfuchió Endre,

/vIegpillent II hetes fSI'í,

Sártenger azegészmn6.
iVapiár Zsuzsa-napo! ilja;
Vicioiázik anacsirta.

. J.,

~~~~~=:I::;:\=:~~I~'j::6::;v;:::e:::l::::e:=:I:::_~I~~:::::::::::::::~=~';:~:-~~~"':::""~""~--~.:""=:"~,,,-::...~,,",

;ása iparUzés. A ;~zeg-?cii ke"csked-,:l· I.' E·" I" ,', - '. .. . ~
,~ enörll.h;d]f~ az /lfcH1ne-szu-Jlség J,

nIl és 2parkanl3~'a vélE::)nérl:.:ében }ö- ~ ... II ...i"''' ~, ~

P,l,.l,)ll:l("~l·,~"" n" i'""'Jf!:<,' .=1Z L~~,'a~~b~J1 ;,>.t,'np"teH tf1'iiT"'~ (.... 1:rl:'-'"'7er·..;..,:::'lI""""'z.n,':f·_..::. (l~t fl.!1ai1UOsag2:t. ff
, , ," -, ' - , - .\ '-.;'.J "-, :5 ;' ';:><. '.~" ."',. '-,' ! g,'" ~,'" • (,

l,·iL,'.'l.\':;;korJal s:,eril'( il mag~nosük l l ' , , nl·:f>~.',j'I.~,"~ ~~~,d_",.1m-".1>..,.r .s.., -me:::. i,'
"- 'J .•H"1n:zpn6pOi:{\Jn es ~;lJCj rnliíoen n ~_".J i1Q ..~ ......~'~il-l.l 'ClL'" 'l-oJ "'" ~ ~

,~ltill ü:detszeri;cn fC')yt~.toH mé:<iegelés l' j' '-j ,- . "1" • l!;.;;!"s. Nl(..).l~.:,\""·:"-·. ,,5Q,,',. ll:,';".::'" h,l,'", II.,
l l nonap'10 ',(\-Jj,J a lf!{1Diay cs ilu",,;. ~ 'O-.' ~ '!'.

1pa~·üzésDel{ tekir;lenc ö és ann.ak \
1 e) J o" a ' . , l' " l l('j"'n !"'~1'l"1\6s ",'p,ilí.·,rR,."', \··.fl"',,~j( l,gj'al.:orJi.sához lp2,rigaz,::>lvár,\' szüks-e- ,;'1 l !lOl1é1i) lilO so nGipicVa ,-, _l._ = l' - Ih l

ge5 A m'~rle2elest iiz!eiw::rlien foiyta- l)í~záróan a beéri Balogh gyógy- Tli_~~I11.ás jzüle~j fá,i~elr:ak oko~ 1\,,'

tó e.fOl,'él ndivános mérJe_gelesre j'DQ:O- Há '" ."', ')' , . zOJcrva. Az (:r05 fa1damlak ol,n
.- J • zassag: \,Jo,05 i- !ros~;a es ' v

sitél szab-81yszerü ipari:zési jri ge,s1!vá- r; az iz;;reiokjL~(1."""I'. 1·~-';r.·-~I':D"d',Of'i ,i.:,'fu'.: I",dgor László f. hó 14 én szom~ u. ~ -.... - ,-" - .< ,,-,,
nya birjokáb~n ily ir;;),;} l; tevékenys'~g- lékony él11\.' a"'O i< rneHett az jZ8 I,.

l1~J, gyakorlásátÓl ej l'cn1 ~ii(hat0, <;1;- bahn cL u. ré! ,5 órökor tarjD ""

l , 1 d'] ". .",,',k QD,!'L·'ll,JO-j'·l·.·j',··el.' ,;'l ('j~,'c',m"") -:e~. rnoké,s iderJe,l-; m2Qbelcn. edése.Jan tneg nelTI 9.,{8, la Y02il~HO azon a ,:.,~ _ ,t-\, a 6 ;.. L! i ö o ~

CilJ1e!l, hogy va13m~]v közület nyílvános tcmplon:lball. (Hinden külön Aspirin-leDle/já.k elóscf!ilík a
hatósági nlérlcf:eket tart tl~nG, nlert '~ '"f" ) t '~\ fáIdfJirnaka1 c[óidézó an\,~taQok j~,. ~ '2ileSl es 11<21~'ei,), , 'v f

senkit ;;elll JeJJel ípatának folytatásá- {.;iüri.ilésél. mCQbizh-atóan és l',

ban gátolni a miatt, hogy az iparii7.é- A qyolndi Ag.. b .. e,'" - f' cl ~
h

~ gyorsan szlinielik él 'ai ·almal. !
sév~] valamely hatÓSÁgi (izenmek ve','- egy dZ március l, én tar~ !

senyt támaszt. f-jasolljóké~'eí1 nem le· foti közgyiilésén elhatározta, A valódi Aspjrir.~labjejfál.: is-l
het a mérlegeiési iparüzőt 11leg;;.kadá- hogy az alakulóban lévő gaz- mcrleJó jele a Bayer-kereszt, I
lyozni abban se111, hogy az álUJa vég- Á mely minden íElbleltán és csa- I,dacrdekeltségii szövetkezetnél
zett mérlegelii.8i mUH'(áért pénzbeli el- magon lálhöló. 'I'!

Jenszolgálta!ást követeljen és munkája két darab 500-500 pengő l.1év~ I

eredményéről nyugtát, bárdt, jegyzé~ értéldí. iiz!etrészt jegyez. A Szarvasi Öregdiákok Szö- :
ket szolgáltasson ki. De nem I;YUjt . velsége ma esle Budapeslen I

Endrőd község képvjs~16
módot az nj ipartÖl'\'ény idevonatkozó az "Alkolmány" vendéglő kü- !
rendelkezése a mériegelésnél a felek.- lesWleli gyüléséJ lapunk jövő

Jön !Qrmében márciusi ünnc·,
kel szemben felszámitható dijaknak heti szómában hozzuic ~
hat6sái!i láHamozására vag'! we;zái1a- F ~b pély! tari, amelynek músorán i

~ , -ef ivás! A földmjlje!esügyi I
pirására scm. dr, Raffay Sándor, dr. H10I1CZ' l

'". .... miniszlcr ur. úgy min 1 aze!- ner Sándor, Baloghné MOlnár!
mull évekb'211, Q?ldén ls eiren- l\'iária és Gróf EDdre zongO:-él- ~
dette él pásztor Iwtyá\{ veszel!, . 'I'müvész szerepelnek. ,1

ség elleni beo!iásáf. Akiknek
lurajdooában á\!alol, őrzésére Fogasoljuk az öszíszántást.!
szolgáló p6szlorkulya VBlI, azl Az _6SzísZ~.?láS vakond.fllrá~~i
oeoltas Yégell é1 községi retl- szem elmalloH kupacal! ml-
dórs~B'néi 'sürgösen jeieTilsék 21Őbb fogaso!iuk széjjel, merI,
be. ezt nem lGsszi.ik. cl kupac-

ban 1é\'ő I1rd\'es~0gmind el- i
párolog és ha él fogasolásl ké; i
sóbb végezzük, ,'ö!diink lemle·l

• , I
ldncilllV1ve! vaslagabb száraz l
fi2iegünkIJcsz"A jÓ'gázda már i

, most kezdi aneclvesség iáro- l
l - 'I ~asa, !

Az Országos l\ilagyar KerQs·1
kedeimi'Egyesiilés március 10'1
én dClután f.2-! Jórai kezdeUei!
BL!dap'cs1Cn. \'lária Valéda-u!ca .;
12 Sdndor Pál g}'ásziirúiepet lar!. I
A.z emlékbeszédeJ dr. Balká8 l

.. l

O\'j ",~;mán imnél. l
Kétmillió pengös titok. .A!

le.~ér~cke8ebb .fa,l{jrmu~~!·:ány. l
ro. para!lan111 erdekes kepQk~ l
ke! Wuszlra!l clkket közöl Tol; I

nai VHág!~pja uj száma, amely
negy 1ui.zde:1I2mben és gazdag
tartalommal jeleni meg. A leg..
Id'Já16bb mflffYiiH' irók nove!iéi
meHeit számlalan pompás cik· I
ke!, temek foIy!atásos regényI !
és közel szá~ nagyszerü ké- i
!Jel falál az olvasó a népsze- l
~u képes!apbell. Tolnai Víliig- l
löl}jc; egy száma 20 mIér, !

A i~gujabb divatőrmtsegek~ I
A divatos párizsi nők iOélkt!·1
jén térképek, színes figuráns I
ábrák es világító gombok van- !
nak. G7.Zcl szemben .a ieB'né p-!
s:zr:rübb magyar dIvatlap, fl l.

PádSI..Divat uj s~ámá?~Íl száz I;

remek íoaleH es kezlmtmka
eredeli ra].lá! közB, N!ncs ma- !

gVGf nó, aid nagy érdek!ódés·l
seine forgaíná a Párisi D-lval l
éÍ'c0kescbbnél -érdekesebb és i
szérakoztató oldalait IZiad6hi-ll

válai, VII. [;lohány ucca 12. "

Peórwirf "'ve~2~e sziUzen- ..~-~~, .• &..._~1~~....... '-,' .•_.._,_~ .• ' ''''-'~r

Bé1Y!slegény rossz keaveo-ell
Fütyörésú sz[veöújdL '
Xis?a(qdnak, akl1Pyáf::.. '

JA szeghalmi téli gélzdasági II

A;~","_____ :.i'!n:~}yamOl febru~r 28'§~,re

jeZl,zK 'be. A tanfolyamoI Nad· I
Felhívás a magyar szü!ők- udvarr SiJrldór gazclaségi fel. ;

höz•.r:", }Vlagvar Szü!6k Szövcl- ü~Yídö szervezte me;:; és vc
sége a gyermeki szerelel ápo- -zelle.
lásClcéliából, ország.os gyer
mek-fénykép sz,zpségvÚSCllyl
rendez. Első díj 500 pengö. A
pályázmon 6 hónapnál idősebb
és évnél fíata!61bb gyerm'2~

kek fényképéve! lehel részi
venni 2S ZI fényképek bál'm~ly

híVBlásos.. vagy amalől' fény~

képész fcJvélelei lehelnek A
részvélel Jeiiescn díj/alan, A
fénykép hálulsó okla!án köz
lendő: az ·apél ní~\le~ élzíkora,
foglalkozása és !'lonlos cime,
az Cl:nya neve, a gyermek ne~

ve és szűklésJ aCé1!ai./4, pá·
Jyáza!ra í'l fényképG\{ áD1r1lís
18-ig kijidheiók be él r"jag-yar
.szülők 5zövejségéhez.Buda'
pest, VIII, Vos-uicc; 3. Telefon:
302-.i'í3 , Levélben] éíóeldódé
sekhez válaszoelyegbeküldé"
séi izc;tjük,

(\N él g n e r faíe!ep) btlfgonya,
szerr;estengen á \ a n d a n. k ph

es
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Szopos borjut je.len!eg 70-SO fiJJ."
ig veszi Szilágyi Káimán Kossutil L. lL

41. Akinek van jelentse nála.. 3-2

Egy nagy barna kem:!':lyra ir6asztal
eladó. Érdeklődni lehet (Jiüd: Ármin
üzJe-tében. 3 --3

ArJloI1Y János p to 3 alatt két pa
dos szoba, konyha, k,H!1rJ és mellék
helyiségek haszonbérbe kiadók. 3-3

Terék Mihály háza keJvez!Jiéllyes
áron eladó Horthy l\1iUós 11. 77 SÚl11.

Érdeklődni Gábor feIencnél
HC'nhy NL u. 73" sz. 3-3

/I, Futui"ánál (\Vagnel fi1lelep) bur
gonya J korpa, .árpa és :3zenlesteJlgeri
állandóan kapható.

Mikl6s ut 28 sz. l\éz eladó,
ugyanott szobás lakás mellék helyi
séggel április hó .l-re ki?dó. Bövebbet
Horlhy Nííklós \1. 37 Sc. alat! meghId
ható. 6-6

Papp Zsigmofldlnak vetőmag

pája, zabja és lucerna 111Rgia van el."
BM, 2-l

Nyj~a liozaí,

Ezennel tudomására adom
mIndenkinek, hogyférjem Do~'
fT' ""k n!ll()/{OS LaJOS lQ/a. uyoma,

Deák Ferenc 27 szám
alaU, sem ingó} Sel!l ingat-:

vagyoflnal nem rendelke.,.
Zik es !artozásáert Jelelőse~

get nem vállalak.
Gyoma, 1936. Tnárcius 4.

Domokos Lajosné
született Kmchi6 Sára.

Tavaszi bUkköny vetőmagkapható
a FututiÍ.nál. (Wagner fateLep.)

Szép új cserépkályhák 80 pengö
tőJ, jótáJással régi kályhák átra)rását
vag:.• aJakHását felelősségge! 'lálJalom
VAcZ! Békésc~8!)a, 1. kerület
Bánát u. L 10-2

János utca 24 sz, két szo
bás lakóház márCius j -lől lJaszonbéT
be kiadó. Érdeklő(i~]i Jellel ifj. Biró
Benedekné] 3 -- 3

jovaiban k6zöl\ekért JJem
vállal feleióséget sem a szerl,eszMség
sem a kiadóhivatal.
~~~~~~~~

FigYl&lem ! Tisz!eleltel értesítjük il

nagyérdemű közönséget, llCJgy aszta
los mOhel1't nyitottunk. Jutányos árak
mellett vállalLmk minden e szakmába
vág'~1 munkát. Kér,ilik a nagyérdemíí kő~'

zönség sziv@IS pártfogását. Teljes tisz
te;ctteí: 800101'l B. és Szabó l.
Attila ut 16 sz. a, 2-

h6 í-re haszonbérbe kiadó
Hősök emlék ut 65 sz. ház, mely áll 3
padlás szobábó! 1 kamrábÓl és jó pil1~

c~böl és istá!ó, kocsi SZill, sertés akol
J.ól. Érdeklődni ugyanot! Tiiihö Já
l1GslJáJ. 2-l

Fekete Jánosnak V, I\őrösl Csoma
Sándor u. 2 sz. háZil eladó vagy ha
swnbérbe azonnaií beköl!ö7ésre kJadÓ.
Érdekiől!ni !e11et Körösi CS&IW) 3ándor
u. (3, szám. :: --1
~~~~

Szerkesztésér! és !{iadásért fe!elös :
\VAGNER

Hungária könyvl1yomdavállaiat, Gyoma
f'i:íelr5s üzemvezető: -,'ekel Sándor,

21. i

é
5ZÓD.A\·!Z!

f !
I

':É.)os/ ol

DE

3
egy liter !<sdarka vagy
fehér fejteU'Hibor Soltvad
kert ál1ol1lásr~ klszá!fítva
s feladva. Vas\lti fuvar kb.
4 fiJlér iitereni-:én!. Csakis
50 Jiteren felüli rendelés!
fogadok el. Honi1ót díjmen
tesen adok a szálHtá" tar
tamára kölcsöu; harctÓl]]
30 napon belül bérmenll"e
jdjldendő vissza. Szétktil
dés ntánveHe1. Egy pengő

levélbélyeg ellenét,en kü]
dök mintát a borból min
tjsdobozban r bérnH~ntve<

. Botaim kellemes edeskes
ita!l.lak. tiszta, tökéletes za·
m!!ituElk és n e m savan}fuak,

30 perc a körűl
ku1turfiLll.

Paramount és Magyar
ViJág1hiradók,

Elé;adások iél 5, féi 7 és fél 9 órakor,

Ciyörl-C". Nőgy

(iss ö labd" u.iJG és l<í55
k-()z.Defj az. n11ó:H~lyrö\ néhailY·
l~ ,'ve Ic Ile;, [j iak,,:su fl y a g UflY

s/nvakal kiá!!ozik f",1 ) szép
f.-',Jilal ewenlii (~: '2) ~,losi !JE"

~!von rákapcso! a GySC23 a
22 p,?rcb,?11 [\ruchió--Menyhári
- 1-\iss ókc<ó ulán utóbbi véd

c;c!!cn gö!l lö G iéc a!á(2: 3J
A,f Izrós TEnn k~fuljasz~ona cl

/:'él1ingnélh üi i, Uzdö GySC iá~

cl\osol\a: és a 29 pcr-::!Jen
I{udlacsek' él iJio\'az.Ö bék11t:k

Cirl1 :

~!Óh..'l:d ;){JS7~Ot f.l)gla! a cL fi
r=" t) l ej .Q S i tI j (j bb ~-6

,c~[11ir~~ ~~ C}ySC:' rvltlnvhár~

1936 március 8-án vasárnap
Viiághirű hangosfilm!

A KOL STOR
G ER EKE

irti kkflhlL

i'lelk'1 e~n,?l]ifl, l1.wjd füiuQsÍ
él 34 és 40 ben eLirl 2 gój·
jihcó! (5; 3) arányú Máv. hlYÓ
7elmei szerez. Szr:J!dnyi él

kapl.lDÖIl nagyon vo!:, Se·
bók, ]'vlör'U5, !{rucÍJíÓ,lcl1cj és
j~iss ~:3 !ói küzdöif~k1 de Cs>
Ncgync;!< sCil1mi sem sikerült.
Az U~ iálékcsok ~özül 1'J)'2nVo=l
;~árl; Ta11;5I" [2S -GY'orv f15Qyon
szér!.?n nluiatkfJz1ait i"c. Fck,zllz
it_~.d '~~e1:eiC'iL

szép szj-dlez szóló apácafíim.
Fös-zereplők: Louise Dresser J DGfothea
\Vieck,SirOuy Standing, Evelyn Vanable,

Kel'! Taylor és Dickie Moore.
E nap feJépitésü fi!mremek a iegszen
tebb szeretetnek, az anyai szen'lelnek
bimr:us23. A könnyes á)1~!atn3kés tisz
tJ szeretetnek szivlJez szóló, minden
kij me,J?:l1óditö zsolozsmái,,- Szebb: mint

-a fehér apáca film valt

Csendélet

Északi ű. ál!ása m. 'ÖT
ti"

l MSzSC 13 il 61 15 23
2 MTK 12 10 I 55 g 21
3 ETE: 12 7 .)

) 41 S 17
4 GyTK 12 8 ; " 23 24 7:)

5 ElSE -:.n, 7 3 .) 22 17 16.!J.~ .;

6 Törekvés 12 6 5 2E., J9 13
7 GySe 12 3 4 5 20 17 10
8 T:Ulllll. l'i 3

..,
5 24 27 9,)

9 Máv IL 13 2 4
..,

19 4l~ 8i .0

10 Hunyadi 10 3 6 10 42 7
lJ KTE 12 :2 2 8 13 39 6
12 TAC J l 2 9 15 36
13 VSE 12 1 1 10 15 45

II,tuU vasárni3!pi eredmények,

Vasárnapi mél'kőzések:

clldróJün: C B.2~

Mezőtúri . SE-GySe
5:3(1:

(] yoma, cdz6mér!-z6zés, 1
Fekele ej.

f)ISE-T~.C 2: O (1: O,) Szö
vögyá;'-Mt\V il. 9: O (i5:
IO[-VSE '2: 2 (1 : 1), Turul
iL-Hu mcccs uiból c:~

IllaradI.

rnuz"ikáL

késen: E~lSE-Törekv(25; Tur·"
kev<2n: TAC-I-Jwl;'adi, ~v1CLÖ

ber<'nyberJ : ~v1T!\.--Turl1 JL, Bé-
késc5abá:1: IL--\SE.

Március hó ;5-,z11 mcgren
de~cfl.jó Gyi!\ vacsoréÍra
iilindég I'ehel jele\liba nL Egy
teri Iék zenepé 2Z el egyiili csak
80 fj!!c'f farkEJs1f1Cz!{i !Tire

Hosszú léli szüne! ulfJn eSok

az elmúl! VCShrrlCJp lídVÖ7Öi

helllik CI futba y áno SC
kék·fehér iril~ós csaröla! Ell

a lréning l11érk57ési ui i'!

szerzeménYtZ:nek ki bálá~ára

rendule a GySe. de IJ,CQ!c

pelésrc, iflCt1 erós, ll;:; l cniu:n
Irainoki-jtZliegüvé "álli (} meccs.
.Az eléri eredm lHlé/n fejezi
ki élZ crövíszon a! GySC
a kővelkezó csapaic., i§l!íloliQ
ki: Szrnkányi-Sebók, llyés
Islván-Szánió, f\;Ónu5. Sinka
(Turkevc)-!(ruc Nagy,
~vle fl y há rJ, T ,:IÍJ é '-,G y ö ry. A
mezőluriak k("':zUITólh kapus.
Csapó bekl" Hcrczcf:! jobbiJaif,
l<udlacsek és Földesi csatárok

a rég: csapciból ,;'a:ó igen JO

erök, mig a 1öIJbi CS iéÍ!ékos
még nem való elsó c"öpalba,
Közülük Lengyel ,zs L kiÍC3

lll. müialo I CSók el dhaJó
iálékoJ.

.A ivláv erős !ÉHlladásaival
;,C'zd_ódik CI rncccs és Földesi
~rö!ja rövidesen betli li; a

GySC ~:apuiába!1 t\ kfiz·
de!emalL 'félidöbcn ,:,r6sbdik
llyés és Sinka he ss és
eney álln bq-, Tellé!" ö

Sáfd János 81 éves fe le \-: (j'
zelnélküli. [-(iss Benedek 48
éves ref.

I
Meghaltak: I

Á.rvai József76 éves rk., -Vé, ,I

ha József 86 éves rk, u

Lehet e lVlagyarországofí i
gyapotot termesztení, ene a I
kérdésre ad választ a Mező' I
gazdaság legúiabb száma, Cik- I
kekel közöl még ci f'2íösleíH?" I
nek házilag ferlllelmelő lako!' •
mányokkaJ való takarmányo- l
zásáról, a magyar lz ll!vafajlál\ l
mezógazclasági jeleIllőségéról, i
cl B"yenge őszi ve!ésck feHad- l
lásáról, a·fcjóslehcfh'k jaké1n~~ !
kos lakarmányozi'iséÍról, cr piJ· I

1
longós virágú nyövények tize p

••,:1

mi ;eJenlőségéról slb. ,:; dúsan.
illuszlrált szaklapból a Mező- i
gazdaság kiadóhivalala, Buda- j
pest, V.• föJdmiv,?lésügyi Mi-I.
nisz!érium, készs(;ggel küld
mulalványszámol. I

A kulisszák világa, él fi Im!
minden érdekessége és a 1'.3-1
dió számlalan uidonsága VOv I
nul ál a Délibáb száz oldalán. j
A népszcdi slínházi képeslap l
uj sZéÍma pompás iartaiornnlal I
ieleni meg, Nemcsak rC'llek I
képes rádióműsorokat, S7 íl]- I

házi beszámolókat, gazdag I
filmrovalol közö l, hanem CdY' l
feívonasos színdarabol, éde-l
kesebbnél érdekesebb cikkekel l

I
és riporloka:, valamini löbb I
Qlin! sz él z l1agys.zerü ft é P '2 i j s, li
A Délibáb egy száma 20 fillér. .

I
l

G:yoDfh~i é~ !
I

AnyaKönyvi I
A gyomai anyakönyvi hiva~ .1

Jal könyveíbe 1936, évi február I
26'lól március 5-iQ a kövel- I

~ ~

kezó bejegyzések löílénlck.

Születtek:
IZ. Szilágyi lslvánné fekete

Erzsébel Fja Islván reL Homok
Bálinlné áh Piroska leánya
Piroska, Teréz, rk., BvcsiLö
iosné Cs. Nagy juliánna lcányCl
Ella rel'.

i
I.

Az endrődi anyaköny\·j hiva- I
ICll könyveibe pedíf! a kövej- i
kező briegyzések lörlénlelc I

Születtek: l
Gyuricza Sándorné Homok I

Mária fia János, t-.látyás rk., ,.
Gella! Mályásné VégeI' Elelka·
fia Mátyás ric, Számos Jmréné I

Duda Erzsébet na r erene
János rk., Varg.a Sándorné,'
R~cz lrén leánya Irén ric, Ti- I
már Imréné Tímár tvlária leánya!
Mária, Rozália rk., Brandi Já·,

l1osné, !<ovács Anna fia Józsl'f
rk,



Gyoma 1936 márc~us 14,

Endrő község
képvise. őtesHj

~r 7" 0'\7 és f:
i ~ JL... t..~.-1'

[~:l(:r·.:)d kÖ.!~::i~g ~\(p isc\6 ...
ie~iüle:i2 f. hó (~. ':1\ és 10~ t~n

közgyU!ésl (örioi!.

f~ f. hó 5~'_n mer>!larlolt rcn

d-zsz:iz;:Jj'ii!ésCil Harsányi [(isz
ló fóiegyzó a l(c'jJ\', !,,:ilü]e! elé
ierie:sz,c

'
1e az f5 ev óta vajudó

({özségl körgál nJ~'ii?valósilásá

nak ler·,,"'!.
IC~i ic'nyczó veze·kll - mon

dOlla Llarsányi László fóíegyp
ZÓ, egyik abizlonság c:mely
szerini minden esheiőségre

számitva ki kell, hogy épilse
. endrőd község a gálal, a má

sik p az, hogy ebben a
IH:::182 időb!2n löbb héJ(11 k(>
resz:t'l: sok száz munkás jus
sa:! keresethez,

A árgyhoz érdemlegesen
Csernus Mihály apá!r;lebános
szó aki örömmel fogadja
iE indi!ványi, de kéri az elól l

járóságot, hogy a szíkjaviiás l

sa! is foglaH;ozzanak, mert il

11lunk6sok és gazdák megs,z
gHésér61 van iH szó.

liarsányi László lójegyző

vá;aszában '3L"a l,érls Cser
ilUS Mihály apá/pléhánosi, hogy
ez ügyben lerjesszen be indil
vlinyi az eiőJjárösághozés ak·
kor kész örömme: hajlandó
tárgyalni az/.

A kondoros lanyai piac ügyé l

ben az illetékes minisztérium
azzal küldle ,issza az iralakat,
ha~ár077a meg, hogy állalvál
sári ~s akar· e éLt:Ol1 a napon jo.r
lani.

A, k<ipvisc!ólcs ülel pénleld
nap!ö kúi a he1í piacaij, állal
vásár nélkül.

Timár Jenő vag) onlalan vak
fiúi cl vakok inlézelébe rendeli
elhelyezni a k,zpviscJ6teslülel.

Több hozzászólás ulán a be
nem fizelcll kölcsön b~za ügy

ben olyan haf3l'OzaJol hOZlak,
hogy az érdekelleknek az
1936. esztendőre is kamatot
kel! fize/ni.

Illetőségi. közsq;:ély irán/i,
kérelmek és több ügy tárgya~

!ása után agyülés fél 5 óra
kor ér! végeI. <

A f. há tO-én, kedden mc::;

tarlott képvisQ!ólestiileti gyü~

lésen pedig El mul! évi zárszá

ciások !árgvallallak. A zárszá
[p,adás elfogadása ulán a fel~

n1en!vények nwgadallak,

dr. bárö

nlárcius
amely a

c=~·n6BikciórÓl.

magyar
és ci szabad:;á. h

gazclasÉlgl ~S lelki
réko!d-íá vagyunk téve és
ebben aönl.;:;"etételül1kben
él szabadságunk is dve-

házá fa, ahC,:Hl an má rc ius 6" án

vissza G-~/O:T-1ÉH·a. 25 rná~'

c:kkor ái is ve.szi ci fÓsí:oJga

bIrói hivatal vezeiésél.

mert él község EJ [{leln féle árú,
hilzló; megvelJ ii1g'óságof ak,
kor nem fízejje ki, az eiőljáró

ság kiegyezelL - P. képvisc
J6ieslü!ei ióváhagyla.

E~'Y budaoesli hird'2tési cé
gei, amely hirde!:25i láblá: akari
Oyomii:, k,láíliiani - él kéD\'l~

seióíesiUII2! eJulas::o

1)1'. S'l)r:}(:~ J'2~lÖ az c~n

R'yorssa;: ulazol V~~SZ5 {)ros ....

,6, 19 félc zárszánladás e"51"
hangulag jöváha A bQ-
terjesz/cH zárszámadásokbóJ
rnegcm hogy a polgári-
iskola épifési a1Bp 7'057 pen
gő, (ldós2crünek íarfluk, hogy
a iegsürgósebben meglörlélJ
jlzk az ui polgáriiskola relépi
/t2se ..~ kőzelben errevonaiko
zólog bóveLb,w írunk.)

Tőbb kisebb közsegély iránli
kérelem !eiárgya!iisa után a
közgyülés j órakor éri vége1.

eIk J és

c::ppen a

sza~szejL

bads~gj c!sösorban sfk
rasz.ál!I Uof1C1ó nép mal

tc:~n rabs(~ a sr J:-:y16dnek.

É5 ez ~ :--3bságDL ezt G

non~ ~)arEJncs"'szi2rz6j'2ssef gUf.1>\,aL
t( c~on~\

UgY2~ 5
'ie .

.', tv1öa~iJLL~i? b;rö~~ e'J~

hal!galiák G községh§zánál

r( é$ . 's·áro.3sy
z;;galási :!,\3kor>
c '>aó'ú!ná:.

Gyenge irdck1őJzs mel1z!! l
; hó 12 én csüicrU\kön J. e.l
9 órB:;or faliol Gyoma kö;z:ség i
képviselöicsiülc!c rer:dcs köz ... I
\?yi;]és. i

.,3" kö ési j-{o'iács Gábor!
!1VHü!tc mcQ'. maid oedig reá i. " ,
iér'teK a 29. pOlilbó: tinó lÉllgy- !
sorozd k:i.irgyalásáho7:, i

'i

Harienslein ignác körileívám ~

ViS. sza. lé. rUé3i. kérelménc.k. hely! II~
adolf a képv:se!ótcsIüJel, s i@'y
ann:lk visszöfizetésére felhiv1a

, - l" ,< . ~az eioqarosago!. ~,
A póhai~lj úi rcndbehozaia!a I

~~;'d(:kéb(2n oly hanároz.ű1 [10za·... :

tc!l~ meh,l sz'zrhl1 ]fJség nlunk ö ~

kere'Qbc~ az eló!j:írós6g elv(~~ I
i

0. -''11",; "'7\ :1'>;1";-,,-,, '-'''-'o I

Dr. Messin;;rcr i,'libiu! állal a l
kÖ2S':2g' (zHen Jndi~oH- perben" ~

hogy

hangoT

i) 1

c; nö!t az

l ," •.
}(i2SZU

chof

:'\zóta
c? ~-~'i l)!2rne1\ .

~4zé!ta él ~:ö1

szims
.~nná\

érzelmi j

:"zafejlöd:-ün;c(,

épeímél 8B év
il' Sz"'"b",,--L;:f,a
!, ..... u U·~-.Jt..J,;:,

es CI sGlyos áldoza-

i'
J

1'(111-2/1 ai

sZClkaclr 'J

veh:ztiUk
érintkezést

szem ',.szem

m~~~saJ

árán szabad-
ság megsv:abadncUa a né
pekel bizonyos kö;'öJtsé...
gektóJ, de ezdd-íc! szem J

ben cl szabadság'ot mB már
cl önz~s szabado3sá·
gá.ig torzít ede ei,

Hány á1;:)ró féta nye!\c;g~

napontél a 'zgye-

üdvözOó szabadság
nlélei"ét, özb·en ,q 'r2V~

vel ezelöt;- szabadság'hoz

sabb hef2\/cs:jC'~cn" VCi a

éH!aSö L)b::lll i e



indenkjr e;bfi~

.~ í?\Ofl1Gi tliiami I)oigiH'i js
~wlG i;Jazgaiói<§nak kérelilll'rc
a va!lé!:'- ,}s !<özok!aiásiigyi mi·
niszler ur ét lesiIlevGilisi SKÖK

feliigyclö jeitl1\é:se aiapján mél·

iányolla. hogy az iskola lesl~

neveléS'" él lepmaga5abb fokon

f\.?Z r': L (~\n-';Ik(>r oZ ~:;::'i:akUcd;·

nl~_;R·:J0!·{ ~k SC) l .be~.z-é!t-;

D11! !dZl :l,~j ~'Zi2rn.z a nl('~--1h~~-
- '0-'·'

FeiszereUk a gyomai
állami polgári fiu- és

leányiskola. tOfnatermét

jch d négy kis aoró ma~

g\'é1r kány ka előadása.

El'! ~ö\'cile Balassa Gi~

zike drk?á rJV ri,. km itónó
bell sál ~~Q c1 rér/>ztt, nlelcg
hangon elóé1d(~1 í sZEJ\'öJaJa.

V~gül ismét egy ~;yöflyörii

zongDfaszöm: Szilá.gyi Esz~

tike és Tallér Ferenc négy

kezes játéko, Erkel f. Hu
nYddí László ll'· iiány.c:.

.4 meghötollság szavi:lí~

val mondolt köszÖl1e;ct
Péfermallll Józsefné ;:i!clLlöl:
d m\?gie!e!11eh nevében ci

vendége)..;, csiksornl~'öjCsi

kv Jánosné úrasszünvnak" .
és 1·;érlT, hogy él Közpon! ~

nak \·jgye. d egy ki:::; C50~

port lc!l;es,::-dc'sé! és raga'5z
1{()Clf3:-)tl r.

Ui ·hn négy k.ís nlCÚ?yar'Iuhás

dPi'Ó Ic:'ánykáilClk: Szász Er
zsikén.ek, Villányi TecikéIwk
és Mircikének. Hwáhbá Hein-
j "n' T7l' . r' l - ,art l'\dlrtKGlWI< Clh?,{CS tna.-
gyor ianco, énwif/21 Vaskor
Károlyné ()\I(\ Clros57üíi y

él

Énekli a5. Talpra ;'P3gYiH.

Gyomai Da.lárda.

4. Ünnepi L'c:,zéde;: mond: fe
leér Istvan ái! [w)g-. ísl,úiai !.anár.

por! feladatát méltat1éi. Ez
utém Szilágyi Esztike urieány
.'. '"'. r 'es ~ vonay rerenc ny. 5Zi.3-

za dos ur négy~~ezes 7011

goraiáréka !\ö\'erk,,:zeIL Iga
li mUvészeilel iátsz(IUák el
,. 'I l n 'í R 'i' . '1'l'.," : cr Delel )Ol(OCZl nyI, él-

nyár. A nagy!laiású jálék

6 Vör!)srn : Vén cj··
gány. E:ö.~dj;j al áll. polg, isiwia
szavalókÓtUS2.

után csiksom(vói Csiky Já
nosné lépetJ az emelvényre,
hogy remek felépHésü eló
c'Jdá.;:;M meglarrsR. l{özvet
!CIl. ::'ózivhcz::->z6Ió szava\-
kell feitt?!t<? ki o magyar
asszony nemes és magasz
tos hivatásA! a m:fl]zetépi~

iÓ munkábzJin. Elóadiú. \10gy
a mai magyar aS3zonynal(

is többel !"c-ii ;elll1L épp
úgy, milli régen. <.0..k az
asszony feg~,".:errel ti1l1 él

férfiak me!lé, ma a lllagyar
asszDnynak feleségwzk
anyának és llctllzerépiiö n6-

kuHurdélutá

RE

~N3zA
~vlárcius hó 1 élJ délu- i

I
• Il, " • c" '. .'

lélll a M';';~)Z gvomal C:,U~ I
porlja csiksomlyói Csiky .Iád l
nosné ÚrJSSZOl1\. a buda- j

pesti j·;özponJi rv1.A.N5z szer# l
vezőbizottsögámli·; elnöke 1

hszlel'21ére iTn~ls~.~)[~Z}S cIc!u ... '
ránt rendeleH a::.: Uri kC1~

színá nagyrennében, ame
lyet zsufoJásig meglöltött él

nagyszán1u előkelö közön-

A dicsőséges !l1agYi3r sza- I
baclságharc évforc!u!óiéi! miZl!ó I
kerc/ck kÖZÖl I ünnepli 1l1"'~ :'l i
gyomai állami p<Jig-ári iskoio.
Az ünnepségei az iskola lor"
naJermébell márciu~; 14-én dé-
I j ' - - . 1 d I . -I GJHüJna k('l<;é~,:;- elöIJ-;~-,-(',sa',ci:;"Ll an u oral Kez_ "lil2. lar!ta { a .' J __ " -" ,,~

következő niűsorral: 1. Hinl- folyó évi március 15 én va~,ü

nusz. énekli az ifiusjl2 i ének. nap d. !.J. 3 órdKor, a Hősi -lO-

kar. 2. Prolögol Jllc'lId V..ozák bor elölt, rossz idő esettIl a köz-

I 1\- - ..] s(>2h~za ud""','';l' i.l·"·,'ep4',:,""" '.ar r",mre ,!. O. L v. Lllnepi be- ., - Vu '" • H' '" -

szédet mond rviedveczkv Í'/Iag melyre a lakosságüt b,zteleUel
me....,ol1ívJ'a.

da lll. o, t. 4. Nl'ári Anclcr: .
Bácsk""l la' r"vc,l' ("/"·1'11U·1?,(O"]).) ,f.i,z ünnepély mŰ"sora: . H

'cl J' J _ u 7. agY3gi8ivi . egyi !s(ván: A
el 0- ad,i" u a 1\1. O. Id- l'. ulo'l,'. ()=:. L Hi sz.ek egy /-;; t~nben ...

UH ., • véres kardot köriiil!o! ÓC'lúírl , ..
Enekli a Gyomai Dd!ardö.

Büky (Jyörgv: tvlagyar dr11, Sl;~\'éJ\ja Molnár Gyula cserkész.
sZölvaija l(ucsmik Isivárl IV. o I. :L Sajó Sándor: Rendületle iv1i 3Z ma_.o'(2!i1ak lenni? Énekli

nUJ .. , SzavaJja Ad.amik Erzsébet ._,
6. Magyar lánc, láncolják él íc· .., L ~ C a Gyomai DaL'Írda.
, j l • k ~ 'r J. ampért uéza: sak azérl ...
anyanlllo . I. ömcgjelenci, E1őaója a:~ áH. polg. iskola SZél~ Gyoma. 1936. március 9
elóadják az iskola fiu- és ic- I valókórusa. ,J1,z EJöijárósag.

ánYi~nulói. 8. Hl:?rcl:zg.F~erzl1:: I..-.~# .....~~#>"_ ....."",v
Az arva korona, (cllalog) elo, I
adja Nl2g~esi Maq.:i! li. :) L és I
Szilágyi Eva I. o. I. 9. Elókép.i
10. Szózal. énekli oZ ifiusáfd i il:

énekkar.
Az ünnepélyrc a szü]óh-! 2s l

az iskola barálaíl ezulol1 hÍlja I
meg az ígazgaJÖséÍg. I

~~"""""""'I
magyar mas f,snd I
reumakórházat épit. l
A Vállalkozás ÉpfJkezés épí· I

lési, műszaki és közgazdasági l
he·lilap legutóbbi szamábaf' ar-l
ról. számo! be. hogy f\OZma l
IvHklós belügym.iniszler dZ Ir-I ség.
galmasrende! blzla meg egy I Dr. vitéz viál' Gyuláné,
reumakórház építésével. i a helyi CSOPOri elilöke köz-

"Enn·ck az elhajároz~SÖllak Il veiíen, meieg szaval\l\al üd
- lrJCl a Vállalkozás Epiii,!Z-

I
vözölte él kÖZPOilt kép\ise

z;és - alapiá! annak megfon-
tolása képezi. hogy Magyaror· lőjéL majd Oöndös József
szágon az irgalma5rctld til év-I polg. isk. igazgató, az egye
vel ezelőll veleile f.;l ICgcIÓ-, sület titkára télrloJla mefZ

ször él reumakórház lélcsif,zsé- \ gondoJöiokban ~!ClJ:dag, len
!leK gondolalát. mikor is felis- düle1es megnyitó beszédé!,
merje a rend a lulajdonában

anlC'lybcn a ~A.4,NSl nem-o
Iévá hatalmas, kiapadhalailan I

gyóg-ylényezók hatóerejét. Ez zeJépírő nJ\.mkájál. l\öze~

él ~yógvlénvezá azokban a I lebbrői p'zdig a hc!ví C:"O'

. ~ÁRCA l
I

FIATALON VIHARBAN I'

lrta: Klein Mihály. (4) .

Este, amint az óra a kilencet l
I

eWtötte, útnak indultunk az oszt-.I
rák határra, hogy éjnek idején I
mehessünk át a határon, amikor
őrség váltás van. Én nagyon iz·
gatott voilam, attól tartva, hogy

ha elfognak. mi lesz al,kor velem?

Órákig mentünk a nélkül. hogy .

egy SZÓl is váltatlunk volna egy- .
mással. • . I

Az út irtóan göröngyös vo!t..
úgy, hogy bukdácsolva tudtunk
Gsak előre jutní. Amínt egy-egy
bokor megmozdult, jed ten te~

kintettünk szét, nem· e egy határ...

őrjárat? Csak mikor megg}'őzOd- I
tünk arról, hogy nem az és hogy'
senki, cS3k aztán indul1unk lOd I
vább.

Hajnalodott már, mikor a veze
tőnk azt mondta, 110gV már 11~

rom osztrák hIU! hag;tunk a lá I
tunk mögőít és hogy most már l
nem mel1eHínk tov.ább éjnek ide I
jén, mert alig vagyunk fél órád
ra a negyedik osztrák falutól.

A közelben kereslünk egy szal
makazalt, melynek tövében csi ....
'láJtunk jó fekhelyei, ahol elalUd-I
tam, mint a bunda. l

Már a nap jó magasan járt az I
égen. mikor felébredtünk. Gyö- i

nyörtí látvány tárult elénk. A tá- l
valból a hegyek homályos vona~ l
lai huzódtak a felhők felé !

Rendbe szedtükmagunkat és I
eHnddtunk a faluba. hogy üti l
szerezzünk valami ennivalót. meg: !
cigarettát. J

Már ene mindenki németül be-j
s.zélt, persze én semmit sem ér~ l
tettem. A dülö uton halad/unk, l
al'ninc lassan beértünk az els6 I
faluba. A vezelőnk megmagy:t-'
rázla, hogy mi t k~l! mondanunk,
ha bemegyünk ;; inesterekhez. De
ha ne talán eliaialnánli felejteni,!

fej is írta egy cédulára. !
"Gnadige Fré;u oder Herr! ich I

bin ein ungari elle. buchbinder!
hílf-e. al beitlos auf der vanaer-l
schart. l

Bi He k!ei ne \l il terstü.lzung . I
Dan!cesehr. 4 !

Ezzel él pár sorral kelleti men- i

nem a szakt:írsakhoz, de nem
csak a kÖl1yv!<öíőkl1öz, hanem
más helyekre is. Bátortalan vol,":
Iam és fájt. hogy idege'1 orsz<íg
ban könyöradományokér1 kelj
mennem és mindenki ei6H meg
kel! alálkodnom. De ha ez. van
nekem rendelve, mit teh ettem el ~
Jene? Semmit. .. Hiába akarok
én dolgozni. ha nincs nmnkE!.

Lassan induljunk ei a faluból

Bruck·onál Bé'.::soe Estére be is
énünk Bruck·ba. de mindjárt men~
tünk is tovább, mer! azt mondla
a v~zetönk, hogy "meleg" , ami
ailllyi! jelent,. hogy magunk sor
sú vándornak veszélyes az oH

tartózkodás. meri( könnyen left
lelhet a csendőrség.

(Folytatás kov.)



tekbőL Úgy" össlhaiá.sa,
valamin! il szeicplök egyéni ala~

ldfása igen sikerüit,
A férfi szereplők közü] els~

helyen kell megemlíteni if.í 1'\'101·
nál' Gyulát. Kellemesen tagolt be
szédteGhníkftja és a darao egyes
jelenetei!lez sikerülten hangszerelt
mélyérúsü hangja igen alkalmas
volt a vígjátékban levő hum~r,

és szép3ég kifejezésére.
Ez volt első nagyobb prózai

szerepe iij, Niolnár Gyujának, de
biztos és határo:wHmozgasá\lal,
kí!üniS arcjálékával bebizonyílotta,
hogy tehetséges műkedvelő, aki~

nek szép reményekre van kilá
tása.

A darab főszereplője Imre Fe~

rene is meglepően finom jái.ákGlt
rnJtatotL Meglátno!t, bogy ~ya

műkedvelő, aki a darab
és páros jeJeneteiben ruiinirozoH
j:itékával vitte. ragadta a darab
menetét.

Jó volt Szilágyi László Pa
móthy Lász]ója is, csak a beszéd
technikája volt gyors és ]27 Zis~n

siető oH is, ahol a da rab nyu
godtabb, tempósabb beos~tást ki
vánt volna.

Kisebb szerepekben kit í.iníek
Kovács Gyula, Pataki László.
Igen jó volt Szántó In:re energi
kus óbestere és az ispá li szere~

pében

f~9:fói,ós gyokiGIrl elhanyagolós, ,
t'

~övetkezménye.TiszHtso 'fog tlIit< ,

~endszeresen IZ cl l o él cl n - fog., ,

hémlneL A Ko'looord

habja és Finom tiszlítóonyogCil.

() rogzo1l16ncot hóFehérré lesÚ.

Hazónkbon egyedül cl j( cl 1o· .

.,doni tartalma;: 'fogkő ellen

su Iforicin oleo tot.

éke

kala végzett növendékei volta\{,
akik közül a férfiakat alakító fiúk,
mint öregcserkészek dolgoznak a
csapatban, ál lányok pedig él Gser
készesapat műkedvelő csopmtjá.
nak a tagjai.

Mind a rendezést, mint a iá~

tékstili.lst tekinlve messze kiemel.
kedett az elöadás a viliéki kere-

Csemus apáJpiebánns
feiemlileHe, ho~n együH kezd·
íék :(ék revzrendában az éle
lel, de Harst'inyi Lászlót az
élc/sodra cl közjgallgaliisi pá...
lyára lendilelle, ahol az ifjukor!
iellemvonásol<, férfias aC'élo')~

sággal párosslJva, ót vallásos
erzüle!ü, igazság szerelő, hi~

valoH fóiegyzóvé alakílolíák.
kezekbe fekl::lte Endröd

képvise1ele él község közigaz·
gatáséL amikor Harsányi Lá~'iz·

lól váiaszlo!la meg f6i.egyzrí
nek.

HarsányiLászló főjegyző meg
haiva mendotl köszönetel él

sokellsmerisérL Oerzsed6 ki~

iel is fiatalos kedvvel végzi
nehéz mmlkáj§l és hiszi, zI
/udia érni célját, hogy él kö~:~

ségében lévó eli(mléleí-:el e!~

os:zlaHa és béke iesz EndrCi·
dön.

A szép bank,zllről a késő

délutáni jdó~)en lávoz!ak ej ei

rész!vcvók.

l\/1~!~/2n örd v~gVOrgáS5,:J.l

pisl.kf)lii'! él moszkvai vörös
'..>.'1 ri Yiíá}::lclforp,c)I() uralom éi

ko:,,!]1unizrmlsra hango:1 fran~

cia diplon'él!ákal a dacos Cl'
lenszegüi,isre é:; éj némel nem
Zl:! iová.bbi lrhzgclázására.

,~.z afrikej kérdés háHérbc

szoruL. .L1.z eurój)ci béke furcg
iwckán. I<i tudia, hol helyezik
el a szikrái, íílrnelyík {Jira levc~

göbe li él bc2kcpaloléJ (s
lángba borillaa, világol.

*
Az; egyesü/d befejező előadása

Fnárdus há 14~éJ7.. SZJrnbalDn etE
7 5rai kezd.eL'pf !esz cl 48 os Ol
FéiSÓÓCÚi, ,!Twl Ruszku. Sándor
polg. is-ko/ai tanár mond ü !1fu-!pi
beszéciet.

.p' - 1. -, t J" ••fias !rV1f1.CW szereeLleua{-
ta az Olvas6köröket is az 6 mi.'
diiletfe;i magJai" hUive l, szivével
núndég oU ái!! az e!(}wi6 aszta/
naL ,...

főjegyző tiszteleté

il.:

merdi

ezel il

az e

az end

érdekes

l\lárc1us l-én rendez!e meg
az 557. S2. Botond cserkészcsa· I
pat szokásos műkeoveiői elő~

adását

Színre került a "Bécsi meny..
asszony" c. három feJvonásos

'Jigláták. Az igen kellemes emlé·
kű elŐadás női es férfi szereplői l
legnagyobb részben a polgári is- I

Ban
B,cnsőst2g'r2S közleilenséglJel

ünnepc!\ik r-larsimyj Lás7ió
fójegyzö! dZ endrődi Népszö
v01s0gi KatoHkus Népkörben
március 8-án miniegy 1@O-en,
közötilik GYOjl1áró/ i':i Pánczél
E'nil fójegyzö, Kaió Lajos
jegyző, hovács Gábor biró, I
Gaál ,411 DuhlOld Mihály es
kiidtek és még löbben.

A Népkörben már megszo·
kOl jó ebéd tl!Én Timár Imre
biró üdvözöi!,z HarsáilVi Lász
lóL Endrőd nagykőzsé'g most I
megválasztoH fÓ.12gyzőiél.

Ti1köry J6zsef nagvlaposi bir· I'

tokos lalá!óön vázol1a a fü
jcgyzi5j állással járó nehéZSé-I
gekd (~s mélJalla az új fójegy- i
zá ebbeli kivá!ó:"'ágaiL I'

Varju Imre éi Népkör és a
löbbl ka;O!,'ikUS körök flií.':Vében i,'

kőszöníölle a föíegyz6t !
Grósz Sándor (j ke.reskQdók, I

Kovács Ferenc áz jpélrosokl~5'

Hunya Imre il kondorosléloya b I
nak nevében kőszördöHék a f6-1
12g-yzől.

Az 557, sz. Botond cserkészcsapat
műkedvelő előadása

cl] nlost nénlcl kQ~onasá!.!

gal száli oi iak nH?g',

folyi); EJ siókcsc'rl
rr2S~ c:savarás cs cbbi2t~ .fi zsj,h.". 'i

\ráséirban :lyi!J kjje;,znlésDkkc;.j
Decsü!!?)es ajá111{ijf:\'()I áH H;;icr I
a 66 millió némí~!lcl fnögöjjQ,

25 évre sZóló béke aián!aíávrd, I
6sziDte lélrgy(~jB8i ~zándékáya!,

V kQ\'rl ('\-id,1i;;i (,...;j[l[111~ hO)2V --- dc 1...":-:,]1.; lninj egyc~1:r rcHl;2ú

E n ...~ nel-ck 1'eibc,níoiLjk.~ ~OC.:.:!~- iár;rf(ll,é' f,~ .

h i3(1 n18Dlc:si í lZ i [ ,\ crU l cl fi (~~~ i Sl'11C j'..,

ig. tonit6, ügYlJ!:zet6 elnök (l napi
akffltIiis bE~)zéZt

egyf;"gyütt k!5,z6nség ezu1taf is
fdki'sen ff)[;Cldia és figyelemre
meftaftc:. Csak hdld'llal és őszinte

elismeréssel fUi;{lUl:/{ Szlike l~fenc-

nek ,Jd...;Zl~!' c},i aZt:ii~if,f{ l€ZD./!ott~

t nlitld (J J7 s.'Ze,/!'.-ddi p~tén kEreszt/ifj
~ f,' -{'.' . ..- -/
~ ~; ardLi.Sagor ~7e.rn lsrru;fD, DnZe[if:n~,
. áldoz<1h's "fl'ékenyspg.r;;d és haza-

estéh:.

~~óet;l\í Jei'
J '''''::IlJ: '.~"""

Csoport

Sze
KBzségünk !{özműve!őr:iési Egye

süleie utolsó-előtti e/@adásál tar
totta szerdán este ci NJmet
váresrészi OIi'Gsókörben. Az! est

Szöke Fqrf!TlC

f. ho 9-!i-;i ?u: i!11''CSU el')aQ,í ,8 I
és blhlj;:;. ;:1 helyi it,íe:Jigen
cia ~/31 'áskü;{)nbseFi: né;kül nag:: ~
számban megjeleni, amely legna·
gyobl:5 sikerrel teH el, amil
nagyobb részben Grbsz SalamonI
nénak, il nőegylel elnök!1ője ~~s

dr. Bárdos László ifjuságilnk fl·
nöke fára,:Hntatlan mUJ1~.ájávaJ to

nem h2:nélve az anyagiakat] iPf+
kodoit kielégi:eni a megjelEnt
pub1ikum,oL Az ő érdeme volt
az is, hogy ci müvészeket meg
hivia vendégszerepelni, meiy tel· '
j·es mértékben kiemelte a haGgH
latot, amiért 'őszinte bá~ál1kat

fejezem ki, 2Z ifjuság nevében. ,
Még meg kel! azt is jegyeznern,

~og? az .eg~fel'~o~ásos Kelem.en!
.Pallka etmu sW1uarab mem1YlTe ~

megad!a él vidám hElngulatot, fö- I
szerepet Schwartz Ilonka játszmt l

A megjelentekkel egészen rne2;
t~h a Holler száíló összes t~r-'
mei, még hódmezővásárhelyiven
dégek is voltak, kik megigér!ék,

hogy. ~eg~özelebb megin! el fog-,
nak Jönm. .

Köszönetet mondok Dr. Bárdos
Lászlónak és Grosz Salamonné úr
hölgynek fáradhatatlan mUl1káju
kért és kérem az ifjuság nel/ében .,
több ilyen keJlemeseslét hozzanak l
'Jétp" I: _. I
~~..,.,.? m NW

ti s öz iske,lj Jornalcrn ".'·f a
nlOc1crn j 2s1 ~Y iJ~'~ (') dá S [dBpv,,:: Ó

óJzQl'e;,vc lcisZCI"C'llclL
ft." felszsrc és mig 'e h;>!;jil,

de l~gkésőbb f3pr\lis hó ':lkn
n12gér\{elik.



P n x és l
Életbi.ztosit6 Társaság.

Szh:eskedjék érdeklődnn

V i~' ~ tl" (l J. ! j ~ ;~ ~.. "l) ;] ~ Éi ,,' (; L b.:.~· ...
{lll'lv ~;::-PC'3 ::1'\', liJi ~f!:~. J?~:-~,"

>.'1 .:~. [),~:1 .~ ..:] .' a í i 1.:.:' f' h-.~ ~; Lj j ~ I (: p

n1,.~~jr,,-'j'~11'i=-~c(Ő~ ~l.clrl-líjt)11 l<ct

~, ,-~ 1;2 r; hc H.ll :" c' ~ ? ~,:~ ~n~ c l i~: d

A szegedi kir. kat. janf1ó~

S ll~ r":''' ?.:- r:' n :--:. /~ .; P1; L cl d ! ~ L 1 t ~-.: '~_1 [ (:1 "

n :=d·~. í· J..i l YÉ; <I] j.~! :.,'; .,' l_~!- S S ~- '. : l CI-

Z':I,!~_'~7C'rl,~d\ rs:::~li..=t,).,;:~:':Ö~

\,,·l."~ -,~,,~-~, Í~{')g~ ~-: ~ij:yél;, ,-\L.~ ~i ;.)

zi!! ~::,1~cd«11 é:::~ ;~;un\~öJ61':::;ii.:·'!

d,:j:'.l!1 és 2·.=1'72J [)l:Jlyú;:ot edl·/l~#

l;-:[-;Lloi!sá~aU KlS1J~?SJ )J. k-iUrl~
gl!:'ia u) 12. :~~"

xd.Dzó;nlé2.c t:2 n~ájus Dl~Í~ keH
a k.zrvényeKcl beküldeni. Pá"
Iyalni óhajhSk k;?rjene.k a SZí::'

gc:d: ~jr~ 't,.;:at~ 12Dz6·in i é
.lej ígazgalÓséf?áiÖ! fekéjel i rtJ.

oZÍf,! ól.

GVŰMÖl.csApOL.4.S1ÉS VÉDEL
MI TJU'!FOl'fAM. J;tvr6!·evre meg.
hozza az áilam és a \fálmegY~::Iz

áldozatot, hogy t,,:-;foiyamOI':: 'íar
tásáva! alkalmat adjon El JaÍ;;os
ságl1ak, nQ9Y a m'Um5Scsfák éípo
l.isát es védelm~t m~gt.~l'luíÍ1as

sa. Nem győz:zlJ1< eléggé felhivni
erre a tanfolyamTa a figye,mé+,
gszdáin!<:nak, iparQ:S8J~kr.lllk és
m ..m!·:ásail'1l<l'lak:. JUd a tanfolya
mon előad~ttakat m~gt:anu!]a, az
szép mellékjővedelmettud magá
naK csinálni, akáT ai 9yűm:;Jcsi:er

mesztéssel, <i.kár mások gyi:<.
möicsfáinak kezelésével. A tanfo
lyam március 18-án !{ezdődik,

Aki~( azon rási!:t akarnak VI6I1!!!_

jelentke2:i<:enek ,Kató Lajos .Ia~;n<

zönéL

[ilet

~~Ll.~d;:~sá~·:_ ~,j';-'; ~, lGHI\U::~ n~iiul1k-·

ná~ c.:~~~'~l)~\Y:i~\b fokon á.!;ó
orsz~gból kel! i;yen n(i~.yösszegü

pén7.é: t kuk:)(c~t beh0ZT:l\nk t~S

nl]nt€g~/ (~dót fi ,'e1nünk a;l:-~ak 3Z

n{:~l!1gn3:1..~, 3n'tly N3gjnlag~:alor~

s2ág 1. Cj"j;·:::!éIh:::.l( n:lgyrészet b1t0~

rerna.

C~":d:':. '.'::.1it:J.: ; ·!Il'h'~~;:I ...... é~:·~:ek f.e~

n('n~ 1:""i'\,2(C:<~, ~)fl1{'1 P;'d~7i'::lü,g(Jn-

d.y ó g ysze:rtárszoJgá jat.
lll'. fl ,~. P napo lz on (~.s ~j j ,;! (ll in dr.: ri

'nönaL' 1··-iÖi 15~jg a 1.11áday (:~

16 lói EI hönoj) uíOlSÓ !,::,piCH"~;

bcraröan él beéri Ba!ogh gYÓf5\<

Házasság. Lukács i'-.L'lria é.;S

C;,lhCarSZ\q -- pjn1ér Pá! L hó

21-én d u. fi órakor o f?YOil:uíi
ág. 1'. ev~ '1ernplolnban lar'lják l
cSK(höjU"eL I

Kl1er hidor aurckéoének Ie- I
11 tl f. -. .. ," ~
.!epJeZfCse. 1\1 c g l r j Ll k nl Br, f' og y I
a gyomai jpories!üle t néhai I
h\líZt' lddor ~!rcké:Jéj ü!jflepé~ I
tyesen fo~na lelepJezlil cl lava, l
3;~al_ Mos! kapju!; a hogy!
:. (eleplezési áprllís 5·én dé; I
l' . 'l . , !"pan ,anja'. cs az ün oe, i
s2.ed<:! Harsányi púl reL C5pe~ I
res mondja !

;

Nyári zhrat.ar. tvlárchJS 13 án, .1
l... . t T .~- , • '-. ~ J

a~en~c!{cn uc!U!,~n () oriiv~,cr ';11e~ ~

le;;! csenues csó er~dl miZ;?, de i
h éHl1 i.:l ro sl.! n ci []: iotl. t, pró cse· l
pergélésel.; után fél 5 óraKor i
alöDosan ráz<.:'ndileH és "-'l;!ypar !
viil5n:)~S '2S 11l2rTlydöri;és ulán !
olyan [.:jedós ú:porQSÖ :zudul! l
a közsé[Jrc, hog\, rrindcnllll I
'> iz állo;1 ' ' !

I
AkH~ .?lvclci!12K és elvei'zrnép i

nyezlek örüiíck, akiknek .á I
nCli1 Snl,.crüJI: t azok bO-S5Zan- ~

Lodndk. l
j

Sziráczky Sándor kondoro- !,

•sj fö!dbirtokosf a főldmivelés-l

üg't i lninJS/Jl.2f Q SZ(H'V~asj já.- J

rásban vadásza:i Il.ldósflöi liszi-l
, . b' j ;sq.:;gei .,IZ:: meg. ::

SIESr,A S~~NATO~~UM B:-!
("Jap '."'" Ra II GIiO'T"! U' --. 1l:.:H, 1., -li J -115J. U~ -

a fóvárosl?~" ik !egidúHsab-!
ban fekvő és ,)fvosíiag jeg~ö- l
ké[c1esebben iC!5Zerell gyágy· l
in!eze l <:. Bel~ ó'S idl2ggyógyá: l
s:.:a1, sebé:3zc!. SZÜlészet, nó- I

I:

gyó:.;yászai. II oogia sib, Rönl- I
gen> lZén:ial --~ mihroslwpiéli I
~ab()ralG"jum. Fi2cirokardíog-!

rBpn (;;7í"ViZ~,\.éé:!Ó), \\rOgh'f.éle I.'

alapanyag::sz'" vizsgá.ló ké-,
szüldc r:nle!'<k'élIH?r (belflif-I
dő.) ~,lodern "i ;'f!yögyin lé :'.ei. i
Orvosilag 'J12;·'Cici! \'j1!anYÜZ'2-!

mű kon IE:, F;~·()'cnJlj eilájás! i
9700 né;.rvsci\gölcs park I
Olcsó árak! 'j

4

í{(] l~)csai él sek.

ado nl-linyoz.-.:ana k //?:::rto/J,
hogy a lJIo/ulcsi V2.\,:? .::l/n fk ér
fordulójdm i1 templom ifJh';St;/

bejejez/lessiik,
Minden, adomáil]'. oz tr

olfárdnt2k 2n:E/ésére OfJie-

l)'et erí€. ti ke,;;)'?s cr!!rn hoztok)
ezerszerespr; lesz (IZ feije f!·.H'Z 1( ClZ

Égben.
Ke!ocsJn az Úr 1936· e;;,/2rJ

deje március Í1uF;Ínek

Z'cÍly G )'Lllii

Adományok a posta!úk(lrr.'kpf'''Z
hír 58.357. sz. ch. számióra J:iIl
clendök.

30 i!lió penaőt
" v

adtunk RornániánaJt
koricáért

Az e:mult év végéig staiisz!ikai
fei.if:.gyzéseitSzerin! iöbb min! 30
millió pengő érlékü lengerit hoz
tunk be, főképen RomárJiából,
Megdöbnentő szárn: Megjöbben
tő azért, mert olya" cikkér l ód~

tunk külföJdre pénzt amit az or~

szágDan magában js termelhet
tünk volna. Nem télik sok min,
denfé:e nyeranyagra, meri kuko
rjcáérl kellett kiad'1i.

Án;mdó volt, ktilönösen régeo@
ben a panasz, hogy DlGzögnda
ságunk azért nem Vií ágz?k, meri
lultermeiés miatt a lerményeket
nem lehet eladni és il iengeri egy
részét mégis majd minden évben
kiiiföldről kelJ bello2nénk Beho-
zunk 011'311 lakarmánvtis. külön-

" ...' "

böző ol3jpogácsáka1. amdyek I
könnven volnának kukm:icavaJ!
helye-[lesithetők! Hat rriért nem!
Ier~1eliink e!eger;dő tenge:it? l
Miérí Jellel az, nagy n1inc1ján öl
millió mélermaz;;a tengerihiány l
mu~alkozzéb: egy félév al<iH? A I
szárazsiÍ.Q' egvrr:agáb2í1 ez! nem l
men ti. .J\l~sutt v~n.. a lli ba! . I

TengerüermeJ.esunk renCisze-fe I
rossz, Megnemfelelö velömao-. hi· l

~ ~i 1

ányos müveJés, feJesleges10Jtö- I
getés és főképen pedig a kapá- i
lások számán! való iakarékos- i
kodás melleH a főhiba abban ke- I
resendő. hogy Dem trá<zyázzuki
megfele1öen a tel1gerit. Pedig 3. i
tengeri nagytömegű testének fel- l
épitéséhez nagymer;nyiségü nö- ~

vénj:i táplálóanyagra van sztiksé~ !
ge es honnan vegye ,IZ( él tenge
rit, ha kalászos után kizsaroH l
földbe kerűl és ha csak immel-!
, l .' , ". 'I 't' • - ~amma ,ragyazzuK JSla o.rag}7ét'Jai, ~

mütrágyávaJ meg "oha. Pedig a ~

tengeri fészek!rágyázása ma már j
megoldo1i kérdés, azzal olyan il

eredmény erhelö el aminek kö- !
"veIkezIében 2. tengeri! termő te-'

Gtgyarország

Katolikus Népéhez 1

/\ nöt szerepj{')l\ ;,~\ '7iil Adanlik
ErS2~hete! és Pen-ú"; PiJ j-)skát k~:ll

GYOMAI Uj~U\G

e!st'isorb:1n Jnegfml':;cni. !~?Sl, /I o/lJ' ~:~'!f.-:;~,,~,~; \-'i:"ii,j,

AlL:niK Er/.,{-tlclfll'k ez szinlén efti It éldliket dL07..,lí! hJ',:ii/:'{, ,'1,-;';!

De(llULdkCiZó Sí:Cfepe volt, de lc'I~

iesen i)evál!olla " hozzáfüZi\l i
" I

reményeket. J.? aiaki' val1~ ~(e!.!e"l
mes csengesu !lang;a k;tunoen I

érvényesül!. Játéka ~ok tUdatos-l
ságoi ~s ösztönösé',2l't mutato!! és '.
igy biztos kézzel fogl3l lssze a II

darab gyorsan pergi'" ötietes je
leneteit. I

Pethő Piroska filJClnJ, cjiszkrét I

voi! és harmónikus, Minden .szc" \
va, mozdulata hozÚljál Lj it ahhoz,
hogy él darab vigjáléki ereJe él

színpadon teljes szépségében ki·
bontakozhasson és il közönség
soraiban hatást vállson ki.

Kisebb szerepek ben kitűmek

Izsó Kiára és Poresd l mi l<ózsi
Izsó Klára lerszetősen, de kisE.é
éleHelenül játszott. Ez a szerepe
azonban már határozott fejlődést

mutatnll eddigi szerepeihez ké·
pest, mert biztosabb, természele,
sebb voit él játéka.

Eleven, vidám, hangulatos volt .

Porcsalmi Rózsi rövid szerePé-!
l1e1D, é;\{i sok játék.készséget és I
közvetlenséget mutatot:!, l

Szép volt az előadás. Jó vol! él I
szereposztás és [üWnő a rende- !
zés, ami Nlolnár Gyulának az ér. !
deme. I

"~I
l
I
I

Ez évben lesz 410-ik évfórdl1- l
I

fája annak a nagy nEmzeti fra- I
gidiának amikor a mohácsi sikon i
{] kereszténységért és a hazáért I
20.000 magyar vitéz, köztnk 7 \
főpap - Tomori Pál kalocsai ér- I
s~kkel az élükön - 12 zásZlós!
ur, 1600 /(öznemes áldozto éle- l
tét. Azóla nlÍnden magyarnak zo.- i
ránciokhelye a gyászos csatatér. l
Nincs aBonban ezen a gyászos I
lzarcrnezóTl, sem pedig MO/lács i
térségein olyan emlékmű, amely I
méltó lenne Mohács Mseihez.

A vész 400 ik évfordulóján el·
határoztuk, hogy a hősök emlé- ,

"kére s a vértanu halált halt II. I
Lajos Jdrál.v erll/ékezetére tempIo, ~
mo! emelilnIc arn!!/y zarándok- I
helye lesz núnden magyarnak és I
méltó em.léke Moilács hőseinek. A l

templom alapkövét a Kormányzó
ur Öjöméltóságajelenlétéb2n 1926.
augusztus 29-én helyeztük el. A I
templom nyersen készen áll, hogy I
azonban a mohácsi fogadalmi
templom méltó legyen il magyar I
nemzet kegyeleiéhez, il magyar
katelicizmushoz, még további ál
dozatokra van szükség.

Én mint Tomori Pál utóda for- l
dulok Magyarország minden ren- I

dd és Tangu népéhez, hogy az l
emlékmií megvalósiiásához ado- I
mányaikkal hozzájárulni szives- I, I
kedjenek, l
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KINCSVADAsZOK
A SZÁZADBAN

Hajsza: platina, arany, drágakövek,
gyöngyöl" prémek, rádium, ámbra

2tanza stb. uián
Tizenhat i!iusztl"élcióval

Most jelent meg, Ára 3 pengő 50 finéT.
Megtekiníhetö minden könyvesboltban.
SINGER ÉS 'NOI.F~IlER

Gy/n:nnai e!!i -"-'EU'''','''A''''W·'_~

A
;\ gyomail an önyvi hiva~

lal könyveibe 1956. év márci
us 5-lől 12-hz i3 következe bc
jeg~'zések lö~lénle!z.

Gonda Káro é Pászlor Te·
!'ih leányaEszler rer., l-larmalhi
Lászlóné Fejes Emilia fia lá~

nos r ef. , Ksjla tvJéjyás SÜlő

Lidia fia rvlályás :k., Szendrei
Gézáné Tari Ilona fia Géza
ref., Timár jánosné Rácz Ma
;'isk a !eáílya l\'largit rk, Mar~

iai Sándorné ]ó,~sa Esz\cr ie
áöWCl llcns rG:·f.
tláz,as;§ág@1l: ;,.[ötöttek~

~';{Jrr;s Sl~I\'C5~':;cr 12S CS(~i)Ó

Eszter.
Megbaltak:

Mészáros imréné 5. Szabó
Róza 22 eves ref., ~\rulek jó
zsefné MolnárVilma 29 éves reL

Az endrődi anyakönyvi hiva
Jal könyveibe pedig él kövel~

!í:ezó h>;;iegyzésck IÖrlélliek.
§zületteJi. ~

Kulik Lucza leánya Mária dc,
Ronesek Imréné \/1211:'1 Eielka
leánya Mária VHdóriCi rk., ~za~
kálas jánosné LGJpalincz!<i E:IQi~

ka fia László János ric
~.Ieghaitak~

Gyuricza Lajos 3 hónapos
., Pintér iSlvárFl,z 501c BOi-

bála éves rk. ;-'11111ya
21 éves rk,

alomI 'L fC',ngatoan O

A Gyomai Önkéntes Tüzoltó Testü
let L hó 2:2~én. haL:.rozatképtelel1ség
esetén 29-én d. -2. 1 óraJ':or 2~ község
háza nagytanácster';-,éb::H Usztujitó
koogyülést tart, melyr,e a . tagokat és
érd~klödőket tisztelettel. Dleghivjulc.

Tárgysorozat:
1.) Jegyzőkönyv hiteiesítése. Hitele~

sitök kijelölése.
2.) Jelentések az 1935 évről.

3_) A.z 1935 évi zárszámadás Jova·
hagyása, tisztikar részére él felmentés
megadása.

4.) Tisztujitás.
5_) Az 1936, évi költség-előirányzat

jóváhogyása.
6.) Esetleges inditványok.
Gyoma, 1936 évi március hó ll-én.

Köszegi Mihály vitéz Madaras Gyula.
titkár. elnök.

E]sőrangú gyümölcsfá T, Gfsz
fái, díszcser.íéi, boko,-r6L'sáL
fenyőt, örökzöld cserj'~i, fl1íó
nÖ"ényl stb szállít az áHandó
á!lami el:enőrzés alatt álló

UN GHVARY LÁSZLÓ
FAH8KOtÁJA R.-T.

CEGLÉD
Budc.pe::>ti iroda IV., V.~íes

P,;lné utca 8. Teidon: 883·3;.
Képes é.rjegyzék i"9yetl.

Bohívów
flt gyolllai Levente Egyesület B:taI

}s35 évi március hó 2Y-en délelőtt 1í
of:<i,0r, határozatképieknség es-etéZl
1936 évi "prilis !ló 5-én o.él:,WH J l
órakor, GYOJTI3í"t ~rL EL ~\;'iüd~á~er Dtc.a
3 sz. alaH levő je~Jente '=gyesule1i
sé~!.b.en rnegta~·t~l'l,:1ó k2!zgyü(ésre.

~rsrgy:

LJ jegyzőkön':,v hiklesitők kijelölése.
2.) Könyvtáros j'2:1entése.
3.) Elnökség, tisztikar, választmátly

és .sZálllvizsgáJÓ bizottság részére a
fejr~entvény TIlegadása.

4.) Einök, alelnök, tisztikar, valamin!
12. tagj és 3 'iagu szám- .
vjzsgálo bi:.~oHsagi tag Hlegyálasz1áso..

5.) Esetleges índ.i1vány·ok.
Kelt Gyo;llán, 1936 évi március hó 8.

Választmány.

B. Kovács Lajos gyomai lakos ,'ell ,
J h. 1421 négyszögöl pusári szántó
Szántai Mih<i.iy ~s \ársaH61 900-ért

l{egyes Ist"fán (nös :Kocsis Rózával)
gyomai lakos vett egy be!íeJkes lakó
háznak l/2-ed részét kk Murzs: Teréz
és kk. Murzsi Máriától 300.

Barta János és neje Szilágyi ZsuzsiJn
na gyomai lakosok vettek i 165 négy
szögöl félhalmli szárltót Cs. Szabó Gábor
(nös Cs. Szabó RÓ2ával) gyomai lakos
'tói 400 P-ért

Dávid Antal (nős Oláh Erzsébettel)
gyomai lakos vett egy beltelkes lakó
házl11'.k felerészét és KruclJió Lajosné
Kruc\1ié Róza gyomai lakosí6i 500
P..ért.
Erdős Gábor (nős Kruchió Máriával)

gyomai lak>oíj vett 3 h. zöldlaposi in
gatlant ZÖld íslván és t2irsától 1500
P-ért.

pi tic:I1nidol1 H.h.lH'iJ"azdla.·.o

adósságok !csi5tvényesHése. ,6,

pén ?i.'~ Ll~/ jl~ l'-:~ ~? !l:.:; rl~} r:: r,s ri T"ll égr

~':"~'~'í';iri cj '~ jj~thcddon

gd/dai.':dó.~stgi.'" :,ü1'.·(:
ny-zsiíésére vtJnél!1~oxö rende

ki l'égr2haJlási u/asii6sD. So\<.

f~jbgÓ kízrdáSJ keU c:zz~l c-.:óp
~50Jai ban tis ;·~.iá .;~ nl. ;..\ 1~ zhéz ...
s(::gck cj!e'n~=rc is rnátc~u5Dan

rnI2Q-jQlcn1~ 3 fQi-ídc?lc<..4 höl ...

vén',/f2Sí!és aZCH1ÍJcD aJig:\lél vár..

haló az f'"- "!lZg(' e'ólL

vígjáték.

Magyar Hangos VHágh~ra.dó,

EJőadá$o]{ ke;;:;deie i3és fél 9 órakor.

KORONA HANGOS
MOZGÓ ENDRŐD

ft4.ZL1\SSZONYOK! Mei!je.~

len! él OETKEI< ~,!3r 1936.
évi elsö kiAd3SU !'<?'ly1.:':':P(,5 re

cepikönyvc,. nle$~·t2í kiv3n~á~ra

bárki ck h~!.Jvc-n (~~ bcrni;2r-\V(~

küld: DR Ot~TKt::R .-\. Táp
szcr(qűvt2~{C)Udapt2S1; \fJIL eoon
U. 25. 5;~:ópor é.s vaniJHnc:..l!wr
Bfa mosl Levcienki\,1 12 fillér.

1936 r:Hlrcát~s 15-én vas:@.rrutp

Legizgalmasabb hamgosfilm J

l T tAT A
FRe T

kémdráma,
Főszerepl,;5k:Myrna Loy, George Brent,

LianaJ A!will és C. GorÖOJ1.

Egy kémn6 érc!ekes és izgalmas tört~.

nete játszódik Je, mindvégig izgalmas
és idegfeszilő cselekménrekben. Sza
k;;dallan sora a megrázó izgalmaknak.

Igazi filmremek.

.16 HP. benzin motor és
famegmunkál6 9 é p e k
olcsÓ'n ~ladó, ÉH.k~~,dcdni

lehet ,::Il Vata; {~láb~1-1éle

háznál,

.4.z ötéieti'i ember, f::z ö ei
irc aDnak cl c~lj!jnc5clócn <i:r~

cl ck 125 ci ~~ k {~ck ,ö nl el V l"ol na]

,\'ilá"r:c1-J ja u: s7árnhblli1 jetzn;
meg. A ~~gkf\iáj5biJ. 111agyar
~r6k nc\··e:lhí1:: k~'vnt 5Z·~Z k'2Roo
P 12t, ércL2::":QS és hasznos rO\·;j ..
:okai taL§1 az o>::JSó ;:J biliL16
és népszerű képcs:'::pbaJ1. Tc!·
n~~ ~VHá~da,oJ·tl ('gy 5zéma 26
íi Hér.

Rendkivül fontos az iSI hog:l az
első négy osztály fi5nyeremé
l'lyGit az eddigiekm~k majd
nem li kétszeresére emelték.

Az L o. sorsjegyek hivataJos ár;;:
1/, 3.50 P, 1/"'=_7 P, 1/" 14 P,

1/1=28 pengő.

Ajánlatos rrJinél előbb rendelni
bánn-eiv fŐárnsitón.ái, 1l1er'C a ren
delkezesre ál:ó sorsjegye~: rövid
idő alattejkelnek. Fizetni van idő

az április 17-to.n kezdödó h1.1z.;s']g.
I
I

I
!

A. Gazdál,; 8z5- Ít

vetkezete A dom- l
bovári punánluJi Gazdák Szö
v0lkczelc megállapodási lélesi-

l211 cl némel hivalal@s kikü]p
döl!ekkel, hogy' Németország
TeszérI;; ez a szöl'eíkeze bo ...

3000000 'pengő

Jeie"tós ere·t;lméI1Y, hegy
szapQritoUá'k l:il népslZeríí

és pengős

középnyereményeket.

főnyer-emény

nyoljijo ;20 lóvásBr1§soköi.
;Zözcl 1000 ió kiv2iCI,,'tc ",8
mitanak.

Színházi hilis52aiHko:1: ci
men pDmpás iíJu."zjn'JlI cikkel

közöl él Délibi5D uj száma,
amely 100 old"!) icrj.zd2~Cjnbell

'25 gazdag I ari alom !1Ja! iel2n!
meg_ Remek képes r§d!6rn'Ú~

sorokat, szinhází bC3zéÍmoló~

kal, pompás riJml'ovG~oi, sZÉHno

talan érdekC'scbbnél érdeke~'

sebb cikkel, löbb m(ní sZÉ'=
l,épel, valamin! cgYlelJoDáscs
szi laláJ az olvasó él

népszerű képes]ap~

ban, fo. Délibáb egy Súl;na 20
fillér.

100.000 pengő

jdia!om

400.000 pengő

,T .11

SZE Zi~1"~:10
B m. kir.O$ztélysorsjétékftál

A2 nj jatéktervet
előJnyösen megjadtották.
Egyetlen sOl's~egg::eL nyerhe:ő

s~~rencsés esetoen

A soványsertés árának emel
kedése Érlcsülésdn}(
szerínt cl so\"{ín~'5crjések r{j~

szálillása Ausziric fejé mc;;;jn
dult. Ez cl körülmény, ví3!aminl
él legutóbbi I,esz és fé kész
siMlése!mck NémciOrszá?ba
való k~vHcJ[" foiytiln a haza]

hcáll\lási szükségle! a IU?l'c3icT

nagyobb arányú megéiénki"iJé<
sében már is o:'szágosaB érez
!cH haiásáj ugy. hogya gaz

d;§knak eladni való soványser
kscikérj éiósLlJykjíogrammon
kén! má,' is gO fiJlér,,'n felüli
áraka' flzQlnek.



F31elep',: !..::ü:
s;~e:: I este:lg ;'-"f:, !~,'·rr<"!., ;~q)~t

:"I);1i10',',;;n k"phat,\'

Leg(.Hvatosabb rt.rfj k a l a p (I k a 1.

'SpO;'i5ítp~{ákai és lll!.llclenféle Hú ~~;I'\i-::í

~a t Je.golcs6bb::ln \'e:H:'Z ~-;rl. Aft 1.iin:c-e
ka!aposná! Ei1dr5olön 3z

leii21 Sz.~l11bei(, kalapfé'stest

sZ~jjre és alakltást ~zé\k~i1~er:ienkészit.

Papp Zsigmondnak '.'etölllag ár
;;~~2'> C:'i bja és lucerna m"gj'l. V;)\~-=.j2

Megih1v6. A fogyesztási és Értéh
sit6 Sz.öve~kezet '1936 'n1árcius 29-én
délután 3 órakor a gr. Tisza ISÍ\~rin ut
97 sz. aiatti tiagytennében évi rell€les
kőzgyÜlész 'tart} 111elyre 3. tagok tisz.t.e
letre} ~neghivatnak. Ha a közgyüles 3

rnegjelenő tagok csekély száma miatt
határozatképtelen lenne, ugya közgyű

lés 1936 április 5-én délután :2 órako;
tarta Uk. meg, amikor is a megje]enö
tagok számára való tekintet nélkti1 h~.~

tározni fog. Az 1935 üz1etév z;;i,sc:ama
dasai, ;il~riege és a tárgysoro3ata él

Szövett<ezer üzletében kiftiggesztetett.
ahol is az barki· által ' l1legtekintl1.:tö.
Ag; 19azgatóság~ 2-1

Majhi'Jó. A Tenne!Ő].: Fo-
gyasztási és Értékesítö Szövetkezete
1936 márciu:'! 22-én€L~iután·2 Ónl.kBr a
HOllly Miklós ut 4{jj szám a!laW 52'él..:
házában tartja évi ren('i~s j,özgyíi!ését,
melyre a tagok ezulQn is tisztelettel
meghi\latnak. Ha a közgyűlés a mel;
jelenő tagok csekély száma miatt ha
iározatképteJen ]~iUle, ugya közgyülés
J936 március 29-én délután 2 órakor
tartatik meg,"! mikor is a jelenlevők szá
'nára való tekintet néikülllatárCl,ni fog.
Az 1935 üz1e!év zácszámadasa, 111érl€ig.;
és a közgyüJés targysow'1'.ata kifüggesz~

tetett a Szövetkezi<t f6üzletében, aho;
is az bárki által megtekjnthető. Az
Igazgat6ság. 2-J

~~~~*1l-..~

SzerkesL:.tesért es kIcrrd1sért feieiós ~

\~l.:~GÍ\IER 1'i1A~rr~JI\J~

Hungá:ia könyvnyomdaváJlalat, Gyoma
.f6~~lös üzernv,ez.{~tö: -reket Sánáprr.

F~gyeHem ! l~isz~e;eUel értesitjük a
n3g:·én..1e1JlŰ hGgy aszta-
mos Jutányos ~L·.lk

mellett váHa:vnk Tninlien é szakniáDc.
vágó Jnr::~kát Kérjük a 712gyérLiernű kö
ZÖ'l1ség S7.Í v 6lS párUcgA-s.át. ~l~eljes 1i~i~

teJette1: Bedoi'! E. és Szabó L
Attila ut J6 sz, J.. 2~2

. Ap~ilis h6 1-l'e haszonbérbe kiadó
. !-li'Jsük sln12.k ut {~5 sz. ház._ il1ely áll 3

p2LnÓS szobató! ] karJlrábol és jó Pl!:
ce bör'- és istáló, kl~-csi szjn~ sertés akol
bál. trdekJödni ugynott TÜllJö h
nosnal. 2'::"2

Fekete Jánosnak V. Kőrösi Csoma
Sándor ll, 2 sz. 1;,1;:;) elaöó ,v@gy ha
Szonbérbe i!lzol1nb.'i beköJ!ö?é>re j;iadó,
't:rdekiódni JelJer ;'(("[)s! Csoma Sándo;,
'u. 6 SZáll1. 2-2

KiHín5 zamatw bor lite-
. renkenr 56 fiJJerén f~~e.~eke·;
i{árolynáL

Máté .lanos 8 kat. hold ia"yaföllJje
tanyaépiil2lek;<cl eladó, Ert. br. Eötv0s
16:,r;;ef utca í 5--·)

Fajtiszta törzskönyn,zett 8erhshire
és jorkshjre 1l13Ja J_:ok 1/d nnak' eladC:d..::
Sz;tbó G)'ulán:il Endröd, SZEn; imre
utca L 3-1

Biztos állású iparos sH:;;et
néma· férjet kerese!{ 40-52
évesig, VaJ1ás mellékes,
gyecmel<!elcn egyszeri!
néma asszony vagyok.
latot "Házasság" jeligéJe il

Gyomai Uj&ág kiadóhivatahí.b~
kérek.

öre volt.

Boross, eJH'.kjntve él téves ~ól ;

megUé:éséI~I,. k.~fOgá~tá.;aFlUl ~e- !
zeleH es mmde!ll{or orömmel és I
szivesen lá~juk f\ mérkőzés sima I
és z:wanaía"j itfulyáscinak biLtos !

j

Heinfarth. I

2J11 1 nfSrni:eg \~rth:e~ö IS ".,'OF. De
ez Sen1m)f'Se~re ~,Err; szo1gálhat

akciÓl,al. 20 ik percben njból az
ETK a Jcím<',dó, aminek eredmé
nye ;:\ 25-j;( perchen Kováes 3-ik

gólja 3: l. Majd 2. 40-ik ptJ c~~en

egy kapue,ötti kavarodásná] a
sáros Jahda Csik6s 1ábá.ról a ka
puba pailan és ezzel 'a g610k
száma 4:1-re sZf.porodott.

ETK megérdemelten győzött.

Kü)önüs-cn a halfsora 'érdeme! ji
csérele~; Sirnan iH is k]en1eike-"
d2U. A csatA rS'~Jr ·is jól bir,ra az

iramoi' de a f;yŐz.elem mégis
eió l,,;i az é"deIne.

ClyT"F>n,::;k neíil n1en'i a játék
7

k1i!önüsen a hel sök "(i!lak 1.%
Sük. Kertész a l;apuban voll.
A bekkek kifügÉslalanul dolgoz
tak. A haifso:b,m Lakatos volt a
jobb, mig ? c~" (;~:sorban Baríha
és Olajos ![eves'2[ vol( foglaHwz-' l
t.3tva, ~

nle~nségüL cJ L~ Eé2(:e, n3

ez 3: göl J]í:h>~. ak}~Qr gj'öznek.

Ez inI1~:H)b c·;ak azt igazolja .. hogy

Ie'leOn: \~v~dhet ~T)Índen ernbeT,

t.~~~";~'·I1iN,;';~~~ :
. I

J

U i ká C l
i

Szép cser0pi<áiyhák 80 pengő- l
tŐl, jótáJáss.aí "káIY.lJált átrakását!
vagy alaloíasal fe!'~,ossegge! vállalom i
vAcZI l-G.:í ' lJhás Bél,éscsaba, L kerüiet i
Bánát u. L- 10-3 i

Szopos borjut jdenleg 70-&0 fill.- !
ig veszi Szilágyi Kálman Kossuth t, u, !
4L Akh1ek van néJa~ ~-3 o

-de egy i~\.C;d ~(~vedés nen7 rnond·

lt,nben is ig(-!zo",ta BOfGS biró

pániliian vezetése,

wán :sméttiten ilZ ETK
va'1 :ámad:i ;;br::n. Sirnon \öm i a

cS~iiár5ort, amit azok haszl10san
énéi,C';:,itenek, ;) -ik percb:~l1l{o'

Vá:f; UJ. 5úp:övése kajJlJicjiól vá·

gÓdlk 2. sillokl!1ö. 2: 0, Gyű

ma is küzdj de acsaián;or TJagyün
fáradtan 1110Z0g) .kÜJÖllöStn B~:r~ I

tik kényelmes.! 5 percben 013

íosn<1k ~;ikerüU egy korner! kicfci
k2rni. A szögletru~ásn3k Olajos

áll neki és s!:éper! ive!i kapu elé,
amit Ali véd11eletJenül küld alJá
lóba 2: l. Az eredménv szépítés
fe!viilanyozza:1 C)yl~I< csa.patát
és crösen !ámé! Timi:1r kapu~

jáL Ajó ETK védelem ;21unká

haH van és sikerestrc rombolja
szét a :~zél.sI5k áHal üsszehozon

\'aiós~lgni3k

a GyTK
ETK ellen, .Do

b3.rátságosac1b ·vi.:!'
az ETK-val és eIj

aovábbra is h:)~n

hireszie12s,

Nem felel meg

ávássaJ éjne

CyTK sokkal
swnybaH van
a kapcsolawí
kivánja tartani.

azon

ETK-GyTK 4.; 1 (1:

Endr6d, biró 80ross.

úlHr;j~:.,( j.~\"'2tS(;lLd: l<i:::s t -[':\'1'.)

1..1 ',' \'" f'; ((-;,(T'K\ 'l'" ~-: {,.:"X.:~h',!---ju.[ d.,\! . ......~y .;" oL),), -."'-'.C_ _

Pacsai (S,:öv), Siil ' 0Il \ETK),
Pataj (lVln(I--Gy. Szabó (SztJv.),
Kiss (GySe), [Jódi (Szüv),
bor (Szö'J, Bari/la 1',1]'.

talék Cs, N",gy tCJySC). Gyebnár
{lv~\T}\)1 ~~nc~ln ;\f)vács
m. (ETK) A fen!iek '·özüi 7

poszton már biziOS él Vc; elit-

sá'Y éi többi 4 sür,:;, ~,h.Jl!la·

pi ~~eccsek után rog eicö:[jL

(lyTK ügyv.---

ETI<: Timár-Hun"". hert.c:s
IL-Pelyv", Simon, Md!UBk2-

LaiOsnyi. farkas, Kovács ji] , 1<0
vács Il. , Kertes 1.

GyTK: Kertész--Hal'.'ilui. Kurcz
-Csikó:;; L3kJtos--OJaj:,j.
Rau, Alt, Bartik. Bartha.

Az ujOl1ém javilo1i és erösen
felázott faiajo:1 ETK lI1d!:i,a ut
nak ál labdáL Alár az első per
cekben ki!Unik, Ilag)' Endrőd fE1.

:':1'on készült erre a :11ér!\őzésre,

A csapat főerőssége :,;ost is Si·
mon '.'olt AllanuóélJl támadásban
1Udta tartani ::s;;pa,y3t. Észszerű

irányítás a és labda kezelése feiü]
mulla társait

A 12-ik percben }~urcz iabdá
jával Bartha idl1tja az ETK vé
delme', és szép labdát küld az
endr-3L1i tUlpU de ered
!elenül, mer! a bei8,':"k lassu3ága
miatt Kertesn~k siktérüJ a me

zőnybe továbbitani. Nagy helyzet
volt. Endrőd cl többet ~an1Jdó

fél, különősen a iJairsor V,tn nagy
munkáhan. 30-ik percben Keries
L szorgoskocHk a gyür:l:.~i ~~apu~,

felé. de hatvani idejébeil szereli,
ami álial Kertes a vezető labdát
ki vül viszi ci komer vO!léllon egy
jó fél méterre. Hatvani a táma

dást abba hagyVá ott hagyja el,

ienfeléF, aki felhasznáJjél az aikal
mat és a vonalon kívül lévő Jab
dát behuna és át;:dja EJ

e!ői! álló Kovácsnak, aki gondol
kodás néiküi éi ieá!j, gyomai vé·
delem meHeH a hálóba gurít l: O.

Nagy birói tévedés VOlL A GyTK
rekJamált. Mindenki Járta, aki
~sak a kapuvonal mer.tén áll!,
hogya labda kivülrói került él

kapuba, illetve a jáiékt~rre. !{o-·
moly szavahíl1etb ~mberek voltak
ott mindkét részről és határozot
tan áJiitoiták, hogy a labda ki
vülrői jutott já!ekba. A tiró, ifé
lelét nem változtatia meg, él gólt
érvényesitetle.

63 10
l 1 6] !5
3 2 45 9
:2 3 ?~ 18_I



éVf~fya~1it; ." : $;!~m. 16 Gy@m~ 193~ mJ!;:Ílif'If'~UJl~:
~~~,<,~~1l>\,'~,~txll'~~Iil._[~'~~~~~~~~~~..-2~iiiNiJ~';:iZ:tZ:L~~\"'~~.s>~~~

p (~ 1 1"' ". T ~~ ;......, ,N. &..
".. :5 X Ö Z (SJ ,~.

A f~;, E Y I,?~'>- -:--"'. "i ":'t~ ~~;:,) M t:. ~~

§! fr

KSz adósok
gye! ébe

ind ~t'1; él [1 Y
" ~. ... , /"e!oieqtZsziesere,

(a:r~ó nvomozások bdziezésc
!1~Em Csahocl imréi, K!1ap
!ríElOSI, R. Kjss hiv,:iJnl és Bn 6

nak feie6égé~1 B gVLdarr t,(~r\lén1.r""

székneK adiák ahoi él iö;:c

llérPj'3zék vizsgáló biráiJ dóc
zeies klaríózlatásba bdye:dc

I őke~. U!;V6'Zlökkor öl személy

ellen., mini b·jnrész2sck eHen,
,Bi gVGlna[ ;:sendörjárór fe!jQ..-

m~S1[ Szövetkezet igazgatósága- ~

nak 1935 évi je!eKHésé!böt I:

[{ie~észHésül még azt is fel~ l!
emiile~m, hogy El1d~ödöl1 a vWany ':

I

heloowaU óránként 7 fi!!élr, Oyow
mán pedig 8,5 miér.

al. eze!öa 26 évvel
pengő űz!ctlréSZíŐi;ével me/;!ala,

kuit szövelt{eZel\ 1935 ben 49904
pengő jövedelmet érU el és ami- I

lim' ebb5l le\Jolll~ák az üzleti ki
adásokat, 8161 perugö t~szía nye
~":;ségeí, vagyis az üzieirészWk€:ff
nek 27 százalékát éríé~ el, pedig
o]csóbban ő.cHdé és a villany'; is
olc,óbc?!1 Edla~;,

Eze\~ awk a bizonyiló
,:H"el ';".:krol lehet beszélni, ae le
t3~édni nem lehet

És ebben semmiféle boszorká-
nyosság e'8ák
~~ogy a szöve~ ~:.:':;set ügyvHelé~

íiOZ2áér!ésse~ és t,essű1 c les>::fi vég
zlka veze,ök és ol' J,:;iHlisság tá-
mogatja a szüvetkezeret W.

l
I

-,. l' ,- , .~' ,Iio,e! a,(6n8 ·zntogm, iU!':3S!1aJ{ il

ered~ _zs az \'011 al r~~i~.a, hog~ li
a tltJiOll a h,oros íU!SO I
oIdcián, elólJYI szer'32 'zs d-!
rTlcneldH cr csendőPSéi;!, elóL i
~1r1ire i2zonban el hill~ó ci k-<:Ö;ÖS !
közepére éri, oca érj i:l járör i
is és felszóillolla el hajóst, !
hogy;_"zo.:.!l,nal forddi~[l \!issz~. ;
R, h,;:,s Idva, 110"\1 cl merleim- r<5> ~ ,

résre nkcseshe!óség, a Kö~ ~

.. , I" 'I 'roSDC ugro li, Am! wr azonban ii
egi! kis vizel ivol~, éleíösz!öne I
és él hideg víz ai hai6 fdé ha~

toHa és 19y dí~ereg\.'(" keriH! ci

par!on álló c3cnd6rök elé, akik !
azonnal mQgbmncszllzk és o.e- I
kis\:?rt~k~ M

A betör6 h.ömdB, amelyoek I
!agj:!; m..:Jjdnem mind az end· l
r6di Csahoczki család kül· vagy ~
beHa~;~,5 vClllahlsok során 41 !
b!íÖreSes isme,iek be. II

Ok !örlek be özv. Kerlész !
Lászlón.itoz- 0: Szöl/elkc2cl II

H '" "!. "" ,". i'b ".OSO'''' '2~~el: i~1d uz~.e~ee es I
eu: b1 ld0be!~ elkoveielli ii

h

pásokat is rniíld Ó~, köv12!lék I
l-iJlfán reggel az qr'li' hélig ~

rődi Hengerm310tn és Vililmwtelex'l

aJom~,

él ása !
ti

,4, J • < ,[ u I:
'l Z ga,zaasagc cl', mt(j! JI

fermési eredmért)Jei7tekiflfve,' ,egjJi- i
ke a. leggJien~~ébfJek ;'c~z~ ~artozik, I.•
ha/asa c nwimokruil lS je/etltke- I,
zik, !;i!V2Sebb 11:<: {fr/és és darálds, I~

., ~ ro Ir " ~ ~ "... I
cr iJuz()oneSrleJ il i:;sok- li

kEnése fS1:k méretll, na ~

gyoM fnéreleket Ll szemes termé- ;:
nyek danilásrir"di ölt, Elvitatha
tatlan tény ezze! szemben (]J ter~

ményrirak ja!J!.J!dsC! "
"Ezef.e aMit tisztelettel jehmtjflk7

t'wg)/ i.fl/1Zkatósdgu,'7.k aüeN tevé
kenysigib6l, a t. tag urak és (J

közöt/ség szives pártfogdsábiJi' az
dmllU 1'9215 éd üzletéve.red;niny€
8161 peng/J4/i tiszta n.ye~

n?s4g. «

Ennyit szószerint 32 fL3.Ő Cr.S;.i

\

l
Amikor R; !Ü5~ fdeségével ~

a l-{örös gánján Endr6d felé I
ia~tO!J rí_~ ~szrevetf~., ~10?'~' az !
tW;J!1é!' sIetn cset}d6rl~róreppen I

zségünkbcll cz '-,többi idő·

ben fIap-nap ü!6n i:örh?nilzk be
.~Öt'·2S'?~ lc)Pások. A csenÓörség
alapos nvornozásé' utáll1 f. h6
9én kézre kCfiiU hbmm be!ö
rő, akIk scmmr 2;;)rü\ményeÍk
kÖZÖlj sem vot1űk b;:!jlandók
csak 4-(.;; te!örésl beismerni.
Arról. pedig, ['lO~y j6bb lársuk
iS lfo1t-e, éppen nem ákar!ak!
val)f:lnL .C"zonbal1 a fel:evések l

'-- dmak később bi2bizonyosod~ ~
l,

tak - ."17' n..~,~" .ez'" SJ.:;i--..~ kJ:I.••.JM:~ -(-",:

három beiörö egy ióJ rnq;!szqr~ I
veze/t baoda !asiai, igy a 1
csendó,~s~g Gl nvomo,zást szé- II
icsebb Korbe:n ~olyl:flha_ l

I

, ~.süiór\ökön • al~lCjl1l kézre ~
l{~ndt a 9ta~bol af!6 Iillandel j
mHld-en- t

Kiss !slván. el banda qlve~· i
~en gyomal iagiántl'K elfo!??IsC!.
egy izgalmas ,z3r.mén~yeí is

'" ,zarsza
szövetkezetiAz

lV\ostaO!álban illÓ! [(H,ap meHet!
ke!iti! szőnyegre aszöveikezelek
szűks~gességérH~I;> l12lgy szükség-
telenségenek víta1ása. azok
nak a részéről tS J a!dk kélségie
len előnyei[ és ihasmát vdrelik a
gazdaje!!egti szölletkezetek:nek
Előszeretettel snrakoz'lazják 7-::1 a
hozzáértés nél[.(üE, heivielcl1ül és
leiklismereUenű! ".'ezeÉelt és lönk~
retelt szövetkezetek brd:á,ái, 3mi
"'eE' fi,Ú á'~c!ánossá.isviE a köz
hit mii,er. a1alPitst~nk Slö~-·e'tke:::li:>

te!Jeio6ib[H~lóbi5' u,:2,yis meg b\!· l
i~~1k aZ".

J\z. ElsöEndröoE HeDgen-nalom
és minI; SZÖw;;!~€ze\

hohllap 25-iK évf <r,;!1(fCS

közgyűlését lA szóve(IH;zet igaz·
gatóságli{elentésébö! nem árt ~gy
pálr adatot szósz'erjn~ me:~tm}err:li:

. "lfdsdrolüin.k egy ·j'Ei ka,{üj)idcISOS
szénadardIó
fuJtUlplJt..tn.ilzerrd/;7e he j'l/P.,,,.fr:',,,,k

gépközségfJnktJert
'WJU és a.közönségnek G. SZrDmszédos
község/ie kéUeU fdraa.'nf,:l, alwl i,$en
magas, majd szúzaiitüt
l-'égezMf{ a szálas és
hulladékok daró[(Jsát, melyeknE/c
telhl1sz!'uifdsdira ma 1711L1!haüiU,mI21
szűkség 1!em.. Mi il beá!!itáskor a
:s;i;éncuiardlási vámot a.zonnal Ui
százaléJd~an dlIapitotfuic meg és
rlJjJidde(qzuián 1:1 százalékra szi11
liffltlVlr!.r le, a szemes tr-:rmi!~J!(?k dtl
látását IJedig fi szdzr:di!i'ml sz(fm~
II'Jttak ie. "-

"fgazgatóságunk rmmkáia az
elmult évben. i§;.ert élénk és moz
galmas volt, sz,"rgalmával arra
tiHekedeif, lwg;iJ egJ1részr51 szővet
ke?JeWnket f:av(J!J1J fejlessze, az
emelkedettebb igéi7.J!ektiek megJe
lelően a kiszof'g;dfdstgyo.~sab!Já és

tegve; mtJ.srésznJi kellő ko:
rlUteli:intéssel gjgy c szövetkezet,
mint fl t, kÍ5zönségiink igénpeit i$
tekintve, ahol a kiJrillmén},Iek meg
engedW:., ieszállitásokaj es:zkózöI=
jön, igy a széna es a szemes terc
ményekdl1rálásdnáL Abúzaórrtés
re vonatkozóan igazgatóságu/1.f: a
közeljövGlJen fog hfliár@zni és re Q

hogJ! e~n intézkedés II t.
tag uraf: és a közönség tefszésé
TIe! fog találkozni." 'Oúzaör!ést
;rámot .12 s:iiázalríikr61 ](l száz~lékra
szá!mC'Uál1: ;8.



azEzuitirJ

SdJtó egy
nop'.;ii~á·go·r

részében !átrök
és .amelvekm.."k ..,.

po/iUkfú:eéizala már dtftw~·

kétségtelen til megallapitható
iNJ.U.
~~ftIíllMIA~

16 HP. be"~~n motor ,ás
famegmunká~ó gépek ol~

csón eladók. Erdek~ődn~

lehet:s Vatai Gáb(jlr-fél~

Gyomán.

iratd·\böl ;} bízoHság ene)?'
óljélpitaH~, hog\! li] dáno:ü
uradahni tzigazdaságnak
rqüzeme a tejszáHiiást, mird
legolcsóbb aján{tlittvö nYr2r
re ~?L Meg'ál!apiioíia íov.á.b
bá, hogy OB kfszáWtásraa
nicgbizBst mindig szabály
szafte;.' megkirdet't:tt ver,..
senytárgyalásfm. nyerte: el,
íovébbá, hogy ci szálliranA

dó tej értéke ét törvényben
me~~á!!apHoH határértéket
n'2m éri eL

helte,
.b í?í'?n' 11':>0' ólr"lC''r'vl']r:ifl ló._.""\ f _. "..... • "_>:;, ,," ..I ~ '_' ~ .: ;:. q..._ ~ i, 't.

~ön vé~enlényét ÍSf1I)ertefte..
am>!;ve;- köveföleg az Héló~

bizoHs.3g döntésf hözalt,
l:"z elóadottak ölapj,á.n 'az

itélőbizottságkimondta, hog)'
vitéz lVf.artcJn Béta nem (isZ.'
szefirheteflen.

Al. összerérhetetlznségg
irélöbizoHság, mint metékes

ezzel az ·itelelévd
egyujt~i váía,szta-dott-azok
ra él vitéz Marton Béla el.- '
k:i1 indítot'l' tendenci6iús
támödbsoL-:ra is, amelyek ?Ji

kány l3!§2 v~n,

a 'eány.~ rn(rd
-ér.

:.2ráfiJ'·t~ hi·..... '8i:-,,'"

;:dUcf.':"ru~r,:1~.g o: 8li.~·2~

li; ::!.g;;~,~.,"Ü')b árc'0 ·:est:.

tehát i:éptJisel6i be-

u,:án
én~ke~ittnG.

.0LlzdHÚ .'Sz::,~1/;iL:: aE a~cc:óba. a h.1iár
n!j:-~de.rJ Ié2Zé.b~~~;, 27.-á~~r:~ terrnelő k3_pC"
;;wlócl.Gt[ De.

;i:.1zdá.y,::a ?~Z., H-~·gy :-;;iri\.I.·~::

):;;rloka" kl:l!V;7.S.~lá;"I'ot

ló h~\'a~~j adafaH fig'V"e~~/-2, ?;,.zl

!éd]!ii.::. hc)gy CY(JITLJ t1épf:5e~1H-(~

S::=,;:o~porodt1si arányc!~ habár

c5ök;~elJó,' de nh~2\3 jó. End"
r,)öröl ö t~nv~krd ~\j'rólwéi..'re
I~ ,öb t, ~is ~~jtd) :;;:"' il {~~ t{j~~ s fh/á v

ng3!.

~ 930· bar; Gvoma léld\száma
12242, ma pedig csak {i~i2,

5685 félfl is 6[.]7 mi il Gyoi'uin.
Tehát 452-r!el Nj,!Jbc:. nli i'! (:.,,:;'[1

ele sü !".;; i flzen1c ugvtinCS'El~":

~;éf)"J~5;21(}5ég'eel rn6r kc~~

rön tciszál!itás!'Cl vcnat!,;oq

éd liii nu 1786,
'1\2hi~t iu ~s

Vitéz Morfon 5é!a ftaZ
dö:,ágó !",isebb városi. tejw
eHél~ó és ~·e}t(rifl:2.~'\e~(etgy·ár

!ó iir:crr;l ipara resz'2íc
1.93l, ér/i iarmár 7-ér;, tehát

képPfsffösige elótt - sze-

döntöttaelU!an

rneg'

ma

képviselőház

etel]enségi Héló

q . .'::'ién~;·, ; ;~~" '$OiQ~k E:~zt-==~abben

~)'~d5g ': O :c:{. f::';;,;;;"'- r:.t~~~f~- "':::Z,{;gr;jtk3:.í~n,-:1k

\tj";3~~1.

~P~C'\i~C5 S~nt;,:_~,. L[~:-~~~gi g<;tZ,.12.

nülCiZ :1 Szövetség
üU;:ara ~1o:lézászólá~ábq:l rb.rEutaroH ~u

','~~J tx:gr b,ár <), o" ;~s2.?téri~,2:s ug:'~-Jz>

é:dék]j~ :T1i~1- a k:::pctt ~lag- ~s ~

mégis 'íf?1g~ eEG);:1yt ~e~ari:t a :

ÖsszemJdliJtt s Martül"l
!emie:f:ldikr:G..lstá.madás

Kevesebb lakosa' n rnost Gyofnának,
mint 1930-ban

l\'!artcHl ;3éfi5 C'5szdér- rezi,? w,::.g al~ iparenge

i,ens,,';gí ügyé!. rámutö- dély!.
hogy il bizoHsci~ A b·2szerzelr iratok szc~

f\ b;zfe~?zés! rsver1 ~<é p\'is€ i:5.
Vá}8S2)Jj~ né~'icgo/zé~~én~~{ \.~sz ..
sze álli: ast: val megáHap]'ouö;'".

1936. iv januM elején f

42ú' lókossai kevesebb vol' 1
G,/oinán, min! 1~.i(i-b>on. ~

Í~'ü2m !~?I! mit;Hfj~rl'meg\jecü:í. [
)., ~(Q!ü!1i'IKat,. lBH,dókal. aklI,!

méÍshol laknak és él Mvolo;Hi I
r'!n'r-,"?~ '",·,n'.;' ~01-"".. ~ '['" l
'~.";l;';'J._U !l,\.! .. ~,,,:j" ,,,,,,I n"r" "'- I
hek!: Ovomán k!H'W1L fzek l
jr~ó-zk()dási ~:(~dyük{~n Lztk:::k ~

1
?\ II ~. ~ ~ :h•.. (~_ J'••, ,,~_; ,-:-. !'-,-. ~J.-\z (~1!Vofr\{~Hl},''i,''~ e',~ u H "'-_>L l -.-

A.z össl,eférhetetlenség"i aé!őbizottság

megállapftotta~ hogy 'vitéz rvlarton Béla
nern összeférhetetlen

,a beíel~::cnehf (55szf'férhcf~et

knségrc VODQi/kozó 1én\'

áHást rninden vOrliJtkcz6s
bem kivizsgiiHa é~'2nneik

alGipiBll a kö\'erkezók.;:r tl!,

',' LJ! l Ct ~4! YC)5,

l i1i'Í1 tje~ 1

do rTL

mit

leSSI.: e

mOfl

Fe!hhiaW" a lakosság és a
tan}'áo h1)gy ~c;,egen V'án u

d Clrclk §la i1$: , m'Uf'!1l~mkere§ö és ál
Mil·1t1íi~lve:l1"1 eimen szá'ls

Az alföldi

endrődi csoportja' t hó !f;-án a köz
ség!láza ki)zgyjjJé~j term~ben értek ez
letet tartott l1agfgzámu érdeid·:;clé<; rrei
lelt Z. Géz~ a zőJdmnö s:ö
n~ltség kB,zpűnti reEigyelője s::al{szi::rii
előadásban ismertette a Il.lcern3i:er
mesztés móáját A Zöldmezö Szüvet
ség óJomzáwJt arallkamenles
heremagot éj) ki
látásba awn g2zd$k .részére, 2lkik a
11J1cernavetésiíJél ill Szövetség utasitásiát
és el1eniirzésd betarr:jzjk' és vállalják.
Minden beve1etí fö!dterüI2!·~l'J tala,i'ills
gál21to! tant a SzönIség,
röl·ct kivárn! mészi31rlaimat"s a fölél
lucematermeszíésre alkalmas vaHá!. Jle~

lentkező gazdák katasztrális ho!dian
ként 15 kg_ magot ég ~(l kg. szuper
foszfát- ot kapnak. E!lnek értékér 35
P-ben meg ~ A
'(lss?~,-"~érités ugy törtérál;, !logy él birt,,
kosok a vetés utáni első esztendőben

~ást l~é:rő ~em ~j.

jelre, Bem 5zán2!5 t
$'l;tr.i' ~&1gyen, sem fizetés e[Je-
nében ne
akit::il csend5nég,
,e~ő]iárós2tg Hyenei1 ér, 5zigo
ruan meg lesz büntetve. - Ha

!kér HleMsért"
aLt a S7lá~Nodlf:J:~a, a frEzetés nél

S.ztlUá51ikü6
a községhflztü,·\)Z

De bezzeg annál jobban sainál~

tam m&sn3p, a..,., ill t GroszGerillf:~

Mi kiindulo.,fa egy "Gandarm m8~

,nni:" l{B.szárnya előtt ke!!elt ei~

mennem, de az abiakM! ép ki~

nézett egy c-sendőr é~ behivott,

~iOgy ~egyek szives él:' igazo!jam
magam. Én di}vett~m :a mlJnkél;'

Ml1yvem, LItk,·
\'e1 gyanánt
{oüam a ~~sendürne~~ kIj ~öbb;, mir1~

i:alésiinií, val~amitnem talált rem~·

ben.. mert ietWel<f.:tt s egy i", pa.
vett elő, ame~yre Felirta ada··

taimal és egy hCSSZiá jeieJ[üés(.·
"'=" "'~- .' .. ~ i'I·~.Á~rle,",,,,,I- 'h0~P'
l:1s~r n~.dHíi lJ ~ lJ.'r;. .~!C{['~~i- L..r~""I!\~ H".fl}eoJ

még :a nevét i~

be keHeH mCll1d!anom

kerestem a

lI]yel:le.t ~s t,jrteu$} any...

éber) ne:m hJ~(3m ·~s

megt:mOf"

nem tp,\IoHam mis
él ném,:"let.

er(L~en ieSOfvadt 3. zseoünkben. I
BéGsből Krems -nek vetWJ: ai I

R

irál1yt hogf Sir,g$en aJ Passa1.I'!
fi

ba étjünlc l
-' . ~UH\özbe!TJ az egyik WáWSIJi'llil ej· i

(é~\1esz{.eHü1~ egyróás(, ;úgy hogr~ ~

e~-yedEl keHel! f.J:ylc!tnom az i\.nt;l\t l
ö~JHenl 1S ab· l

b -I ,(
'~O' ct l1.0~'I{ nern ~

kel!. Ii1H:~oszta!1Grn veWk '-;, r-:ene- l
cd I

se!em _ 8<11:(1 azeJéW sem ';nj( n I
.,

én il

ge mindennek, hiába jjinttam id t
aWáradságot. ct né!k€iW,zés~

ás megalázást.
iV1.ásnar déle!öU I t· óra körü!

érWnK !Je Becsbe. Ide-üd3 kóbo
roHunk.céhaiamtL Éri egy paplr
kereskedc::<bell ve,tem egy osztrák

és .;;gy európai térképet.

lTí~~na eirrce::üi.iE1k iC Pr8k!b.~;

el el oolonderva, majd íefé"y!-':e·
pezíeltük ~ö '"ic'C.es
beállításban, meiy groschti't 4

bé! keriniL Egész nap fk:63z?,1(unx, .

m~ fldenfeie, sőt este
zLoa is
'ctCLt az ídö;. hü:;y
ó~akűr il1du~h,mk ej Bécsb,jL
Egéz,......t. este k("lIemesen mu!at:!Jnk.
AiTI1iá i silányabh ii1lJ1~ ~ roá.::ma 4 i

mert ;Ol p-én2: áEomé.n)lJ.l:nk

V!HARBAN

lr'!a: Klein

tem t remeg!cm, nem él.

h.anem cl

hogy lefjjjjfIEe\,

Bevásárvihm,l;: lJ3'

csorának yaíót és elindl1hmk,
hogy alkalmas széna pajtát talál-

és ott csináiiuk meg éjjelre
a szállást Elóbb a zseblámpá[]ik
ka! körül világilothmk, hogy [lem-e
figye! bemllűnkei Valaki. Csa!{ mi-
kor már hogy \
senki sem mrerészked-

Wnk be a Pé\lli:l'LJ<:L



-
ib~r:<;~~ff\W;' ~

a

tanulság
kiáll s

'1' do ciá Id;,: 1;'
....--:0 .. '·· ....·-1

az o~asz:ok cáfoij~k eze~

~\el' a híreket.
Gömbös Gyula magYQl!'

miniszterdnöl{ és Schusch a

nigg osztrák kanceHár Ró~

mában l/,Q!1fHSJk, aho~ Mus'

HIRDESSEN
LAPUNKBAN

buzditó l1a.lfást tog gyakorolni, Ugyan
csak a szabadban helyezik el a idál!í
tásnak azt a részéL a!lle!j! a lege!őfá

sHásra alkalmas r<ikat fogja bemutatni
a;?; egyes ta~ajtipusoknak megfelelően.

Egy falusi tejszövetke~etet ábrázoió
paviRlo!'!barr n,yemelc el!'!eiyezést a t~r

fu1elés! részek~ Yn~~yek kÖZL1I elsö l1e:iyen
állanak aHimagtermelés ;:;yako"lati
módjalrJak bemutatása és a Jucema"
termelés okszerii keresztülviteriének
módjai. lA kiaUitásllak ez a gyakorlati
irányu termelési tuáomáflYos ku-
tatások kiegé~zitvemegy
át a takarmányozás problémáinak gya
korlati megoldásokat ajánló részébe,
Ugyane lkiállitás keretében lesz ál tej
gazdasági csoport, amely a tej és ál

tejtermékek termelésére és értékesité
sére vonatkozó tudományos tájékozta
tást adja meg, tej- és tejter
mél(kóstoló is lesz.

Megállapítható, hogy ez a kiáHitásí
rész: élénkségével, változatosságával.
gjlal<orlati és adataival, a
korszerü oktatás legmagasabb szil1ll1o
naJán áll.

az. egész c:~asz ~",=cfr-

Itc éRéo nő SÚJé,

!yességge~ fogaql'a ekel.
RemiHülc ebből él római

egYUHesból él nemzetnek
ismét csak haszna lesz.

i$~

e$íl!lij~ol7~te:illfi\@11,®rQ1: ~'ftJíF~@!lm,5cn'iíl[

'~1l.~

: ~lij(gg,Iill'@ífl~

~\

Fogtisztitáseste '
ktÜlor~os,'en

felő!

változatos és
ezőgazdasá.gi

~~Zöldí1"lezoGG csapa

ö5szedrótozzák il
repedt

Mé~ rnindíg éli

wij ord,jlb,iJ1 rugoH !ocóm6i
repedt üst körül Ol

franciák és kapcsolt részeik
ra!tékzó dühe. Szerenc">ére
az angolok iözansága kéz
ben ,aríia a ..fenégyerekes~
'I -~ .: \ " " 'Ih 1-,C\eQor,::,2n8S rcmeM, e o,

Nis/ben a

l~é.r.e:;: ,i~vgérry

Petú !)J'i
lif} l a régi J1G{;nfe ,li1kó~

{)áa a .tTJilt. g(,;zdaságG"

P:ető Ft~!k6 l1i.JnC''-Qrt /1.1 S Sii'

KvdyabJr153 neme" 11eve

(/nneplője drága mlw.
Ha nf!!c.."i pénze. van még hitel,
Amirás napkfH a bér fiitja.,.
Lábán !ak!ios csi:zmát visel.

l'tlásnűk szolgd!, bbes legén,"'
Azért büszke, mint apát'a.

lfetyk; kalap fil' ~ f:jh,
O !) legény cl cscmJaban,

Kemény gallér, kemény biz' U".,

OU. diszeleg at nyakába,
Mit a gazda
Köt meg

il • r, ~ ~ - .... --. ~ l.. ~ il ~ o:-..z;1l((ifng;')Q ~\ ~r:;\3rc!r!l.S~__·dah. ll:..:" ;

. . ~

oláh jl~mzctiszinCk :':;Héte" i
, ' , ~''"'~ ~l'''rll ai,; i

C:S :::'2lJl;S :;';;;!,I,Ű"CC''''.", " .• ~

',zWdlC sze-I
_ 1\1ost nem v;:!

~
L:tehefnéDk. kellene I
rel1t1üfuk él nemzeti ze:5z1ó-1
inka!, de alig von egypár I
háztulajdonosnak zászlója. I
kló::l:<2rG, hogy beszerezzék I

II
l.'~ , , 1'1' ~

a ~':~= zaSZ,OKB, I
li

komasdgba. Sze ai esté ~

fneg CI eo"" l.,'ct ~

Nem t?JrrSdik semmi 'fejezte be a Közmrlveió· ~
Csak tegyen bor" még szerelt}, d r • li -, ' F ,r. IeS! ' gyeslLet soro.20fo:;; e.lQ(:()Ji- ~

Feíér az egy fél'Jilággal. sait a '.~ as?l~as6k~rbelt: ,ahol li

Gyoma, 1936 2:5. unnepseg Keretebén aIaaZOT! '

Endre. l a márciusi és az 1848·as
.. l hősök emlékének.

A
!' Szőke iigyv. eln~k nyi, I

M " RCIUS 5 totta az UdJlőzöi- I. ! te Sándor is Feliér Ist· I
iMtG.U EPLÉSE I lián áll pofg. !iskofai ülfJ!á,ola:dr f

A csipös tavaSzi nöpsu-I ~;::td~l.;::g~~:~~::;t!s~orga!ma~ i
té.ses március' tB-ét Gye.;. "Himnusz elénekMse uNin az est I

is unnep'2Hék törfénelmi jeientJségét I
meg~' ! mély gondolatokban gazdag "

U,eH~I(}H a. felekezetek ün- ,] bábos !ftJzisoidói meMes ,

nepi. iSfellltiszteldeket !ar~,ll be,,,: Ruszka Sdnd();~ tomár méltat· I
ta. Az eSE: fé~:ekernfló' sZrÍJ.vségéhez 1'1

Y, A\ ';>'-nir'E~ -- •. ,'f~"( Nr' r,'~nl~';'rr a,,,, i( !-ilG.r:.l.l'U.tc;t•• --<,o ,cse _,ec.o <J,í" L'itrU"u:u...:i." )IrJ"t: j
L/ 'dU'1.U", a M()SIÖ~C Szobra. Ül, Szálit{), Erzsébet, Otdh Erzsé· ~

ünnepéí!j!en: l bet, Biró llídria egy qgJ'dférz~tf II:

ember VI2~t!: szaL'atctttaff fátuUak f1ozZ(i, ;
hes76dkl i Tizeru?yoffc e[Oadást lj

~.,-- '~-:, 'I kfJzsé.g;iinfí: k'özműJJel3dési li Az ors;r.áglJs mezöga~d@s~gi I,dáHi-
t- eher 13-~[O'" 1 . •.•. 'o'b'-'"! t r. l: lete. vezetó:': P(mc;,:él Emil I; .asna" az li! uj e:vet e" egyre fOKO-

~,ai ,TarT,a!~ '['I' , zódó sikerrel remíeze!t része. a n'Cöld-
fő.ie o j/z6, mini elnök, Sző/a:, Fe· "

, p ! d ' (' 6, mező" gazdálkodasi cWP!(}l't, amely ál
mas es szepen e óa r oH be~ il rrp"3'" fnI":'" m,Jf!!'t' ",','e1,!"e;:ol,'{i nl" I' ! ". Á, - "!' "

, " "~"'" ••. " --,. .~)' V~~". "" ,i{orszerM ret- ,,3 ,egelogazo!a ,HHj",S, ól

5zédethaUoHunk. l MO/fuir Gyula mini Wfair és ~ szántóföldi takarmámylermes:i:téB mód-

i IAdamik E.rzsébet és Mol", I r.ende:z6, Dr. Legeza Tibor: Ne-· jairól és eszkőzeiróY LIIyuJi tájé!co:r.tatást
I D" n , .,., ct . I ,\2: idei .zöldlmezó· kiáHiiás az e!i'i-

ná.r Gyula cserkész igazán l merey ,- erE!f, i-01SUIJ. ;:jan .or, Vi' ll' !-.:észülelek után itélve, a muU évit fe~
szép szava!o.téili, valaminI I téz Pajor Gyula, fehér István, I Wlmuló sikerrel kecseg~et, nemcsak ól. ,

, j 'k ' 'l' ,I VVagner Tari János és kiállitásra kerülő anyag gazdasága, ha- I

éi! SZf!Va.o, orusohlOiasos l lt f!ecsei Zaltan, mint, min· i nem annak megk@f.ló és élénken szem- I
előadásai mz\yérzelr11<z!ret ~ aent megfelte}(. Ofm! csak a KUl-I. iél1eW elrel1d,i:zése miatt is. Az idei li
váholtBk ki ft hallgatósá.g" f turális cél érdekében meglenni le . kiállítást az ö~szes "zöidmezö'" 3ZC- jI . ! vetségek é~ egyesUIetek /{;Irölrve ren- i

bó~, , I lr~teu: Nl~n:~á!ukat ci ~ szereplők. Idezik

A datárdárm a meg."zo-, az Owasokorok llezetosége es a i .~z egyes a-észek közül elsö helyen I

koH étvC'''eíes v&r":ad~"~-Il közönség megértéssel és lelkese~ ~ G.íI:"f-\zAlfaldtörEénele zöldmező gaz-
- lU - - ~ _~U<J '.L.::iO I' .' ," r: ct 'C • - 't 36' .

,'~ r" 1'-' ,i~ ;-'t- dessel tamagatfakp íllg]'hogy mér- ja szemme!' c,mrI, mm egy negy- I

íZ\. OlT\, Of"OLteLeL l 'f ,., ff ~ f- 'p"l' I ze101é,er területet n;;ogában foglak,
. '-'. " _, ., .. , . :1 ege az egyeslldl. le'p!s err.G est l

Este az o!vaSOICO:-OKbcll, I !laszormal :zárhatJ·a. ,~ szemlélietö ll1odelisomzal, amely <IZ

!
;\:föld fO vármegyéjének mezőgazda3:\gi

-- \lal~szjrll~!~g jó':al [~\b- 1 Az e~~adás~lmakö:szese~2032 : r;JÍlve!ési ágak szemnti megoszlását

mmt áomTfan az un- ~ /,aUgato}a vo,U. Ebbol férf! 914," tünteti fel és pedig ez 1850, 1895 és ;

nepélyen voltunK - vacso-I, n6 841 és j!yermek 277, l 1935 éveket, valamintajövö kilátásai1.
I, l' A 1cünEtásnak ez a része élénk szilJek-

több helyen tánccal l "'__=-- _ ! ben, élő nö:rél1yekkel betelepitve 111 U·'

töhötMk el az esteL ,! ,I.,. ['1112. be, hogy (1 ffiez6gazdasági kurtl.!- ,

i
S'7!D\vll~_",.",,<I.'~:" "",- ...a~.... u, fel'löctéstve~ ka"csolatosan hog'Jaofsmét szóvá J-ermünk, " ... "",lll'll.o,;;:'.;;lI'&'ll.tr' .,,i!""\;u.... t.,.;;. " lY' "

r,;',\'e~rsz:ik az ál1atlétszám és ezzel gy"-
hogy nagyon kevés zászlót i K. F, Sziv-esl,;ediék;}, "Falu nyomora" l ripGdik a jólét. Ez a C30p(();rt minden!

IT -- 'b ".- é" .' .... ' r'I t ,;. 'r- I ugye ,en ól SZefi{E'SZ,6S gué rara"m. l 'l';'.ontiyal l:'1emcsak nagy érdekiöcéstI'ene& lIaza 'las l
~ Joó Glii:b@r~ Későbh besoroz..uk il. ~fG~ kiválta,ni, hanem a nzöldmezögaz'

i..irmepeinkkof. j cikket ~ riálkod~s'" ~~lttr}ooésére isjót~k(>ny, II



~a~Bn akfudn~ás :z-gcszH-j 'k~ ·a

kij..'oi, .=.;melYDzk ára 40 fillér,
Min:icoiilt kapha!ó Kradóhi\'G~

Ic!: Dw::lap2s, ViII., Szenlki.rá-
u!:.~a 28.

Spanyolországban L"'~'·n;" .• jl.r.,;j,

lenwlomok ,;Zs ostoraI< hjr~

d'2~ik a szocjáilderr1o"kraRB ~~

}WI'1!ll\lfll:::!a irányza ."párI5i g

léHl. hékés \.'a11ásos
ÉvszáZadok ',?;rmé1kejL fe!bc~

('sülhl2íe!1(:!1 l1enlzeH érlékekei
PUSZfjtcEi:1kd p.ár Df,;:J Zlla!!,

ígaz.2 r29.'; kÖT.r:Jo"dás; .,a
gyiHöne~ r8mbo~ ~s- f.H)1S21H:~

a szel\el;q~ r2EJi]~',;'

sib.

UJabb pe.t['ó/,e~HIl.treh::jf.~,a
páVJ!!J,a:rL!:', kt;· ".::;' c~ Iic ' ai t\ M-
Pá jok D.:~ ~:a ::), b Q' f: '~:-:.~ fj.Q~

nUS7:~j,'j;va ~T ;,;0 n~dgVGr gyÜ ....

mökS"'3z:áma, r:-:21;;'~

t:.ÖJ h~'/aH<c:;z:\/a h1gyen
nllllal,,'áflVS7ámo! ~:U!d a

GG;ótiVcLd: DIKj[ipJ2St, VI, tmt'
j3~.:;y T~~lt

~eLHTj)C~'.-'D2t ,fárJfJk frzL c:-{':; Jf'n·" r,

• . ~ __ II

gyeJ ;::8 \1'1") ie 11 iT' 1'1I'? E:; s~g ;; a íó-i
scJQos -r'O~larno-í ~1]L22Q'f ~ ~?'7,~21<- ~- "
:', ~l ui-id,íal-r" Ul'!'\] il'~

v~d;kcn' ".' c .• ~~;~'~főfdSP0:;q'l~.!.'
dó aLi"l:n.:J! ki. I

Kajszibaradl:fá!-t 'kOfonane·!
'ie1ésél'ő·l. és mets'lése\fóJp B

'?'I,í!mölcsfák .a kHJyairö'!, él fak
0~fÜ1tá?~-á~:~5n~·óL él m~rcifJs

!levi tccnd6krö', EJZ eszek:'Y~iek·

"Ö!, aiz'jümök::::';1tI!i~5 o~(ajró~,

~ rUnl (?~ ~ SL"'i. i _~,~:I;;: ~ ij n'~c mér~ egér6~.t

az ósz~barer'\\ Tn zrszes:2réL ~

n~c·tOI-r)S ;)-2r]'11 ~ iez 6gépek ri51 a

G m(211 ... é~ b6J"Cr·nrn1eEr~S.ztés-

Igyek~ő tanildó.

dolgokró! 'bf~

a 'nagyapfáw]l.
az elsó wllatok a hif-

És a szdmtOlf?ba!"i?

E~!j -OLCSÓBB
iA B O

al szódaviz,

Phőnix

t'gy literkl.!ldark@ IDg)
fehé, fejteHuíbnf S::.ít[nld
kert állomásra kisziWitva
s feladva. Vasll.ti ünarkb.
il, imét merenMllt. Csakis
50 q~teren reH.Hú rend~lésE

f::gadok el. [iordiót dijmei1
resen -adok 'a szá~Htás'±ar

tG.mára kij,lcSih'"R; l10rdóm
:',(J naoon he,ü: 'Jérrnent'e
JdUdend5 \:i~sz·a_ Szétt~ü;
tiés utá"véetet Eg\! pengő

. ie\rétbé~~:eg e~~enék?ea i:E<'
(lijk lnintát a borból ~~lir:.

:risdobozban; té~"'~i'Jen1"\"2_

EoU',sim ~,ellemss édeskés
itiEII!IJ<3k.· tiszts, 1(;!<életes za·
m.lb:..,;3K és il ~ m s3'IOlnlfuak.
Cim: ~.,.,6"K'"",~".. ~ö,t',,,,,,.,,,,,,",
~ ...~.L.,~~i;) "'Ii?-lJy ,ill ~;;'lli , Il! li"",.,

S~~h"e.c.k4t_r.t~Pe,;í"G'ii';fi.'I".

a!w.!tya;..--iá.
4. F,'/Ah<: _ ..-Fcleli lWO"·"cL-a~ _ ~ ol,._ "-.T /t;;"l.- - .. t~, _H.... ~

a foldrajl!!:Nw?
/1, Spií'z.

Az más.
j'\ra[fjJsága kérem, - pa

rw.sz!co·1'ik a cselid!ány -'meg
csipetI' ,IZ éjjel egy poloska.

....- Hm. fi'"!eli ·0"7
~ ". '.. IC-'/. ~ u ........

kor a CSlPÚ3 ~neg." ak"
f{o{ ne·tn panaslJkodot.1 ,

f10gy .fr! KiírösÍ)et1J.

De (ger!, in va.gyok a:, ;?í'S,,]

ha cser;get:?ek.

é'J;)"ik ernfJerlársamegragadjü
kCij,J,! ésvisszauí.rl!ja .
.- ifIaga szerencsétlen,

csinálni?

lesz viz?

.,;--jsbc a l't."(/!:l:: ör'?i
:"-/{i..;.:'

okar ~~5(~S [\áL-ná~: . szern~Ivpénz;tJr~ .
i nöfK f"C1ÍcH·:1k 2{ hos(>niéJ mir:ő-~,

~ Nem e·,·dflTJ.'"'' pln i....Ri)"'·_7'-')~· :.' " ~';' ,,' ,. "
C.H (;. .... -- ~ ..... ~.J UI tr 5:C'}-JU:;::U tHZ}\c~csaVara n.zlye.z ....

.a viszonyok. megölöm moga· [ !61- áL,
i Hazasság. S? i:1nr él S Margi!

- Ugyan, ugyal? !N~m kell i
{Sz'Z.-·dno~\) :25 f--,zkc1e f._e;j()s

ugy kétségbeesni.Maj.d csaJ: mt!!-~\ U~ M"'!!Y""i'!ö;A.iC "'. l.tOf,;'."-7',h,.,'v_.I'Ö'3 fO",,, ,'lleqőríG"omalf! ,,"'~. "" _<!ll". u "'- _V~ '<-H,

javulnak a. viszonyok. ,. , . , ?,-" _.. \~-1 f ., ~l' «é'Y It/cf.i:Jhb n·"'''-il-.nia Fe~ef"-:;'"
t \;ó 2~ ÉJ nd. ll. tS órakor tari· i '- 6--'6' ~" . ~."" .. '4h' . v ...

- Dehogy jmmlnaK. ;á'!{ eskü\'ójUkel a sz<)!nok; ref. l szer!,.;esziÓMilolaíds!ván, mu~;·
na. Htllvalamikor csak; lemplomb~Hl (MlwJerc küJönö~! kalárs5k:RdÜÜSS Ferenc, Oiil!!

megjavulnak. r-~' ..:: i,' ~"+ .::~•. ·~Ö " !, G~'őrg~·,Maid.ai jános, PélP~_ Az I.plf.et. s.~"ll) ,,,,.f,,,,,,,,,,,,, neJl{L, ,
.fl ~ ~jep<5,. lvk~yel·y·Elia, 'littl lh;.s

D~.Kovács.lWá.dEl. or 'iosno ' "'. - ~. ...l c H
# Janaor, ::SzamallilÓ l::'..mÖ. ' .•olló

f'" \.!. ! o' • • ö
'OJO;.I1",el \eIKCf~C d7.. orSZlh:!OS ,1 józsef. C)óröbás ·E!1dl'~~.Elón...

--l ., • l 1- ~ .-' ~
gazuosagl S>::.J-KOK1a as lallllcs,j, ~ z€íés ~'gyhÓn,ölJrél2:tie'p·eng6.
ho~n' május 211,án fM/son a j .A l,jp M§cz .4!<os heh'i me~.

. ri • r. • ~ r' .'1
'éh.iÍCJHW 'ziolvaSii:3!. """,,'dius! ! bizoHn,3i rcndelheh5 meg.
li"lkús cé su;,C. tJe,'v.;flciezéseés l Echarrdt Tibor és m'ás(Jkéf~

gc'nÖo.l.iJ:-iá'-rj!."1 dekesbQnászÓ~aiásaia2siáó,
filiéresgyorsmegy marciu:3 kérdéshez.\lll': ;UjKor 'an1\ét~

22-Q il (véJsárnap)Pesire. ,A ,/0. I ján. ALU, ~(Oí' al~!j'l'~(alűnk)J::)

\l8:! (]yomáról -.f.43o.'rakCf/, in-i.' orgánum leguiaiJh száma Ara
chd és 10.~ l órőkor ;zrIH:ziki di Zsol/ POSSOi1 r i Uilszló 123
~es'r" f;nVHgi'ilip~l'\iaiJd'!aua. f IJádvE>::mú 3zcí"ke:::zíriséhen
Viss::,-:? ~!fd után :1.20 órakor '11 fo!yía!;il liagy vlsszhöngotl<ozi·
!n{;':J, es (.ivomára4.20..kor leli flnk2ljál a zsidó Kérdés
(~:·:·;n;k. ;zgy,,:1 márcsak ma . r6!. E2:ulial'E~khardLTibor,P.
.Jénp. Í;c:hl2i . ka~,)rJL Meg~r2ik'l' UhviEde 5. ;. házfőnök.
nc.l~v' kié.\!Há.s·· van Pes1en0s ,Krj0g~h::i,u Emil plibáno$,'!I/~

ílo;;n rBgcrj yoHfiH""Qsgyors I nyi Hmos e~yelem.i!onár.'Msgi'.
PC:'ilre. ' 10haol1 , . Gabriel pt'of.csszdrí'tP:ó,") '·(r.'1"O·~ '~~"'Q--1-"r ;;;;:.~

&. 1U<!m'0'\{1~Jf' ~~'i,,;;i~«eZ-~"."!::-r:-6.o-; '\ \LJl<.-'_~.. :, '"-lJ~ )/I • ~ .•'-'t.~u o .. ~'_ ........10,:,n ..n",,~.l'''''~ nrt~,;~u:bQ "-'~."", :,
'I',;;",...,."' .... <\)•.. 4 .~;. ~9'; ;.. "'--';' l EfJdfl?, Pa,ic; ,(ózsef feHiinó';::fk~
i alt il:'l'~~~I\P\~ műr "L--;-U ~ ,_t..t.-{~ ~ 'L1~::, ~ J
."., r-,. "'., "" .1

1 keit r'oZ7a.Szóhé!l\erül él ZSt'-,t ord\,or özUr.vi(;E. (XI, he;:· ri .
.. ~ dó ~~~:"·dé3 m~nden ré~z~er'e: a

lc[ek~n,:o) diS7!Crmében r'2T1- j
du (~s clis7.:k6zgyülésl1ar~. \ dop,izmus, éi zsidömisszió,él

'. . , gazdasági és vHágnezeH',,-1Zr-
i\ h·r~"a:kíi·,·t t""" . . I
: ]111, '\!rr e •.1' ranCJflQr5zaf.; ti déselz. AIdp cgVéi1< önyagCl

""···i ! "1' A" ,
J~iH2 ;Srn2j nl n {U L " íe-g~ ~ nh2tL5 az U'j k.\{)[ -rég~ .. st'IZ-n12'-
uló~)h~ '~D:§ds% áHc.l~·n~5á.ron 430; I -~ \né \~ 42:!. t-~()55Ün';/~ L~iiszsó vc·-
drb. ;\;:.(;~.:~.f\.'cH· :~,z.:~:r~-nazÉsu ~-)h'- ~ ,.. i

--, I ~ zehj cikt{e a ~JJö~~yaf, :1JVa['j§~~

kéí hf.;d(;~'i-J.~ f,.::L rói ~z~jé ~2izn~6ségü. ;1J~a-

bá 'ln!'án 37. ldspepok r

hoz ir 0. levelet Rejöd Ti~

[XV. ;,yautl2Y. B nél \lY . "frOi\"1C~a

;.;orlr""ié!í löjzz1ljö mei;;:.

Ber~on imre '0. p, el (,;scn kd
hml;"~S in~cl eDc'tnj] ir. ::)7<5

!Jó 1ÓJnos 37 amerikai r5lJpis~

ták z]zí'~4 muialj(l b'2 CeL'?en
r=="fzséb·ii .. It}o~.J~zsér] 'Ré~a

U:l~ Cyörgy. TiMí'ZÖ Gábor
kis cikkd, i!!uS'W'f!CBÓk. 3zám~

2800

pengöt..

Timár Vince,
penget

§.~aj~s :j$"h/áfi~

pengő!.

''iar~21 Sáll'ldl5rné.
gyermeke 'ran: :20.00

Hornc&k nl'egrek~.:a[1:t :

hat gyer:l1eke van: 2000 'pengöt

~otl1:cse:k Vikto l!!,; '!',,:~r)kk;'H~t : E~OO
pengót,

P'Cilál!'lvi j'ózse{, 1fele~.ége ulegl1~.it.,

négy gyermeke rnaracH: 30001 pengöt
G'li'i.lil'ie:il'al Vince, felesége megilalt,

né§Jj7 marc:d'r: 3000 pengőL

Gellal Vill·cél'lé,iérje meghalt: 4000
pell'lgót.

Nyári SándlQri'iié, fia meghalt, aki
eltulctíc:: R500 pengőL

ö z.... Mészáros Hermanné, 68
éves asszony.. egyetlen fia halt meg:
3000 pengő~.

Kllpesel<; Péter 3000 pengö!.
kis~{O!t1 Timár ~íH~16Si, éde;:anyjat
J5Hék 2.;<von: 1200 p.eng5!.

'Özl'~r" ~?Lr~vécz[~q) ~SK:\f~ílnné:> fér.tét
lőtték agyon: 2000 pellgót és még két
endrődi n~.pszámos: 200, ille~YE 250

pengöt
Köteleú a kincseár arr3' lS;

ho::y kórMzi költségek fejében 79!
pengöt megfizet

szerencsétlenül süüUek
és hátramafaOoH?1i
az eHog3dtá~'"

Az endrööi: véres nyú,
man tám3d.t

get kHizelni
Károly:
őzv. Fl!.I'kaS~!'lSl!:!<;Y l...l:lJ!l;I':::>I1~,e,

az e d

hétfő" regg eI
jos b~ró Elí1arödöl1;.
a községház2d1é.L

A tárgjTalás megnyitása után
dr. T6~h: Jstváa ügyvéd beje~er:l.t

tette, hogy az áij~'n;~;n·cstárrai és

a feJperesF'cl egyezktdésí
Jások folYDék. ;\,lárgya12isok ered
mér.ye 3Z( ,m.HaIiEi. hogy a fel
~eres'c~: ca kirH::s'~Ésr~d egy,ességet
kötn::k. Kéri az !tél·et .eihalasz
lását

a ?egy~rerha~2n~]ar~

jog!al31fiiságár hangoztatt"',

Takács
iigyí igazgató
bár él

JaT",

tahna-zása
kerlési

mé!he~t"

h~áre.

PiZ áHamkincsID.r ldz§.r61ag ern

beriességböl ha!l2r1d,) egysz(>, e~

mindenkürra Ei l:,öJ"1r=.';-~:ezÖ Ö.~S:.>~-'

megh2..H. négy gyermeke níara<H ~l:~tr:~~:

6500.peílgéL
G1fe>l:v81< ~lincej megrok,,-ant ~
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Minden i!.spiltiJill.· tableUág{f
• !. f!la:ver" kereszt lótható.
Bayer-kel'eszt i7'd~l!kiU nincs
Jel'uit AS.ífJirrin-tabldta. Saját
i"rrdeJ!!!iíi11lklbeiJ'lJ 'i!!rre ügyeljiin'k.

SJ! f j 1.il S li g" fószerkeszlóie
Drózdy Oy6?6 a JV.-ilc évfo
iva.mába iépeU Idv?ílóan meg-
szerkeszleH ifjusági he!ilöJ:1l1ok,
melynek rliZgyedévi erőfizefé5e

1.30 P. Aki tanuló fjiinl'lk ért<f·
kes olvasmányt aki.'lr nyuiílHjj,

rendelie meg az "lnus~g"'4cL

Ir}udlapesl, V. PU':;Z(l;! Már U1<lO

4. Kérien mulí:'itv~n','számo! la
pun!Ua h~vaíl{()zva.

A gyomai Levente EgyesiHet ;í!la~

n936 évi márcins hó 29-ér.: délelőtt 11
órak0r, 'l's~len

li936 évi április hó :S-én déló'161!. ~ 1
órakor, Gy<tLnáil m. 3r. "Vodiélh1i.'f iJltCiOl

3 sz. alaH levő levente egyesii:leH
ségben í1íJegt,ula.iQ;Ó;ó ki:;·,cgyüié:sre.

T~ g
q jel;;Y2őkönr~' hite:'esHéík kijeWiési;.
:2.) KÖlJ1:yvtáros iF.'el1t~sE'.

3.~ EIEliőkseg, Hs;;:W"ar, váiasz;tmá1Li~

és számvliz:sgálrS b~zot~s5g ré5l3éíre ;l
felme!J!t'JéIlY megadása

4.) \Elnök, alelnök, tisztikar, valamint
12. tagu választmá:rw és 3 tagu szám
'iih:sgáló bizottsági tag megválasztás.'1.

5.) Esetleges indHvanyok.
[(eit Gyomá!J, 1936 évi március hó 8.

Választmány.

A. Gyomai Önkéntes Tüzolt6 Testü.
let t illó 22-én. !J.atározaihéptelenség
esetén 29-én d. e. 11 óraÍlo, a község
báza nagyúanicsterznében tisziiJjitó
közgyü!ést tart~ 11l1elyre a tagokat és
érdek!ödöket tisztelettei meghivjuk.

Tárgysorozat:
1,) Jegyzőkönyv hitelesitése. Hít<:le

sitök kijelölése.
2.) jelentések az 1935 évről.

3.) Az 1935 éld zárszámadás jóvá
, hagyása, tisztikar részére a felme;:té.'5

megadása. '
4.) Tisztujiiás.
5.) Az 1936. évi l{ölf:ség-elői,á.1Ezar

jóváhagyása.
6.) Ese!leges inditványük.
Gyoma, 1936 éri márciu>' hó 1h-én.

K6sze?j -,~i(éz :;'lad.zcas

B, Szabó Lajos
és családja.

Kij§zömetnyihránitás
lVi.ii1l;d~a;EOI~tlaJ:k, kik felejthe

tetle" drága gyermekeink, H·

let~:e l[estvéreíllk

Rózs~ka és Bözsike
t.emeléseikel1l j(i<1egjelentek, ez

zel rné!)' fáid3:lr" ...:rllkcat e!ly!li

íeni igyekeztek, ezuíol'l mOIl1

dunk hálás köszö-netet

/.\

pe'kkc;j ~Hwsz~ráH c~k~~et t~:özö~

i:'J D'2iíbáb ui számA, <!mcly

WO <c'lde! lerieddemoer1 és I
ga ~ór'5iiOmmilljelenimeg. !
Pompé"s képes fí)·

kaL számtG~an·kitűnő Hr""'d''''''''
sún[,ázi b~siámo[ó·

kaL eg'jfe[VOnéL'03 színdaraDoi
fjJrnrC'-"BIGl kÖZÖl

~N~[~~>~<)1}Ji['JIP.~!M~~!ll1l@~~~~fU'!l'M~f
Ne ~dildiijk Reán;j52itilk21t· I T e lj e s e n' új, modern l

. kmnndr~! . I ebédlő bútor, Ya~am§rd I'
A kWiölOi. i3kO!lt..'la.t1i\.,l to...bb~t nYtllt a i. • ... ~ ""'M""zoba bútor és b@f-;Dudac,esh ' ""'<il UI! .... .

l1J A ÁR --' A D ,~S l g9fnitura "iuta~yos a~cn, ~
r~form~tLls ie-ányne~'el(í. fi1:!ézet !készpénz f5z·ates meUett I

AlapOSnFe!Viid~éf;,zé"s.S?~:!~Jril.liCeum. ( eladó. Cim a kiadóban, i
Inlernátus. TovabDkep20 I gyors -I: ~
géf;Ü.C.", fÖzÖ lés V3n-Ó .- t",nfo.iyam. Budit I ~~!ijW.WWWiJllliUM' II
legsEebb és legegészségas"bb helyén,; .. ~' .. I
Lóránify Zsuisám;3. ut 3. Teijesen TJ10- \ Gyolnai és ):;ndrödll
d!tm gerende..és. Mérsékeit árak. Ki- ii .i\..nyaköny-vi hi.:rek
1!ána':ra tájélwz[EJt~ssal szolgál;~ ,

lllZ igazgatósáf. J Oromé1i émyakőnyvi hivatal
~~~~~~~I kör,\'veibe 1936. év március

A g"JUmölcs~a ápolási tanfo- 12-[ói ,g-ig él következő be-
~YGm mc~w 18~án és na~ {egyzések iŐrlénlek.

ponia 9-fö Ó~'á: KÖz:öt~ iariiél Születtek:
az d5Gdi,ssoi-U:l' 25 haHga!ónal: Virág V"ndelné f. Kiss Ró~
1\2atu",sk György vt<rmegvei, za fia Afl!al reL Kiss Imrene '!!!!!!!'!!!!!!!'!!!~~~!!!!'!!!!!'.~"'!!!:'!~!!!'1.~_!!!!.!"'!!21i"!'!~~.;;:
kerLzszeil in~,27Ö. Hdrm'iH Erzsébe! !eánya lIüna ,

.• •• I
A ,cses--ebogárp:iJJor egy uJ ref, SZéJlmá6 Lászlóné !lee i

er,eamét1:yes irtásárói fr cl No· Z5Jz~árma k3!lva Z"'UZSálflllaJ

vénv,,~detemés~{enészel!q~- ref, Sacz;) Vincéné Timár Mar·
ú!abb számO'. CikkeKe! közöl , f~H fid Villce Elemér rk., Sz
fI1,,;g az {!!m3.rnotv ciJef1i \"éde- I bók BICnedekné Rález Erzsébcl

kzzésrőL éi dire:!kHel'mó szólók IfjB B<:nedek reL, Csonlos Ist
t<!oliás.5rÓ!, a.~yümö\cs!ák me;· . ván R . .szü.;:;" ZSI.lIZSiÜl.na fia
s2ésénd~ . kérdé~~~?l. QZ W~~~ IS3pdor reL
r~sr(; (j~kalmas chowcsemdet· j IfAzassdgo-. kö-tö-ttekl
,.6t. c gyümök::3fak perme:ezé~1" U",or László és Galos Pi.
sén:.:kez: ·ei~znórzésé.öL <oz: T::Jska, Mikiovicz imre és
altTm jöq),,> és bOKorfükonKiss R,1zö. ... ...'7W_""....~....,,,._.__W"'''''_W'__R_",",",""""",,",,,,,,,,,__~,,,,,,,,,,,,_

való Iermesziéséről, Q gyümölM Meghaltak e
C5ÖS közles l~rmél1yeiró!.a fák R. Szabó Erzsébet 19
kor!1"dás,Jröl sib.A dUSán ilp reL B. Szilág.yi Mtiria 61 éves
[us2i.ráU színes művzsz g-yü- r'2f., MHdó:s 8t éV0S

mö:cs'..:épel is. [{ő:.dő kér szak~ {iz\'. fül.Öp !sTIlfÉJt'mé l'iegedüs
L:lpbó! fl NövérrY"léddern kiadó· j Teliéz 1~ éves ,k.,. .5iza:bó Scm.
hi.'clé.!!a (5ud':lpes t• földmillQc; dor iS éves reL

.iés! Min;sztérium) Q~n' a~k6p I ~ ..~'
!ommal e IGpra vató hiVil!kO-1i· j..\z endrődi anY<llköinvvi h~'i'a-
zássaí . dWc[arw] küld mu!ai- 1:511 könyveibe pedig a köve~s !
ványszámoL l kező hejegyzések !örlénlek. !
~f1lí,l~~ i SdUette.ke I

Tis~~a ~akas egétlzség! fl Bula 1s.!1i~rmé T~i~ EL7.Séb:! l
·Tis1:te~ettell. ér:'tesitcm. a I ieánva Pnrosl<:a Mana ric, CSD ~;
Mlag-jiérdemö közönséget, i kácsi Béláné rful1J{iJI E!eCka Ic# I

~~ li' 1l'';;' e.,u_ t I im",''.:!' ate~ka _í-\ ai lá E,',n r'k. t-to.r-lhogy S~OMa~eS~II;§mm!í<Jfh,'[~ll!>i3l! 1 .• .

leSlámtott mbal!1i ké$zUelií l riaiz JsIVai111e Ho, nok M~rla,

e~ váUaDoik. I na halv?; szü!e!elJ, Timár Péler i
Kid,Ró tisdeiette!: il Pálné Timár frandska ieánya: ~

UNGI ELEK lotiül Margit rk, . I
szobafestő. Megh.altak;!

(V. ker. űt 19 szám) Luki Mária :3 órás ric, He., .
(;il.~~~~~~ l2'edüs Andrásné Sóczó Mária

7S rives rk., Soczó Igl'lilcz 35 il
lVIagyar 4rHsták kalandos éves rIc il

~Iete. ;~gy viíágiJi,ij és kijiíŐi· i
dör:. i~ró mQt~rÖ" arl;slé\csoporJ
kalandos éliZiééC>! f'2.mek ké-

ri,;; idt[jlt1na= fe~~Ü·rH~si &~e~t ~2.. 'uj

;%6. M. Kllif. OSZI.BIVSOfB!(]lék
~ááekterve, t",ényégl~sl?n em~2~jf'k

.a 20000 pengő:? és W.OOÖ ;l2P

gos 1<6ltpr;yeTeménji~d{e!,amil
sokszor .ké,·te!;·a szakern

i"2n:k. A iu!aiom eZ2n~1.l1400.0(lO

p'2ngő, afól1y<2,-smeny ;&00 OOO
r~l2ng9.,. Hi2hát sz;z:·rc.ncsés t2sc:~

ben e:~nt,eil{;!leí?V 50rs;ccgg
700.000 !~e!1gö fiyedle!ö. f2enc1
!Kivül kerlv~zó, hogy az első 4
OSZ/illy fórnyereményei-t maid·
nem az eddigi összq? dUlPléI.
~árB emellek. A rtyerési esélyek
1eMt óriási módon növekedide
Elöreiáinaió és énlleló, hogy
a szabad sorsjegyd{ gyorsarl
~Hog!1ak'kelni. A7. ui údckes
f:éMklerve! készségge! megkUi~

dik mindenKj!1ek: iJ! hivcllalos

fóámshók.

éietauaarak csodája. Ez
a Címe önnak a 'rendkhül ér~

dekes kéoekke~ i!i!~sz.1F'áh cikk
!!lek, eJnu!y Tolna! VHáglöpj,'j
ui számában jél/UH m:c@. ,4
hz;gkivt\óbb !nag,/or írók no"
v~i!áiniüvüi sz;jm!ajémérdc~

kesebbl1élérdekesebb c~kke!,

pom'pás r0'v<l\o"ka~, rerúe!<Joir~

mláSG$. rq;gényt es közel tOO
nagY5zelfii' képet ~alill az ol
vé!'S6 a népszerű ftépeslapbano

Tofnai Világlapja "gy 5záma
20 flllév.

ASugedi Tarifako·
dáj.,Mim ismeretes. él szege
cH kereskedelmi és tparkamara
i 925, öí~ ~ilrHairodá! ior! fenn,
amely éidekiódÓlwek Qtjmcn
l03sen nyujt fehdltdgoslJf.:sl a kü·
löl1lböző !~rifá!is k,zrdés;zkbsn.

Az iroda, e:rnelj' amtllf ~vbeln
löl!ölle be fenniltiásimak íize~
dík C'szíendeiél,mos; diWolJ
ÖSSZQl ClZ t935. évi levék2ny,
s,zgéról szó [ó kimula'.ási, mel)!
szeriíJl'596 esetiben, összesen
2500 !ariféHé!eii szá.miiol! ki es
bocsáloii. rendelkez0:Jük re az
érdeklődő fe~ek!1ek, A lariféia
irodát minden i{ere:skedó és
iiP'iU'OS diímellllesen igénybellc·
heli. vidéki mcglH:reséseknéi
csupán cl válaszbilyegrc 20
fillér meUéke!endó.

i\z ~rszágo5 Baross Gábor
Kör Országos Közgyi.ile&e. Az
Országo~ BdroSS GéiJor Kör,
él miílgyar kercskzdelmi és ipad
pálvákra .készWé, az azol,;'}[l
múködó éreHségizc1::s el?},,<>
leme:, ille/vc !óisko!ál végzcíJ
pol~árság egyesülele febmár
hó . ~9-re hirdetc!li és a
mimy t~:3'la,jnak, valamin! c véd·
nőkőknck . !élr1ózkoc]á.
Sél míaH e/ha!asztot; l{Ö;,gyü
leEsé! március 22-éin t'8sárnBp
d. c. fél] 1 órakor iilrlia
di!iP~5!cn B V,ig-adóban ..
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Északí U. o. .állá.sa

p blfkació

)s<meretterj~s;:.tömm.
Pimpia cigánypJailesi é5JúUska

triH::kfilmek.

Fo~ és ViUtghiradó.
.El(í;j)dé~ck kezdele \) és lé! 9 éra':"or. _

gy 'Jz:e1 Hit ér~ékesebb.. fi: ~ ~/t~

a sZ3badn3jpos iMÁV ~·h61 4- já
AUer M6rtoni'é:giatúArQ;iHál d h.<~testékos' Ga1:ma;. V81i.vuch.,. Szom- .

. rn·aJ3.cok vannak eRadói<.. 2.-1
haH és SzéJiafl szerep;~lt a lL ~9lf j6 kllJi'bal'l! l.e\l~ bllikaro8 ~Sil'!-
csapa1oan, Remélhetőleg a Vész~ ger" ~ipési ,ar:r6gép~ladó. Mi::gteki;l~-
~Ő elleni mér;~6zést g;ólal'~K'EY1.;;J"í- net{) Pet>3fi-ufa 54 sIám Gl1mtt J-"

tásra fcIJlC\s'w~~lrli ~ GySe Íí'\t'tresek 2-3 szobas egéslt:$é:ges
laká~t lóistáll<tHíat P,jánlaiok Hort5ilj

!!ó~kél':i'ef' c'5atárSif11'2. • •., ló .• '" Á ,- 'J lA
~ _ l'il~,: s M, «5'Z".ll1: al,(l,l/{Ü ",eml.ők,1-I

ETK-Niez6tur-i L\lál' SE gl;,rlillI:lY János \it.c~ 4 S~> .alatt $Za"
lenn?. 'u'?l:ríl e]nóó. . t·.,;- ~

4 : 1 (O ~ L ,l Sdp áZ c:sefépkályllllik 8f,1 pil'lgő-
Ei10tőd, ba'iá\ságo5, biró: tót lórálassal régi kály,l1lák átrllíkAS4lt

Matii!lska éf. Töth. '.... 'Jagf alakí!ás.át feleWsséggel 'váil~loffi
, vAcZű Békéscs:jl/]&. L ker~lerr

Elsö félidöben egyenlŐ ellenfél I Bánát u. 1. lO-~
voH: a Mé.v, a félirlŐben lA Fútul'ánél (Wasner .fatelep) bur-

K il II gonya, Iwrpa, árpa és sze'11estcngeri
üs;;,z~om\{)il! a. süw!a:os E~" ,~ - ! állandóan kapható. , .
ri'13dasok a!at;~ SI mon es ,'.0· j l..esdi\'mtos3iJb fér!i k il.! a p (jl k 8l t
'03'- H1 PTI( illetve é' ! sportsal"kákat és ;;,illaenÍéle fiú ,,;J,pká~1.. _Co:> ' 1.'1', ,'"', , , s 'l

Sz6il('ísi Niálf. i: k<l" !egoksóbban veh?!~ !(~. Alt'llin:e:@
i ~lSlI8p(!snál Enl:llr6dlOin az Ipar1esW~

'M~I1W1~~,,-_~;ltj'11'{'l;;;'_M~~ftfti jette~ szem.be", kil!apfestést bármi!ye!il
U sZlnre és aízki!6.st sz;8k~eri.ienkészit;

h \ KltCil'l6 Zl':llln21'lI.11 Il'!;;:!ing ber, litt:-eg . . ,.. ~ rel1kén, 56 fiHérért \",~!'iató Kereikei<
. ,. .' ..• .,.;, ,I Kál'oi)'l"iál.

f\, ~K'1:!res:ztéI1Y Pogyasztbi es Erte~ [, IM'" "'.t:, o' ,, <,It"" ~",l1ICS cl' kal. leold. ~;ii1ya,i:Hdj<e
kesitö SlÖ'lel1cezet lEnctröd" 1?36~ é'Ji ~ f1anjJaépiHetekke! éíil.dt. Ert br. Eöh'ö@
március hú 31-tOl déís:áo 5' órakor, li Ulea 7_ 5-2;

ilmenpyi.~~:~i1,~em ~~o~ml hiitárü:::"t~é~~,! és Jorkshire t~~:~1~~lt~:~~1~,~~r~:~~ilö>,~,'
ugy ~1pt'_j~:s n·':). 1""e~1. ~1, ~~~ 5 ·~51r-_it_~.;:or g V>H 'Ht\. .....40l'U.U ..

. . Szabó EIT1<lrM, Szent i11W...c;1dr.cci,'..in il R(~m. KaL P:Jl~. fiu 1.'*0- 1,..
r. utca j , 3..,....2

,Lh,n "··'"l':'I #'" _',I" «,C). . .. I Meghívó. f" FogY"S?:t;§SH ésfrtéke-
1~3<t e!s '!~35 évi rendes "

sHö Szö'!etkez~t 1936márcilliSt 29·én
,k a ~!;I 'i ti I í§ s Éi t. I ~léli~t{u,3ór:Jlkoir:il gr. Tisza lSilváullJ1?c ,:

m~iliTe a C,tiú@(r6ntulajdoltos,of!Gltel:?Jfi- l 97 ú. aJattf nagyíe:rmétpen évi r~rides
rleí t'sx.tdeH,=l megbivjl.l!c . I közgymésttart, melvre :a tagok tis±.te'" .

'f á f g Y S tO .1:' Q :ti ,. t : Ilettel meghü'mtl'lak. lia '" kö;r:gymé~·.t\
l, Ell:li:lki rnegllyit(,.. I rr\egjelcnö tagok csekély sz~ma miaU
:El.leg)lz.ókőFJyweú:W{;s jegy<:ijldj,aiF- ! IJllt&í'Ü'?:alképtelen lermc, 1-lg}' il köz:gyli- .

hitelesitö kijelölése. i lii!B 1930; áprHif, 5·ér:! dél<>.tán2 ór;;ikoi
3. _jgazgJ.t6s~g a' ~effifyt i tartahk wleg; a rr.5ko!" is a megj~~enü'

Hz!e!évröi. , 1'tag0í;: JS<;;imár:~ v'ilió febrJJtet nélkül l'l<l-
4. J~7, 1934 é'ii 60 iW5 évi méfle~! táw;,;n i fog. A<: 29i35 Uzielév"iursz:ám;:xc

é,s .,ered ~:1í§!:yszámla, e!ő%r:íj~::r:r.tlJ:&C a / dás3i, mérlege, és a tárgY3G>ro;:;"t~ il

!~!l.I!g'y·81(; BS7.0Hsag }é'le!Ü63ével, 'fZ'!/!!- [, SzöveH:e,tel üzicébérr, kifUggesztetett.
rIiÍ\ü a;: Igar:g3t6ság 68 f~emgy~lö ~i- ahol iG áz bii.r~:l 5\(@~ !!1egte!ldü!!l~to_
zc.H~ág r~~z~~r~ a ü:l,nl~:;11~vén~; :reg- r\$t Igazgatóság. 2~:.t

:'Hlás"" !M~~hi'\i6. A Termelők Ifo~

5. í@;il&\l;llíÖ5ági to:go;{ \'fillf.!::;"ti:\Ji;b\ M·I ~yaS1éíi(si és É,ríé!wsitö Slöv@íke:cet"
fnn1 éli/Te, Q9.l?i nl3lr{'hl~ 22-én aéhlltán 2 órakor H

6. Fe!UgiJ"'JG.Biz;'Ít~sági ~zi{jt 7~l.flS7.-, Horhy- NUklós uí iJ;Jj) szám allatti g~H>
.~ása hámm é'.irt, l' hazilban 1rutjn é~pi rcendes köigyülését,
E"d-~d '1),'>6 m{;r~ 1"1 hjl<-f,:<,tf-1j,,., , rrll~lyre il. a",gGk eniton iti tiszteJeHf.'!
~."l~f , h'" '. • ~, • S"',' ~c_",. I meg!liiiatriak. Ha .,. közgyiJlés él.. me~-
~~w~~~l

y jelenö tag0k c;;ek~!y száma miaH !tla-.. - . .,.. l iár()zaíképkien lenne, ugy a közg..viHés
K~~ONl.\' tlANGOS . l 1936 március 29-én délután 2 bmko,-
Ml'lZGO ENDRÓD ! 1:[Itta1ik meg,a mikor isajeJenje;;ök sd-

,935 ill3!'.ci1i3 220én vasárnap ~5 25gél~ l mára való tel,inlet néiidHhatározni fog,
51:erdá.n~ 'GY. 0, B.. A. riapjá~ ( "Z lq35 üz;~J.év zárszamadás.es mérl~fre

. .) és li kilzf;yiHés tárgYSGWzatR kifüggCi2:z-
!Via~'1iant_; hefjz.élÚ·expeü~ció5haJlgoSJrj:m. ~

"'- .. - ': ,élett a SZ0\ictkez!tt f&üzletében, ahol

B·, .A.·'.B O· N·0, A' lj '" ,_ ~:5 az b3rkf által nlegtekinthet5. .Az
l íga.zg:lt0ság. . . . 2---2

A dzsl.Rngel filmek királya. ,. l A ~eDyfr á1!!atbf;r::to~i16 s%öv. ei
Martin Jorms?~ é.s felesége O~a J~hn- l é'fi nc:.:des közgymését fo évi már!,;. hó
S<:in. a hces AtruGlil kutat,} M"asp~r teg- 1 29-l:il ·jéle\&tt II órakor il ~;i5j[
,>tóbbi repmögérpe~ ielfe<il.ei!:ó úti l1kat ! s~g!l;,\z3ctat::ács!e~mében. Határi;l~at·
:i2'.":::,.'~!'filr;:en örök;LeLték meg. kv i:H- í k" t I'''''~é p~e·iin", l·';;~"'y";I"'" f ",.,
, c> - _. ~ ~p ~,_•• " g _~ ".,,0' '" "Vb~ M &,,,, • ".1,

j"k etb'~ll a iilJT:':K:21 a ktilöl!.t<é!e i'lhH,ai ~ ápr, 11,1', G-::'n iQg megtaáatflii. >~1

~ijr~sek primítiv életa ~5. az áUah-i!ág- I A heiyi ál:atblzto$itóSzév. ez
r"; k~"z:m bra'H:(;1S t,~l,!&i:eleket Az: 1 évi lépfe!!e eH~r;[ védöoWis;it_ t évi
or05:e.linc!;, az <ielcfijnicsordák, a 2eb- j április ö·án hét'Íó" reggel ré! 7 öral!:@t
niá. a krGkodi:ok. cl ieo"árdok és vé- ~,: végzi <1 máz5él.hcbnáL Ugyar;2i1:rlapOli ~. '

... .f hasitásmenti Gá: .4ntaJ, a kese!vilsi
;;;lil B;tbo~a, '(agyi:; ar. a vidék, ahol! BG'gM Benedek, és oa hasHásmefJlti 'Bé
;~ p;á~'i1no~,; élne;;' Ta[JUIs;ág~"'" lál'irá- ! res Lajos tal1yáj~l)Zm., A kör(fsön ra~

"WO" ts snlcJésl'.:biHl izgalrmHi film, Demokos Gábo. í1il1yájáíbaiil ápL hő

... tÓ ""'S 'u lOlu JI, c:?'__ ' 7-én d~ '6 órakor lesz az li'it~s uj li)jJ;~
n. IC l1> t> N.." tlllsitások is még eszk~zó!lf;<::tök 3-1

MMl!!ft~~~
Srerkesztesért és kiadásért ielelőz. ::

W;\\GNJER MÁRTDN.
H'5,ng.í>ria kBnyvnyomdavá!laM, Gyom,"

fe!ej5~. űz!':rn'i'e5~~Ö' Te'k~t $'é~t!@r .

::-: :'1::;rkŐ· ~
fdJlólútt .

OySC,- fdAV ÍI..4: 2 (4: 1.)

Bcsaba, bajnoki, ~ir6: Hejszár.

el"ő félidőt GySe fölény
je!iemzi és a GySe Me1?jfhárt,
KisS 1 :Cs. Nagy CE; Bar~ha g6~~~~

ival már az á. r(;iidőben :t!ebir.m..
sHoUa gy&elmét. KüIÖ!1ős~n a
vá[ogatoHiel~:m Cs. Nagy j.áhlZOlt
naPT~ün l6l. A MÁV mindkétQ'ói..
ját'Sztm1bati !őUe, AGyse ;zé~

Tijrek1i:ég~(iy1~K 1; i (l; U)

Biró :Weritleütl.

Erös i;ramm1t.1 kezdödik a já·
léke rövíd~,en eliapesodik és
unalmass~ lesz. Uib6! l\W'I{özik
a belstik !a~sl.:lsáia, amH Ei. sH'J
vel kü"dö beré;yi~k kiiBs:mai
nak' l\ 20 percben 8arm; lts.a
roklö'lfésé~Kiss \),aV!Hos:::n fGg!~.

Ezze!· is igazoHa" ho,gS"'.a ll. es",t.
legjobb kapUsa, 25 ik ;J1:rd}sl1
Kun:z egy roSS2 ~zereiésböl ?;or~

nerhez íuHa~ja a TiJrekvésL }\
szöglet)('llgásm.l~ Perei ál~ neki és
szépen ka!dött !övésse: megs~er·

zi a vezetést;; Ú. A tapol~ gül
kissé fe!rálza a gyomai (:S"0"l101"
de ez még mindég ke\'é~ 3 g6í
megszerzésén;,

Szünet után GyTK veszi át
;rányilást és ezze! e;rc,se;Jfö1211Y
be kerül. Hj: percben Bafllkot
felvágják az /j-!ÜSÖIí. dea üirÓ
tovább\)t ínt Egyik gyomai táma·
dás a rnásikat é'ii, a gól mégis
csak a' 20-ik perciJen "7iHelik
meg. Kurá Bar.nl< i~llez \f)vab
bit Barthát2,~zébJ

"'~g~ ;,.~"",.",,-,,,,,,'~"',,~.. 'jl>.'t, ''''~r'"a J . ~'w meA. d ,:-".' t:-

nyie:< kapujához és 11 tixe',il,Blüs

sarkától kmdö~t hatalmas !úves·
sel kiegyen~H l : 1, Folyt" I (\dit< II

GyTK f61én'y, de a gy6ie1"let je
lentő g'51;, mincte:nkur Kis& kápráE'
ta!ó védése háritfii el. Végre a
40- ik pu;;'>w f,;ü;::!i: bends3d 'lét
a ]6 o", vcnéibn, behlL A
tórilek Bar!~k It áH neki és a kéf
pontot jelefüöiabdát egy~nesl?l1

a ka pusnú: rugjal, ,i!). \;l:nter még
néhány IÖI.',ésseí szeretne pótvini
a kifogGH 1! < est, de Kiss tovább·
ra is bíz!{)s (Sre m!3tracH fl b\~rt~

nyi kaptmak.
A Törekvés s?fv\tl.1l! és lelke;e·

déssel kUl'döH, iga;;:, K'IOg)' eb>bel1
Kiss-nek oronláim~sze 'i:m. Di·
cséretet énkme: még Vúradi,
Lukoveczki és Nagy,

A GyTK e!vesz!eHe
zést az else- féíid51b>en
unalmas játékár>'a~.

Jók v~):íak Barth,~,. fÜ~\I"?:ni,
Bartik lés Olajos.

Werfheinai. egyH" í j -es meg
nem ité:!ésétöl eltekintve, ~ó volt,

Reméljük, hogy a BISE-nél
frissebbek lesznek l!s vlzsza siú
zik az elkedveílenedeH di-ukkerek
ptl.ttfogásM.

l MTK 14- 12 {lg 10 25
2 MSzSC 14 ~:g 65 l6 25
" ETK ]3 8 ? 2 45 ~) 19.) "

4 ElSE 13 8 2 ~ 27 t8 18,)

.5 GyTK 14- S 2 4 25 29 18
ti Törekvés '14 5 2 (; 21 25 14
7 GySe 13 4 4. 5 24 19 i2
S Máv il!. 15 3 4 8 24 50 10
9 Turul ll. 12 3 " 6 25 35 9,)

10 Hunyadi l2 3 1 8 11 51
...,
r,

li TAC 13 3 -10 20 42 {;

12 KTE 13 2 2 9 14 49 fi
13 VSE 14 " 1 II 20 49 5

Március 22·1 mérkőzések~

Zárójelben az őszi eredmények.
Oyomán: GySC-V5E (4: l).

Békésen : mSE-OyTK (1: I).
Endrödön : ETK----TURUL B.
(O: Mezőberényben : Töre!\:
vés-MTK {2: i), Turkevében:
TAC-MÁV It (3 :4), Szövő·

gyár-KTE meccs eiman:d.

Mult vasárnapi eredmén.rek:
VSE-KTE 5:!, MTK-Hu·

TUyadi 6; 0, Szöllógyár-TAC 5 : L

!I:UróJ!di!!dÉ:s: GySC-VSE : Ta· ii
kács, GyTK-BlSE: m, i;
ETK- Leipnicker. l

Kondoros lemondta holnapi j

Szövőgyár eHeni mérkőzését, rész- ir

ben pém:hiány, részben gólisrony- l'

miaH, A az egyesbi. il
rÓ nem veHe tudomásul. I

MÁV U,"':--TAC Békéscsabára ~
kisorsoH mérkőzést };özös meg-I
egyezés alapján Turkevén fogjak il

lejátszani. l
Jelentett~k már, hogy dZ i\l- ',I

szővetség, fenr.állásának W éves :1

lubileúmó aikaimából arany, ezüst III.•

és bronz ok!evé!lel fogja küQn-,
teini awblt a játékosokat és egye· l
siileti vezetőket, akik az átlagnál I
értékesebb sportmunkát fej/ették I
ki az elmult 1Ű év alatt A GySe I
vezetöség~bő! vitéz Mada~as,?yu I
lat dr. Vmeze Endrét es Kmc.. l

tilÓ istvánt terjeszteHék elő e iki- l
tüntetésre, mig a játéko50k köz!H, :1

- mint a leglöbbet slerepe!te.!
ket - a következőket: (zárójei- j
ben él bajnoki mérkőzéseken va- i,
ló részvéte! száma) Ugor László !I

(72), Fekete Géza (60), Nagy \
Béla (55), Fried Tibor (41), Zöid l
lászló (47), Kiss Sándor (42) és i
jeney Bálint 1

MAFC meF:;kapta a biróverés i

miaU fé!beszakadt ETC meccs :2 i
pontját, ezenkivül az 'ETC három '
egymásutáni meccs-ére szö\'etségi
ellenőr! killdenek ki.

IEJs6 osztályú válogatott csa
patot 18 tagll keretból fogják ösz
szeáUitanL A f. hó 17-én meg·
tartott tríál-alapján a válogatott
centere Hódi, cl H. osztályű, S!Ö~

v6gyár jálékosa lesz
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EI..OF ZETÉS AR.A,~::

Negyedevre j'30 P, fél évre 2'50 P, Egész év.e 5-20 p,
Befizetések postacsekken :

.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszé.rl ~S.280.

Lapzárta c s li t ö r t li k este 5 óra.
_Megjelenik minden szombaTcr; reggel.

" ""''''"""""""X ~~~~~--""~~~_~~~"""__,,,,,,' ,--f':· ---r-
tl F~(eI5$ !izeR"i.Kes2:t5 ~ ,\\j(J~~.GNER k\ilAR1>:'~\~ Iri':

I
S:!erk1i!'~z:1:C:$ég és j{'adóhlvat6,r;; E;;jl'lalsáöos (55 r:;:-;: l C1T,.;clagas hirdeté,

I 20 fillér. Ötszö:i hirdetésnél lG százalék, tizszerinél

_L. utca (54..-. _~j' 15 százalék, l negyedévi hidetésnél 20 százalék és
Te!e,"~l"!: ~1. félévi hirdetés esetén 25 SZéZ2~ék kedveznl'ényt adunk.

~-~-- -----
~~

teherhatárok

Ezután Kenéz Béla volt ke~

reskedelmi miniszter, a modern
magyar agrárstatisztika egyik ut#
mrő munkása, akit a Magyar
Mezőgazdasági Társaság ünnepi
kőzgyütése választott meg orszá

g-0S elnökké. tarlolta meg szék

foglaló beszédét.

hi ven az, ingatlan rendes gazdáI
kodássa.1 elérhető jövedelmezősé

gé! s igy nem lenne helyes, ha
mlE1dig mereven kellene ragasz.
kodni a kataszteri tiszta jöve@e
lemhez. Ezért a gazdatartozások
rendezése tárgyában kibocsátott
10,000/ I935. E. rendelet 8-] I.
§-ában foglalt rendelkezések, va
lamint az 1800/1936. L M. szám
alaH közzétett részletes 9'!alJályo
zás lehetővé teszik az emlitett te·
herhatámak helyesbítését. A he
Iyesbitésre irányuló eljárásban tUJ
lajdonképen arról döntenek, meny
nyivel több vagy kevesebb terhet
bir el a védelt birtok - szemben
azzal, amelyet akkor kellene vi·
selnie, ha a teherrendezési keti.
vezményeket és a védettségi fi~

zetéseket a birtok tényleges kat
t jövedelmének alapulvételével
számitanák ki. Ehhez képest az
eljárásban, ha az sikerre vezet,
azl fogják tehát kimondani, hogy
il teheríendezés és a védettségi fi
zetések szempontjából nem a tény
leges kat t jövedelmet kell illa 4

venni, hanem annál pl. 30 szá,
zalékkal Wbbet vagy kevesebbet
azért, mert igazság szerint ez az
utóbbi kulcs felel meg a birtok
tényleges értékének és leherbiró
képességének.

Fontos tudni, hogy az ilyen
döntéssél azo.nban nem változik
meg a gjrlok tulajdonképeni kat.
L jövedelme, hanem az csupán
eszme ileg, kizárólag a gazdatarm

tozásokra vanatkozó renáelkezé
sekben való alkalmazás szempont,
jából módosul és a helyesbités
eredményét adózási célokra nem
is szabad felhasználni.

2. esetben ered~

ményteRerJI az djárás?
Az eljárá.st eredménytelenül fe~

ak a
számu

Iórtozá-,6.

a gazdatartozaso!<ra

he~~resb~té5e

A v:2·detí

Hivaicl!os helyről kapmk
és közö]jUk az alábbi so
rokat:

iövedelmének.
soknak a negyvenszeres
szorza felüli részér fog'
ják ugyanis állami könyv~

adósságváUalássaJ rendez
ni, él 10 holdnál kisebb védett
birrokoknál pedig él f]czgyw
ven szeres szorzalon beW;
eső terheket fogják 50 év
B t tödesztendó iartozás
sá á.taJakitani (konvertálni).
De hasonló -[o1';t05 jelentő

sége van a negyvenszeres
szorzatban meghatározott
teherhatárnak a védettség- I
gel járó fizetések szen)pont-l
jából is, mert él védeHssgi I
korlátozások alá eső tar- i
Tozásoknak a negyvensze- I
res szorza felüli része I

t " , . T il.... ~wan a vedett gélzoöaaos I
általába.n nen.'] köteles f~zec !.

tést teij'2sitenL i
6zekben a kérdésekben l

a legfontosabb tudnivalók l
a következők: l

. Mi a teher!rlatár he- j
lyesbitésére irányuló el" \
járás?
Vannak esetek, amelyekben a'

kat t. jövedelem id6közi változá- I

sok folytán már nem fejezi ki

10.000/1935. M. E.

dó gyai1ánt termeHe ki a magyar Ilem- ~,'

zet géniusza, hogy eHensulyozza azt ill !
gazdasági válságot, amely a 80-ItS I
években szak:..dt rá az országra. Sz:é# l'

chenyi Pál emléke megérdemli, hogy ne :
feledkezzék meg róla a nemzet, s hogy .~

kriptája ajtaja. vissza ne zárMjék a f6-1
ledékenység li:.katjával. I

Az előkelő közönség Serényi előadá- l
sát állandó tetszéssel kisérte. I

etee
Ünnepi közgyiHést tartott a Mez3gazdlasági Társaság

Széchenyi !
1

!
I

Most mult 50 e~ztendeje, hogy kilépett a világi életbe és az elsők I
~z:échen:yi Pál gróf, volt földmli" között vo!t. akik felismeríék a magyar i

agrárkérdés mozgató erőit. Ö alapilotta I
veiés- ipar és kereskedelmi mi· I

meg a nagyatádi, gazdakört, amely min- !

niszter megrendezte a budapesti dlUí szolgált az ország hasonló körei- <

első országos kiállitást. Ebből az nek, s azt él sz~llemet képviselte ebben I
a!kalomból ünnepi közgymést tar- az országb<l.n, hogy ur és paraszt fog- f

toU li Magy~rMezőgazdasági Tar- jon össze. Később, mint a marcali ke- !
fület képviselőjeés az üNíGE Z\leInöke, l

saság az OMGE cti$ztermében, végül, mint földmü\'elési-ipari és ke- I
abol a magyar közélet számos resLedelmi miniszter az: a célt 5201- I
kivá.lósága jelent meg, A vendé- gá!ta, hogy :1 termelés ll, Wid l
gel-: sorában oH vollak a társa- kik.~sználása tökéletesedjék, s ezen az l'.

dalmi, katonai és gazdasági e!ö- alapon meginduljon il. szervezkedés, a
szö,'etkezebl mozgalom, Állandóan kö- !

kelóségek cca 20D résztvevőveL veteHe, hogy az ingó tökének adot! I
Lányi i"lártOll df. elnöki be· minden v-éde1";]1 és kedvezmény ugyan- <

S;lOOel1y:Hotta meg az ünnepi c~yan mérvű védelemben és Jkedvez- l
iUé'st, aki hangoztaiia

j
hogy a ményben nyilatkozzék meg az lngat- J

l1l.ntökéve] szemben is. Su1yos és dön~ i
nagybirtokosoknak , közép és jö szerepe volt az 1879 évi székesfe- l
kishirtokosoknak erőíelies össze- hérvá.i'Í ga,zda;"_'O!lgr.esszu~o,ll, . ahO,! l,-.el- ,1.

1

, fogására van ma szükség. s a tünt beszéd.eivel és előadásaival. Azt I rend;::::letben szabályozott 112-
Társaság munkája ennek a szol~ hirderte, hogy javÍlanJ heili'. tennelés!, 'I.. 'l1Crrendezese SZempo!l!já~
5!..álatában áll. Ennek a feladalnak l fokozni kell a mezögaztiasági jövedel- , I" l

~ ! met, többet kell kihozni uQyanélbból a i bó KülÖnÖS jelentősége van
szolgálatában nem tehetünk kü· 1 iöldböI, jobban kell s3ál1i~!li, neme- ~ a kataszted tiszta
lönbséget magyar és magyar kö- l sebb állatot kel! nevelni, nemesebb l
zött, mert csak az egységes küz- l ll13.goi kel! velt!!i, jobban keH kihasz- l
delem biztosíthatja az ország' \lá!ni a talajerőt, él csapadékot és S!21- :i
megerösödését és haladását 'I tisztikailag kell Bzemmeltarlani ct szo- ~

\ ciális kérdéseket. Abba az időbe eSiltt ~

Sternád István ügyvezető el- I at tömeges 4!merikai kivándorlás. amely- I
tlök, a MagJ'ar i\1ezőgazdasági I nek egyik oka a magyar gazgasigi< élet;

Társaság ötéves munkásságának II rendszertele;:) és beosztás nflkiíE mun- ~I.
történetét ismertette ezután. A, kája VOlL ,

, ...' '... l A meddő ellénzékj~égböi kilépve i
társaság nowlorszagszerte iomö- l vállalt minisJ:lerséget Széchenyi Pali Ir

riUnek azok, akik átérzik, hogy I gróf Tisza Káímán kabinetjében, s l
szükség van aszövetkezeli re- l' alapvető nézete 2Z volt, ami Széchenyi ~

iormpolitikára, az ország mező~ 1 ~tVii~é: h~gy a ma,gy~~n:k :rei;:, \'a- l
:erazdasá i átalakulására uj terJ l ",y on,. a foldben, zi "la."yar 'D.db,@~ I
o _ g . ,', ., p' i van. Ö alkotta meg a "közgazdasagl I
melésl módszerekre vaio ö:ILres- l előadók" 8zervezetét és ó adta köz;e!

é '1! I 'k - k 'j !·... iÖ k" l lre s wg al'ozm el re. U, n-u- j 18M-ben ezek első évi munkájának je- i.i

lön a nagybirtokosok és a kis~ í lentését. A jelentésekhez füzött meg-!

üzemek termelési kérdéseivel, ér· l jegyzései?en SZéc~enYi:áJ ~ _;,:ez?-I
tékesitési szükségleteivel, renía- l gazd~ságl munkaa,kalmak :;apo",asat, ij
bTtá - hl á' 1 Ré l t l az UJ alapokra fekte!eH hneJélete't, a j
. 1 l SI pro em,lva . s~ e eS:,n ! mezőgazdasági r",ktárlJálózat gondola- I
lsmerteUe a Tarsaság közremu- tát, a növénybetegségek elleni klízdeJ- l
ködéséf a űyiimölcsterme15k Or- me!, a tej-vaj és sajttermelés modem I
szágos Egyesüleiének megalaku- fejlesztését b:l.ngsulyozta, Munkájának ii

lásánál, S hangoztatta, hogya· bltkoronáz~:~"V~lt<llz 1885-i ~~Ql1lpesti I
munkaalkalmak szaoritására kell OT:>zágos kla'lltas:, amely befele fokoz- !

. . p '" '1 ta a magj'ar gll.zaakban a verseny szel- I
törekedrl1, mert ma, amllwr ma.. Jemét, kifel' pedig bemutatta Európ<\.- ~'
tematikaHag lebetetlen mindenki· nak a magyar mezőgazdaság fejlödését. I
nek földet juttatni, a meglevő Széchenyi Ptil gróf a termelés fej- I

. földterület" intenzivebb k,ihaszná- jesztés.'~t ~mtotta az ~lsö von~lb:, mig I'.

Iására kell törekedni. (AHaiános nagy körtar~a. Kár~IJI Sánd~l e,~en a~
alapon a sZ<lvetkezes eszméjt tuzte kl

_helyeslés.) céluL Később Darányi Ignáo épiteHe'
Sef'ényi Gusztáv tartotta meg ez- fel erre a két fontos kezdeményezésre l

.án emlékbeszédét gróf _Széchenyi a kisérletügyi mezőgazdaság épületét. l
Pálról, a Széch.enyi-nemzetség e kivá- Széchenyi Pál gróf kilépve exkluziv i
ló, tagjáról, aki a modem mezöga<:da- . főuri kereteiből korán és tisztán is- i
sági törekvések terén uttörő munkát' merte fej azt az értéket, amely a fal- j
végzett. ifjusága a magyar ébredés és vak ó:éltudatos munkaerejében, a]kotó- "
a szabadságharc eszméitő] volt telit'"e, képességében van, Mondhatnók, :bogy l
előbb papnak készült, később azonban Szé.,henyi Pál szellemét üclvös reak- l



százszoros norl8ltát meghaladó

főleg

a7 aBhat érde~
kéban a kat. t. jövedelem felfelé
való h8llyesbi1ése. Emelés esetében
ugyanis akként a h~y-

zeK, a jelzálogos terhek
nem fogták 11 két"
százswros sw rz.ato1: s igy az
ad6s esetleg hozzZ(juHw.t a '-teher
rendezés kedvezmenyéhez, Iloha
kétszázszorosol1 fe!ti!i tedle/és
esetéOe.11 a védett birtok általában
ki van zárva ebböl a kedvez
ményböL

A költségátalány
zetése.
A kérvény beadásakor igazolni

kell azt is, hogy él kérelmező az
eljárás költsegeire az előirt kbH
ségátalányt kEzelte. A költstg
átalány összege a védett jngatla.
nok együttes ka L L jövedelmének
minden egész koronája után 4

de legalább 12 peng6 és
legfeljebb 200 pengö. A kölfség-

,,3 teherrendelési alap"
nak 65.482. szamu postatakarék
pénztári számlájára kell postaia~

karékpénziári csekída pon befizetni.
Ha él kérelmet több érdekeit kö
zösen terjesz!! az átalány
összegét csak egysze'reSi:il kell
befizetlJiök; közös kérelem esetéw
ben tehát nem keH külÖl1-kUlön
befizetni az átalány!.. .

Ha eZ eljárás megindítása a
pénzügyminiszter engedélyétől

Higg, az áta!ányösfSze~etnem kell
elöre befizetni, csak ak
kor, ha a péozügyrninis:!:ler az ei G

járást engedélyezte.

A hely!
előtti eljárás.

A helyesbítési kérelmeket a
helyi bizottság üJésben tárgyalja
és a lárgyalásra at'védett birtok
tulajdonosát, az esetleges haslofl
élvezN, az ismert hitelezőket és
a ismert érl:!ekeHeket is
megidézi. A= idézést posta utján
kézbesitik; .az a körülmény, hogy
az idézést esetleg nem lehetett
kézbesHeni, vagy hogy valameg

érdekelt a :árgyaláson meg

igaz0 113.
eriéke é~

eselben általában nincs
helye az eljárásnak. Ha azonban
a védett birtok tulajdonosa kimu
tatja azt, hogy sa magának é:s
a vele közös háztartásban éiő

k1')Zzá~artoz6inak a védett birtok
iövedelrn.e képezi az egyedüli meg
élhetési és hogy ezen fe
liillegleljebb napszámbérból, vagy
mos hasonló fonc!sból van csak
jövedelmük. akkor ez utóbbi kö·
rii1ménynek megfelelő igazolása
ese!ébel1 - de persze csak ak
kor, ha az e!öirt egyéb előfeHé,

telek is fennforognak - a helyi
bizottság elrendeli al eljárást.

De kivétel engedélyezésének
lehet· )Je!ye kétszázszoroson felüli
terhelés esetében még akkor is,
ha a tulajdonosnak és a vele kö
zös háztartásban élő hozzáJarto~

zóknak nem kiZárólag mezőgaz

dasági forrásból ered ugyan a jö
vedelme, de az egyéb forrásokból
származó jövedelem elenyészően

eseMly. Ezt az előfeltételt az
eavébként szabálvsze,üen kiálii-b... J

tott és relszer'clt kérvényben !igyan-
csak igazolni kell. A ilyen
eselben a pénzűgym iniszter a
földmivelésügyi miniszlerrei egyet w

ér!6leg engedélyezheti,
Itt meg keH emliieni még azt

is, IIogy a ka t. t. jövedeiem kéi-

8, Mi az eljárás
ha 2. jelzá·
lügos terhei a kat. t. jő·

liétszázszoros
swrzatánál is
bal'>?

-

:7l!ltai./cozfk..
!ellerf"3tár heiyesbHésére irá ..

s7aoálys7eriien ~dj]~;[üH és
ilye:; eselDen

is a hcl.yi bizf'5'tlsá611ál kei! be ..
nyujtani. de abban egyuHa[ azo
kat az. adatokat és bizonyilé!{o
kat is fel ken sorolni, amelyek
alapján a kivéte] engedélyezésé
nek indokoJtságát 3 pénzűgymi

n:sz!eriu:n elbiddhatja.

és mó·
lehet a helyes-

bitési eljá.rást 20 hol-
don aluli esetén,
illetőleg akkor, ha na-

ugyan a
de annak kat. tiszta jő·

vedeime kor o n éi t
meg nem ?

ef:etben csak kivételesen,
pénzügyminiszteri engedélyalap·
ján Indulhat meg az eljárás; a
pénzügyminiszter pedig csak ak·
kor adhat engedélyt ha a kérel-

az a nlagyarázata. hog~1 a hHele~

'lŐ többnyire nem íekinne(ó ér
dekeltnek azon ingatlanok (jó
szágtestek) tekintetében, amelyre
követelése bekebelezve nincsen.
Ha azonban a hitelező a helyes
bitést nem az egész védett bir~

hanem csak egyes ingat·
lanokra nézve akkor
az adós a már eljárás
során) egész a tárgyalások befe·
jezéséig, ;{érelmet elő

annal{ érd@kében, hogya hitelr,Q
zó teljesitése eseté Q

ben a többi nézve
viszont leszállitsák a tehernalárL

Az ilyen vislOrdkérelem ese
tében az adósnak nem ken a
költségáta!anyt él g,

befizetni, s6t az ilyen vi~

szontkéretmet akkor is előter

jeszthetL ha a véd~H kat.
t. jövedelmének boldankinli áBa·
ga 14 koronánát kisebb, illetve
ha a beJ.;ebé!ezeUterhek a kal.
t jövedelem harmincsZüfos SZOfg

zatát el nem érik.

elölerjesztheli a kérelmet a kár rt

védeIt biriokhoz tartozÓ va
'
aQ

ingaHama nézve, vagy
al:ár csak azoki3, ameJyekre kÖg
velelése van bekebelezve. Ennek

s2ontkérelm{~t t'
Ic"z adós mindefikor a védett

4.

Leszállitást csak akkor lehet
kémi, ha cl védeH birtok kat. t
jövedelmének átlaga
U koronát, jelzálogos terhe pe·
dig a kat. t. jövedelem harminc
szorosát meghaladja. Ez olyan ál
talános szabály, amely alól kivé
telt nem áehet engedélyezni.

5. esetekben
kérni a határ

?

nem en~dJl1éliiYI;zn:e

százalékos iJ
gaJább j 5 százalékos
Ha tihát a tényleges olyan,
hogy az érdekeH félner\: nincs ki-
látása arra, az
legalább mérvfj e!'lérés,[
lapitsanak
mé!és 01{.'1 !J,:-l i

terjesszen e16 ké;·eJme;.

3. Hol és medd~g

lJeadlní a ?

A teherhatár helyesbitésére
nyu]ó kérvény t az metékes
bizottságnál legkésőbb 1936.
május hó 20. napJáig kell VC"",,,,,.

be

tudni a kér~

vény kiá,Uitás,imllr és be~
adásának formaságai
ról?

A kérvény t több érdekelt kö
zösen is előterjeszthe!i, Ha a kér·
vényt nem ügyvéddel adatják be,
azt a kérelmező köteles aláírni,
vagy kézjegyéve! ellátn; és az alá
irást (kézjegy hitelességét) két ta
nuval, vagy a községi elöljáróság
gal kell a kérvényen igazoltatni.
A kérvény t legcélszerübb azon a
nyomtatványürlapon kitölteni,
amellye! a pénzügyminiszte::ium
a helyi bizottságokat eíJátta és
amelyet a helyi bizottságok in
gyenesen bocsB.tanak az érde];;el
tek rendelkezésére.

Egyébként a kérvényben elő

kell adni) hogya kérelmező mi
lyen mértékü he!yesbitést kér és
egyuttal elő kell adni mindazokat
az adatokat is, amelyekkel a ké·
relmező állításait igazolni kivánja.

Á C A~

lrta: Klein Mihály. (6)

Már kezdtem türelmetlen lenni
- gondoltam "Istenem, mi lesz
most velem?" Minden esetre nem
történt semmi különösebb, csak
vissza kisértek Gros Geringba,
hol egy nagy épületbe vittek, 2mit
csak akkor láttam, hogy fogház,
amint beléptünk avaskapurl.

Engem mindjárt felvezeHek egy
magányos cellába, amit szomorlí
szívvel veHem tudomásul. Mert
hisz csapás az,

hogy egy kis szobában tétlenül
kel! benn sorvadnom,

fiata!ságom legnagyobb ellen
sége VGJ! a zárt levegő és a tét
lenség, melyet nem bir!am volna
ki sokáig.

Az első este csak valahogyan
elIelt, ami engem nagyon eJke
serHeH. Hiába magyaráztam ne G

i{~k, hogy engedJenek mert én
úgysem maradok Ausz!riában,
hisz Német.országba sieiek, hogy
minél előbb beérjek. Csak néhány
nap, mig leérek él he.fárra. De
mindhiába volt miriden magya
rázatom.

Már a második napja tartott
ez az állapot} ami engem telje-

sen !egyengHeH már, amidőn reg
gel bejöH hozzám az a férfi, bogy
készüljek el, mei! később ciki·
sémek a biróság ra, hogy l1atárátg
lépésért ítélkezzenek felettem. Én
már kezdtem örülni, na most
már kiongednek, amiben termés
szetesen nem is csalódiam. A te,
rem belsele köröskörü] zöld POSi::

tóval voU bevonva és egy nagy
iró asztalon feszület mely
részemre félelmetesse tette az ol!
tartózkodást

Nem sokára bejött a biró és
az ügyész, meg két ügyvéd s rö~

videm kimondlák az itéletet, me
lyet egy tolmács leforditott ma
gyarra. Negyvennyolc Órát adtak,
mely aznap délután telt le.

Visszakaptam millden iratom3í

és egy férfi kisért el jó darabon,
akivel beszélni sZE'reHem volna,
de nem sokat értelt belőle, ami~

re csak azt mondta" náeh csechien c

ami annyit Jelent, hogy Cseh
szlovákiába. Roppant izgatott voi,
tam, mert nem értettem, csak
mikor megmutattam a térképet,
hogy mutas!'a meg, hová visz az

akl,or jöltem rá, :10gy Cseh·

sz lovákiába.

Jó darabon haladtunk mar, mi
kor ideadott egy csomagot és
sok szerencsét kivánva visszafor
dult, engem a sorsomra bizva,
Én. tűnődve índuliam tovább, mig
eltünt a szemem elől a kísérőm,

(Folyt. köv.)



Dunántuli furók
Czirják AnIB~ és Du!i:; ;2nó

dunániuli képviselők az addig
nyugodl és mérsékel! beszé
deke/ Julakarlák szárnyalni
egypár robbantásra szán! kije-
!eniéssel, de cl gyomai és end
rődi gazdákal nem lehe/cH e!,
ragadni, ballal/ak ók már kü,
!önb szónOKokat is, azok sem
tudták elcsavarni a fejüke!.

gyülés veae
Öl óra elól! leU vége él gyü

lésnek. Eckharcliék az 5 órbs
gyorssal visszaulazíak Pes~re

és él mintegy 3000 emberből

álló hallgatóság iímdben és
csendben széloszJoH.

közü! él Izövelkczók lenyé:; ,
álla/ai! dfiazl,j: Özv. I

Széchenyi Anlain'2, 2 bika cl
ismeró oklevél, eQY bika L il.
díj. (:irá C"f; " Árpad(lé, egy

~~."" ~

;;~~~;; A fogKő
;J:?{}~: /~'í, ~- Q.

.. .}f '-: \ ~'iIE"~1F~ "'" k ,= ~
~ ~\ o.éozza!
~,::
?r~
""1

\ A I-egegémégesebb fogeKet i,

meglczítja o fogkő, ho azt idejé·

ben el l11em MvoHtjuk. Ezért lIlasz

náljon rr~T1dszeresen KoiodonHog

krémer, meiy noz'ó7ilkboTl egy.edÍi~

Wartolmoz sulforicindeoto'r, - ezt ó

IldljószorkipróbáiJ' l(ogkö elleni szól/t.

Hármas szövetség

Nagy sikert aratott az ország'os
InezőgazdaságÍ kiáHitáson

ci békésvármegyó2i állattenyésztés

szembelil. E közben
meg Eckhardt Tibornak él lu
!aidonképl2üi eljövetele céljál,
meri löhlnk akada megtudl1i,

twl lesz Gómóös Gyula négy év I
mulva? És senkisem akadt, oki.
Eckhördi Tibornak válaszoini !
judol! volna errc II Vál allan
ké:'clésre, mir:?; rövidesen aZ 3

zal á nagyhordcreiü kijelen n

lésse! fejezte be él beszédé!,
rogy él kisgazdapárt munka·
progretn,:}t ad Békés és Csong
rád megyékben hasznos mUI1

;';aclka~makmegindilására, ame
lyek közö/! az öfftözés elsó
helyen áJI.

Miközben tárgyaltak és i bens6 viszonyban lehe
jegyzékeztek az európai! tUnk.
hatalmClk, azalatt Rómában "I~ Hála Gömbös Gyula mi
meguiították a magyar~ i rliszterelnöknek és mun
o!aszJosztrák egyezményt. , katá:sain,ak, 1ho~y ~ széF

Ennek az egyezménynek ~ remenyseggei vart lerme
leherrnek birálói és esetleg i sünk elhelyezését biztosf
ellenzői, de annyi bizo b I tották é~ Cl, ré~~ barát~in;Í{

? I,", l't'" . t I sz.ere.. tetet es. lamogatasat
nyos. ugy il\lllpO l IKm, mm I: rnegtartoHák,
nemze,tgazdaBági" ~~ema i *
pontbol elonyos ez [ A többi hatalmak eSOe
az egyezmény és különö- l

! portokban szervezkednek
sen íj ,iövőbe vetett re- és szeretnék a németeket
ménységtinkkel nagy meg8 ',l, legyürni, de úgylátszik, az
nyugvásunkra s'lolgál, l ango! józanság ieszereli a
hogya szívve!-iélekkel ve-l kardesörteíŐket és remél
lünk érző olasz nemzette!! jük, mégis csak megszUle- .
és az osztrákokkol ilyen, az európai béke.

t,1nnl ismeretes, mult pén/ek I

Mleló\1 nyíl! meg E)udapeslen az I
országos mezőgazdasági kiél· I

,f
lílás. A kiállítás birá!óbizoUsá# ~

ga a békésvármegy<zi kiállHók I

i,
• t '! f " j ia szo eSlOSS"éineJlzgz Je, I

. - I - .. , . I .. ~mJcn nem Jehl c .,;:er!J~ ~

~ ... ~ ,A ~ ~ P, ,,,,. ~
ielcl)C. 1\;os; scm nc:szamolüt ~

. tartan], hanem a manrJáluG !
máj ckorja megköszönni. - !
!(ijeJenlcUc, hogy ö azoknak I.

is képdsciójc, akjk Dem áreá .
szavaziak. Mindenkinek segí!- l
ségére:lkar ien:.:;, dc csak:
közérdekU dolgokban, meri ó

n:m, kijár,ó, hane~ ~örvét1yho- l
za es ezen senkmek sem tre- l
fik, sem iJalmérési jogai nem i
szerez. Ezután íÖbbször akar ll..
eljönni él kerüleiébe. i

Tibör;

hC::;~ZBD biráigaHa a korrr:ány
pTJO~ramjé, ;::5 mindenben a i

Wkos Vd)éiS7.. lÓi log' ~rHdjzdéséj li
íarloHa a 1eg-clsóbbnek. Hosz~ .
SZéisan oklelia cl hallgatóságot, I
hogy miérl kei! bil.alr:laHannak 'I'

lenni co; Qömbös kormánnyal

Kisgazdapá
gyűlése

Független
gyomaI

Senkise tudta megmoQclani Eckhardt Tibornak,
lesz. Gömbös G)'!..ÍHa négy ·év ....,,,h,,,,

A

Gyoma~ Tüzoitó Egyesület

é'~'

1\ helyi b:Z;Jl1;:ág szükség ese
lén !1f:1yszini kl~záHé~t vagy :sz;2k,
éJ'tönek megha:!gatiL;ái is elren
deJiletl. Az ifyen k:3!~')r: e1járásD?I<
a köJtségé! áHaláb::.n az 13n)7.;\·;

előlegezni és viseln:, akinek ké
reíniére az eljáriJs megindult

l~~ heIyi bizüt1S;;-jg hátároza ta el
jen annak kél.besitésélÖJ sómitoít
15 nap alaH panasszal lehet ford

d!lini akii. Hél5iáolához" A pa
naszt két példányban kelJ beadni
annál a kir. adóhivaiaínál, amely
meHtU a helyi biwHság működik.

1:L metékmentességi sza-

~935' ft- i! (' l: ~ ~ tl
""""A""""-~_""'~""""",,".",,"'M>.'4'."$~_~__""'~~==~~~;=~~~~::::~~::~::::::~~14.___
_ ~_~.............,...~•..,1~"'~~~~$ f!'R1""i"Z'iV'Nr =~'7'lf""''-- ±~TIl1!D""2E""'''''=''-=-e,.-- "~"'R'=wr=r==~

I
Ill'n~ jei,ent.. fJcl~i;!kaddlya az er- írásban benyultoH bJeRd\'ányok, l
d"il1legc,:~3J'gYi!l",: ;l1e~ta(!;\sári:ik jegvzökJIn'"ek, birói határozatok I

és -más ir~ÍOk -- a mc:ghataima:.. l
zás kivél:eléveJ. - metéi(mentesek..:
Ugyancsak iJle!ékmerücsek .azok I
II bizonyitványok, másolatok és I

ú

11.~vonalok ,is. amelyeke: az .~l}á~ I
rasban való fell'1asználas célJaoól i

- I'
ámL~nak ki; ez tHóbbiak Weté!\- 1

. .' b ' ;; .~' imemess.ege azon aD. csa~ te: ,d/;- I'

les, vagyis ha a kérdéses okirap ~
tokai más célra használiák fel, i
akkor él szabályszerű 'illetéket
már le kell róni.

12. Hol kapható esetleges
tov3bbi fehrHágos3tás? ..

l

Ha 'Jalamelvik é[dekeHnek fO Q i
vábbi iájékozeátásra volna szilk- l
sége, helyesen teszi, ha meg a l
kénrény beadása ~lött kér felvi-!

A teherhalár lielyesbHési eJjá- ~ágiJsiiást a helyi bizoHságtól. l
~"l,_,,,,,,, ........_..,.,,,.~_,,,,· 1

i
z01uűlése!

ol ...; !
Vasárnap délelől! I ~ ónd:or! Pé1er. Wagner József, - Da· i

tarloHa él lűzolló eg}'esüiel ren-I !"allc:;nok t~renv Guszláv, ölpö 3 i
l ,. I .• "I" \"!' '. ~ . Pc' , n" k I'((CS eVI Kozgyu,eseL ··I,ez Ma· " rancsn0K ulfO !Je!a, SZéL aSZ 3

:

dara:; Gyula elnök meleg sza- II parancsnok és 5e~édliszl !'ZÓ· 1
v~~,~al ild:v,özÖHe. a.~gym~S m~g; , s:::egi Mihá!I', orvos dr.. Vifl~ ~
ny!rasa UJéHl dr. ::>orbo!1 je,lu, cie -E.ndre. választmány: Iván!
fóswlgabiról és él jiZ~yz6i 10:01- j nyi lslvtn, G. Nagy Lászió, i
raj az ék:n íeljes számmal me;;; l Péicrmann József, Ai!er Már- í
iden! clóJjáróságo;.\ ~on, Kiltó Lajos, Grosz Zoltán. i

.fi. jérgysoroza~ sima Jedll'~ i Bél:::S\' Ele!,. ~<:n'er Endr'2. Ara- f

gyalása ui.án ul év! z1lfszá- "'in p;iihály. Pótlagok: Tápay /
madás, jövő év! köitség':le~zs) [(árolY,Cscfllay Géza ió. 5'2- I"

a közgyülész:grhangulag ,a bessy János. i
következő tisztikar! vitlas:z.lolJa Gyülés uián dr. Sorbán Jenó

meg három évre; '210öl< v. Ma· fószolgabiró meglekinlel!e a lúz
daras Gyula. !J!kár Zöld Sáll~

olló szeriárt. fogadia fl lűwHó ,
dor, pénzláras 5eprenyi Lajos, II

k .." - -< ' k" l !'el1enór!(öszegi Mihály, ügyész sza 'aSZ.1;SZhC;gCSe, es 'Ije ·211- ,

ár. Messil'lger Arberl, számvizs- teile, hOl;;;,\, ó js belép él tűz, i

g6!ók Kovács Ldios, Nemereyolló egyesülel t!lgjai közé. I
~~-''''''''~I

I
I
l
\
I

Sok kiváncsi embzr voll va· l
sárnapdéiulán a gyomeJi köz- l
ségháza ud\'o!'án, Még gyer~ J.

mekkocsikkal is bdurakod!ak l
egyesek a. tömegbe.. nehogy I
kimaradjanak a nagyj02lenlóségü II

eseménytől.

Déiulán D órakor nyiíalra·
meg Kfl1chió fstllán, a gyomai
függe!len kisgazdapárt atelnő- 'I
ke agymésl és arra kérle El

hallgatóságal, viselkedjék min- I
dcnki rendesen és még él k5z&
beszólásokió! js lariózkodi.;l
o{!k. Eckhardt Tibor és Anda·i
héizi Kosoya képviselők még l
nem érkeztek me.g KondorOSb II

rÓl, ezér! Ti/dy Zo!lán refo;"-·
rnálns !clkészl kérle fe! be.. i

szédie megjaflására.. j
Tildy hosszan biriilJa a kar s

I·

mány reforjavas!alail, majd ~

megérkez!eka ven.dégek és II
Andaházi Kasnya Béla veHe ét il



és
16-':)1 a h,c nú :' L'iO!s6 f1:lpjé'"a:
tezár6éT1 é ~)ei"-.: /3alogk gy6f{Y"
sZ2rjar ~arj 5=X~',~~:5~~:10t

és váHalük.
1üvi\~6 tisztelette];

m~~~~~~"'l"'~M~~~

Tp.szta ~

G J' 6 g;} SLe:f1 iÍ~>5;E;Qt.gá.!at.

'4' "', J'''-',>''''' op".n·.',) il '?S '~~lÚ mt,:den

edd~g kiafakL::: vz;cmények szc~

2'írd - am~n~ a .\/ áHedkozás É]JH·""
kezis irja - 9-12 mHlióra íe~

heló az az ö5s;~eg. amelyet
ebbe, él kö;répdl!i'I~nlu! szem
\lonnélból ké:sc'g.ieJeni.il legfla~

grobb .fontosságú lé!esiii1~ény"

~e óe kenen'c, fektc~nL

Kovács wir és neje egészsé
ges ápoli cr-:bcrek - bár nem
adnak sokal kü!sö mq?jdené~

si.ikre. De az, aml az Qgész
s·zghez és jöJ.rzésÍ1<2z .szüksé
·?es - annek nen] sUlbaG biá
nyoznia, Nem ls iJlanl/zik él

mosdójukrólsollCl cl KAL()·
DONT szájvíz, cf'<2ly ferlólleni
II és üdUi asz!ijcL

Feihivás. Gyoma és E::lGród
po!gáre:iJoz. Békés vármegy~

MOnOi?T6f1ája megjrás alaH án,
me! mGgciban fogja foglalni a
megye lönénetQnek, kt\\lurájá·,
nak,hiiéJetének. irodalméneik,
~iJarának,'keres!<eddménekJme...
zógElZG aságának ,Z' porlé!eli.i'r:ek
SID. ismcr!eks-zl, 'ii;jJami111 él

v!.;nncgyc: miildcil közs;::gt?ne'o'i.
ii!uszlr.álö5kk:,; szinesíleJl tör
iéne!él. :=z':((:rjük a polgB!sá
gol, hogy az eJ: ügyblZi1 kikiil
döll l!SZ!ijSQ!Ól El társadalmi
rész IT'c9.ad6"á~)(ln és a mti
léirehozasa kKwielében yámo~
gaiJ:; 3z;·Jcskedicnd:. gy.)

HÁZIASSZONYOK ! Megle·
!eni CI DR. OETKEhJ 'i!'.;éJ: 1936.
i'!1 cisó kL3dásu f~nyké!)cs re"
cep:k:önyve~ rncJyc1 t<iván~ágrG

bá!-k1r:2~~ in.';.F;/cn és bérn1(;of~/c

küld: DR. OETKt"!..? .!\. Táp,
sze,'múvek D'Jd"P2SI, VlP. Conti
u. 25. Sütőpor é:::: ,'anillincuKor
á"'ö mosí ),e\'Q1Ql'ikl~"lt 12 \Wér,

Tisztelet~1ji éTtesitcm, ~

r!agyérdemii li Ö :lŐ n s oe g e t~

§zobafesr:§c;'i mW!n~é.iiat
készlltell;,

,4i nny R~jzStf·~á!1

eljegyezle Zöld László. (Jv:ir, ~

den ldi!ön érlesHés he:yeH,)

Hjegyzés~ Breuer
(Gyoma) és Gold .1\rpád (Tö~

rökszenímiklós) jegyesdc(Min
den ki.iKÖn éríesi1és helyett.)

V~téz Márky Barna aHs'
pán m(jrcil.'s 20·· án e!Ó'éJdásí
!arlol! Buda;J2slcn és na~nr te!~

szésl ara/Oi I.

A szabályozását lervQzik
c;z érdekeit h.e:íósiJgok
'2S k uHt~rmé rn Ökj h1\;a~~)ak ~ ~~\ Z

ennek
kil'ánt

h.elye.:~f.q,

J'{'anac[a '

elzogy il

77.egtaldU és

a kO.r's.za IUl fl k i:fl1S2fráci6.,:fa

Ura

~l és

siacs kizán'a,

fold kihüit.

több helyen is J;C[t a vi;':jg f.:li

!ön!Jöz6 részein.

Egyidoben nagy :-ZP{Jszeriiség p

re tett SZeTt ev:: az elmélet, hog)'
a paradicsotu' l~ Tigris és EU/fdt
közölt, Bagdad kőrnyíkén lett
vofnC1~ l~fds t.ucisok CE t.Darni;
Jfennsikián keresték az Éden.!(e.r

tei. Természdesen ép ofY !(~i)éssi

értek el te!jese n. ti2egbizhct6 és
DCZW1I eredményt, tn im' azok,
a.I:~lk ÖtménTD:r8zdgba'~J G1'Ogy
Damaszkusz közelében) l'a,~')1

·1€ Kö.z{fJamerik,óoan kereslliIc a
..DcradicsofJZOÍ- Ak-:;dtak a iudé.:;!]:'{
/{öztilt o!ya.7zD/:. i~ akik azt é.l/l",

f~ogF iZZ emberiség bij[~

a .Duna T!1.ellett tertilt ei.
Franc von i,l/ecfJ'irz német tudós
pedig nagp irt arr(;l: /?Ogy
a paraf!.fr::som ~~fru;:ren bizonnyal
~"'./l7i'2tországban terült el. p~ leg;.
:J,~i6sziniiób a regi egyl'lázcaty'dk
trJJ:iié.sG) cJ::'I( szerint (2 jJaradi
c:sorn "!llicjdon1cép.r;en nem é~ !éte
zeft) csuprin f/j/ /:itfJbor er;:úbe:-

ezelőtt az És.zaki sark

Az: is 1lie((uk ma lmir, hogy
tlerncsak egyes földrészek lol6.cf- 'I

~"2ak el ~földs,!j;1nbiin/{fjn) .ru::.nem a ~
scrkck is; anlt .1?yf[lvda~.'o.lóan a ~
''''" ," '; , , , d' . f'

,;~D!I12 20rnegeneK n.el1.eZke eSl LDOnt-'" r
;;ciUoziatásdv,a{ 'Van összeliiggés 6 l
ben. il. készér:.t!r.OfSZo:k idején, j'f- i

körűlbellii 400 rr:iilió évvel "

,-vartfal előtt terti!: el r:. Cse.'lJ",1f!e.s.,
'-xd.ribof?, Q Déli sark pedig Af- ,

'. • {f' - ~ h" ,-, • • - i[!IJ] Qétl CSí.1csunu.!. 'iGi.OSZlflu, I
;., "JI"" 'h ., t Pj , ~J!.og;' aZ' rd.lta.tUl{j' ..eg iQ/ta vahoz(1.- ~

sok f. d é z t i fc elő azt; hogy I
,1

c' .tö~a' !l~Vé~Jl- ~s állQtVi~á~~ a~ I
/~liN"'n'a."",r;,Aá" '·n'''tá~ ",~'''n'(J "" ~~~ l..~/i.rh t.wóol..i,L:.,.Z .;1.) '-d.J', J ...Jf"a",tJ;;.u",ó u.) i

, r 1[, • -; I J 'ft" A 'es 'I'/{uJojor(l[ ,ermel Ki, z l
~

a tudósok ál- t
I

tal keresett pa'{tzdü:som e;syszerre I

.~u../z:uci'ós r!n.g)' .:/{!Jk;{;,:::~~(·.Ui.~égge.!

és IL'.?, ;,{:Jraf l1.~! fgye/:eZt'tt l·jr.'2.J <I:'

/70gy az t.~[nberisfg: bti!cs.ije
a. sark.o,j:(on. i.'ohJ és iti élt _~íddrn

meg Év:J. .p'aradi2sornf. árlatl[Jnság
0·212 és sz~pségöen..4nnyl nzinden
esetre bqbizor!.yitott tény hogy il

sarkvidékekelI va la !zc. mql2f!.ebb
éghajlat volt. Az Észa;d-sarkon

·megi:ö'Je.3edett páfn,6.kat találtak.
Igy azután :gen sok valószinü,

sége van ar:JJak, hogy az élet

1Jolto\:éperl ci sa:"f.:l'idékekrú! indult

csupdn lenni az j"i.d.erikert fogalma
Ujság :

é~ f.i·nellezése

Kivár:.ztos VOlna; ba ~zen en;clmé
~~lye:{b'2.s gazd.aS] tanr-Dly,;s;f7Hó
'~6b:~'2n ~elentkeznének.

]eiE:T:tkezni lehet a
;,i él 66 ;l::a')ód álláL

',;;egyszerűsirefu; az a[jZ(',~ ~JY~~v n~eg- r
ta:;~'~~]ás~<:) L10gy bárFd!" aki ;212.g>?arul ir
és c.}:;as) az a ;,Szilágy~·'-i.21e 1dvé~e!e5

PJ.óci.sz';:r2V'21 m:::c~ű nap ~3.~1

tás me]e~t 1·:ett5 ana~7 sze0en
bl~sz'el ange ~u.1. Az angol és r~érne[

~112st(,Fli.1.Iá~~~~ :~l09~ Eh3r J:ern
,l-"." .... ,,~, 133 nenI élen:é:<i ~s.

Szjlá.gyi t~,nár éPle!ne ~z. fs,. hog~! Ő

rrrtEl ~s j ::leJ:tteHe lneg a :n2.1 ~2.pig a
vEágOf! ~lá:-aüanuJ á~16 angoi-inagyar
és 1Y\agyar-angol e;5~j ~'cl"let~icus lec:\:e
;'l011Y'l'e't kivétel~s n~fÓ(15:2:'~',7el annvlrB.

SzUágyi ,János
rOln't;:[ér,;,',;:;: ~ngol ésnémet

ny~~voktalása

Ség2~ ~~mé~ ·S ::7172 b~z~~~ :TIC·g
az ügycl{

~. :<·b:zgyiHésC!l :'apasziaH
~eJkes a1a;:}éin az ::1

! jC:1'vc:ná:su~k, Gy'~:m3

;\özf~sége ~3m12J z2Iorn~la;

'.lan d :3zövet~: :zeL:k rnJködé-
SéV2.:. sZrZrnbrr.. m3f liu-
dai6r~ ébred~, hCJY'2'5
)r;lrl1l;:J',!\'e~ melHeH ;ö~;·t;?r; l.:: -iC,.
zefés n]e;'Je~t érdek?]j fc!íéne-
nU] C:Ó:n02 ciilja. bolclo:;?uiás,:§í
dószgjH. H3 Ei szö'I,.elkc z:zjek~

l<er sz.2rrd'e~j }lanU5]Íoil '·~mo"·

:: ;ÖVÓb2'l még (ró3öd~

6;c.kor sziit"ségsz2rü,zrJ be
kezn~ közs·zgürú gaz'

hciyzeiér;ek javulásö.
iK.Szö-

széh3zi'i.~

közgyü1ZSf:J p

örörl1n~e~ §l:o""
6Z .sln1u:á 12'1:- I

me

.4

A

fig }e~ sbjz();~ '~ás! m~2: ~ á ssi:g t-é~j

~fre ~i31!é .' 2!"\>1~QHe~: ,<zz:zf,(5r

relálr6:ólag
re cmelke(~Q

fog. é)5Z111le snsmerésé~ ez
1e ki eZ :gazgaJóség 'és a ·~e]'"

szonyoi~ me1i(', 'Jyen I2red~

minyck /.é:ség'}2i~n~il él hcly~s I

c,ziifA:Hüzésct-:.ról és a ~;3.'?OlZ L;é Z1

szö'ietkez,ei} szenzr::íéJ ~fhaloH

egyi..if:~rr;Uködés'éról:,eszT:::k )~a$

nubizonyságoJ.

mun~<ái· vé,gzctt Az ÉI~2ö!ános

01CS2 á;~:'1i\ .. ö ITi.L·;denkori f\:: n'"
lart§sa rn:2;[(2,I; iC5 }cL iUeló}'2g
\'"dsárl{;~ >Ö7Ö~~· CCd. f)CfJgó

V!SSza!~iij>2S csz~c\:j szél s c

SzJágyi János, mint nemzetközi fo
l:~,iku& J1Yll'vtanár és ango!nYf'I-gtanitó

:;ye nk'C!l{eGo ' 1936 áp2':Jis hó l-ső napján nyitja meg
f ej ~ e r Ern é, ::>-, ö:~ j~:: I DT,,' Gyonlár\ né:pszerú és országosan is

már ei]Sn~eí-tJ eredn~é1:yekben meg]e
r·5en. gazdag fo;::etiku:3 angol és n.éme!
ny;:lcvű tanfolY2mát. Sz!lágyi tanár gya

é~:2!i\eS hc...··-z:9- ,;
korlati a:ap.)TI ianit[::! az ango! és né-

szóh~sc~z t:z;-',8;téb·2r1 rgyo!i:: L:: IneI 71ye]vet s 3. mfndenna;d, gyal{or-
IZ:~ S 0:-á 71 12J l éZet szi111é.ra képez~ k: h~Hgéüóit~

Cé~5a az. hegy aki a fitég;g

a szÖ·ie'l'.{CzZ! az hallgatta, boldogulást, egzisztenciát és
alétért valc, küzdelemben á'i3.!ld6 el-

e~r:!uH üz.:e~'évbeY1 ~~ érJékes
helyezkedés I; szerezni, az angol
~S néme,t nye]'; tudása.':aL HJ. f'.gye
le.a.lbe vesszük: hog~r az angol és né
met ;tye1v delniná!ja a vi1ag0!; Szi
lágy:' tar.ár !erve egyszerre óji"~ási jelen
tös~get nyer e'öttünk; rn\{:f1 a küzkö- l

ctések közepeHf ul, ;la.tártata.n lel1et6
nlc1Jc mérle;:: :48.~7 P. nsz- ségeket nyujt ~Z elhe.)yezkeeést U;'S:íö

en. Népszerü kU1·zusár:2t~ l1~t'/: 12
pengöben szabta meg. ezéi4 t luinden

J:.\ roa~ ~2C~léz gazd.EJs;fs~ vI'co nap egyórai oy~tatásba:1 ré:izesüi II !a
nu;ó.

KOV,3CS á~os ~g~z:;r~::~'Ó~)3~j

ny;'iojja l1h2g. t.. Y5c;!'ozai

szému
meg, é\l] repdes

r~/~~~dós

gyasziási

kés)~ eg b~kB lL f{~omé- ~~

romi Gábor, <Békés), egy bJ;a I

elismerő:::klevél.

né ,1 ~ r. cL
lJ,;'-3dól0Dl rL~ k,an l}.
dil. GrjI Z;chi Aladárné. [(éln
ll. . Gróf Wel1ckheiíj: jenő

kan J. b. díj.
Az orosházi ki::gazdák:

ká L\!liháJy, bika elismerő ok
levél, bika lll. Baranya: GézC!.
bika elismerő oklcvé;; Jankó
Béja, ll. díj; S7emenyei
Sándor, tik::; 111. ; S06s La·
jos, bn,a 1:. dlj; r-Cocsondi ~~H·

hály, bik:s ciismerő ok!z'{,z!;
Gulyás Péief, bika lll. Ön;
3zcisz 1mre, bika elismz.ró 01,,
levél; la'Ckó József, bika. L g.

; t-Iorvál.h Imre. hlka. H!.
b2avasz Fere[lc~ oika eHsme~·6

oklevél; Csizmcdí:;?1,ndrás,
bika lll. Cőfra fer2nc (Bé- ,

bil-\a
tild

na~:'Y

1\·11kI6s. m:?'njci L a.
Reck Gé;:::. ménje: "'
űrzisj OáwtJr, n:~~ic: J.
mi.lngalica k('T'ia l. c.
L b~ o Gróf ~-)ongr~cz

Gr6f
k~s L h.



agner
szenlesteng'eri

cs

Sebők Bened'zK 2 napos ref.,
Urlvar\ L~szló Zsigmond 9 hó
nEJ;)OS ref. jónás Sándor l
éves reL, Csonlos Sándor 5
napos ref. V. Balogh János 65
éves ref.

t"\indazokmik, kik felei1hetet-
len jó apa, nagyapa

11. Balogh Bálint
temetésén megJelentek és fáj
dialmunka'~ ,észvétükkeJ eny~

hlteni igyel<eztek, ezuü)n mon-
dunk hálás köszönetet.

őzv. T. Balogh BAlintné
és családja.

Az endrődii anyakönyvi hiva·
~al könyveibe pedig a köveia
kczó beiegyzések íÖriéntek.

1936, márcéus 29·éll 7asánnp
Hirtn CharJie Clan a me"terdetektiv

legizgalma:>2.ob kalandja

,!\ ~ REJTÉLY
B~rrf~g-'}li lörténet.

F ö s z ~é r e p J ó k;
'IvVamer Drue Leytcm,

.Malla Barrie.
Charlie Chan a sár{i:a detektív, akinek
bravLlíjai! ismerik a detektivregények:
b5l.Most e filmet: megismerhetik leg
szel1zációsabb büniigyi nyomooását,
amelynek érdekes vonzóereje az izgal
mas rész.letekben és váratlan bravuros

fordulatokban rejlik.

esküvóje
vie::játék.

Ka~ró és Málta szigete
ismeretterjesztő l.;uJtur filmek.

Fox és Magyar VUághiradók.

G,,'@mnai é§ J:;ndrödi
"",,,,,,,,,,,,/·...,.iii hfrek

Gvomai anyakönyvi hivata!
könyveibe 1936. év március
',9Iól 26·jg él köveJkezó bC$
j·zgyzések lörlénleic

Sz-Aledek:
l\ovács G. istvánné Biró

Róza fia Jslván Laios ref., Sza
bó Ernőné rlirt Mária fia Jó,
:zsef és leánya lIi~ária ikrek rk.,
Kei;zmen IZálolyné Tóth Zsu·
zsiumél fia Károly rer.
Ifáza§§ág@lt kötöttek~

Pin~ér Pál és Lukács Mária,
farkas Laios és TóJh Erzsé·
be!. -

HeinFarlh ózsefné Kalona
lusziina fia András rk., Gyuri
Clél lstviSnné fülöp Btelka fia
l\:láié rko, Szaká!es Máíéné Kop·

esek Ilona fia Tibor Vince rk.,
Hunva Dezsőné Hunva Teréz
fia !;'lre Sándor ric, SL'ujó jó.
zsefné Hriez Márla fia !!lés rk,
Cíkkelv Antalné Bordács Bri
giiia fia Lajos László 1'1<.

Meghaltak!
Papp Pől 20 éves rk., özv,

Rácz blvármé aorják Mária
79 éves rk., .szujó Illés 8 nac
pos rk .. KuriHa Laszló 15 hó,
napos ik., Nehéz Károlyné Bu
ia E:c! 42 éves ri"

Vasutas 'tennispűf't ). Mee
zóluri I'1áv. Sportegyesület Te\'-

JuHus 15·é~1 lesz 100 eszter;
eleje, lwgy éi Pcsl6váci VaSÚlüJ1

a közlekedésI me~jjldiloiták,

Minden AS'pf'rl'h· lfA1Jletttbil
'II !, Bayer" kereBzt látha/6.
Bayeif~'kereszt nlilkiil nincs
te/uit As,pill'in·ta~'If-=~iá'a,

oi.szbemulchjY Tz~',d27 r:·. s
12-én vagy 19'''~~T: ~\~~z6:ur0n!

,lJ., befIJui,C!ió" aL or~;'3g :zg
jobb n6j és lerti jáiéj.;·,)sai vesz
nek részr, ezéri ,~Z f:gész vi
déken óri§sj ez érdeidédés cl

páratlan tenniszes~mény iránt
Lázas készülődés és hatalmas
munka folyjk mos! cl il),aóluri
vasuiasok icn!]jszber~eibel1,de
!Jísszük, bogy meg is lesz az
eredmény QS olyan közönség
lesz, min még sohasem Voll
cdd'!g'. Aoz országos bernulaló
legnagyobb eSf'ménye.: Gabro
vUz .zs 3zigeii Ía!61kozójfJ. Az

Uóhelvek. biz10sHása _lIágyon
aiánlalos! J,el'2r1lkezés: AHomás
főnökség, Mzzóiur (Telefon:
Mezőlu! 38),

Körös]adauyban 11 á r o m,
Vésztői] kél munkáslakóház
épiíésére hirdel versenylárgya c

lás! él gYUlai államépilészeli
bivaiCJi ápri1is 6~iki halállya:,

~

"FiHéres hajó indul Bllda-l
d,zslról Wienbe ápr. W-én, ~
visszaérkezik Dt1c1apesire áp!'. ii

í4-én. A men~íd,ij. O~a"\ljss~a ~
P. 12,·60,3 él v!dek! reszlvevok !

f

6udapesrig és vissza őS szil- l
zalékos 'l6suli kedvezményben!
részcsülndL Az eiJáiási díjak ~

1
is igen mérsékel/ek, ugyhogy <cl '!

r:ajóiegy Budapestiőlés vissza i
Budapl2sUg, ieljes eUátás a hac l
.- l' I l'" B' b ~)Ol.: ;ar,ama Q,an '2S ecsZI1'.1
valamint hálókabin és El bécsi i
tarlózKodás aia P. 45.60. je- 1
I t, • M' li,en Kezes a av. Menei- 11

i!2~yi,roda b'2~é~~~ab~i, fjó~i~·1
nal, alJa! IO\T6ÖDJ celvJlagosilo- I
sok is szerezhci6k, - Az u!a- I
zá son rés.zive\:G.-~mek ulievéire l
nii1CS szükségük." ~

~,

A békéscsab:J,i iskoJákbn
fe:lül!ö sok '.'i lüdóbe!eg gyer
[rlek~

cíés

Club 1. év április
II árak<)r az Uri-

it Gyomai
hel 5-én ti, Eo ':'él

emberi

,tiJRtözkö·dés és dhlat'~J a C111112

cl Pesli Napíó [{ önyve iz
l·é1l megjeienó Uj Í{öklénck
és n:~ n; a cinl b:51 -i s rnegá:fia
ható. ez az érdekes ~zünyv G!

mai ember éll2!ér:ek !e:;;fon!oe
sclbb problémájái. az öl!öz~:ö

dés müvésZ121ét lárgyaijéL Nem
valamfszáraz ,,:HvaEcódexei kap i

az OjvfiSÓ .. hemc"Tl él c>ai öl~

I.özködés szo1:lÉ!iY5Ei, fe"d'25é~

giZH, kinövéseil, l1iHásaii, állan
dó ~örvénvcii "ana!mazza szl
n<2S, jSln2,~!elö cikkek ?yü!le~ I
ményél. A J:li1 ezenklvm a cH
va lörlénelmének izgalmas fe#

lez,zlei! is arn21yek fel~

ölelik a nadrág és cl szoknya
iörlénej\~!, ~ kozmelika jjzezer
éves mu él va! iáiékaH az

','ítéz Madaras GyuL! sk Imre Lajos sk.
eLlök. fömkár.

ci ci tobzódás furcsaságail,
egyszóva! ~njndazl a válliozaioí,
ami! él dh/al íörlénelc az ói"or·
tól napjaink1g felmu'aL A mű

iliuszlfls szerKcszlój Báró Hal
vany Bácskai lv'lagda, Ráíh
\'é.gb [siván, él kölele! f'eiks

jenö erzdcíí rajza; '25 '2gykcr~

me~sJ:c~ek reprodukció1 jiszink.
Az április l~éf1 e;cnó kö
lelei Az esj-Iapok előfizelői

és olvasói 1 pengés ked,'cz
ménycE áror él hc;l,! ujságbi~

zomán:;osnál vásároJhatji:k
meg.

Nem mehetnek agyamai
munkáSOK nev,esbe. ,C; loV-,5S2

elérkez~évc! mu;nkásahk azzal
e kéréssel fordultak é várme
gye éIlispimjához, hogy él he~

YC5í munkán engedjen elmen$
fii gyomdiak:'li is. A váiasz rö- !
vid ';0"1: "gYOnJCI munkás l1eiTl l
meheL" lvlosl azu/án alok CI i
munkások ico, akik becsülel:el
á iOllá\< meg a helvüke.. 011;

rnCSSZ2. azch. .:3l2rn ~n.=bejn(.k,

02'21"1, m2rl \'o:;ak a gyüll7ajak

közöli olyanok, akik a gyomai!
munkások ió liirncvén csor e I
bát ejretlek -és e.~_ek ~T1iaÍ~ szen-l

1

vednek mos! a lobblCk IS.

Kaszh~ó P2gyterfntber. -éV3 rendes és
tart, e.7-

uioc hi·~·ja ~neg 32 igen tisz:~H tag!2.it s
k:írjük, hogy min!:] számos2bbz"n nJeg

I ielenni sziv:es~{edjenek.

Tárgysorozat:
Jegyzőkönyv hitelesit6k lüjelölése.
1935. évi ]eleníésel-:.
1935 évi zárszámadás jóváhagyása.

Felrn.entvény rnegadása.
Tiszlujítás,
1936. évi költségvetés jóváhagyása.
Esetleges indrrtványok melyek a rő

!itkárnál írásban éi gyülés megkezdése
eiött 43 ó:ál'a[ beadandÓk.

GYO'112, 193~.3. Jl1árc~u.s E9.

ljnyegeaen . " . v

megja'\l~kdct,;;3k

D.ZOgrlálY15onj~hjk0t.

Sokkal ;:öbb és lrl2.iilyobb
mény lesz ugy, hogy Illi i"QY1~ré,s!

flfiélyek is erösen
Az elérheW l egnagyobb nYE~rernér!y:

45.000
21 dara\) 20.000

32 dara'Jl ~'h!'"V',"'%i'

stb., stb" összesen több mint

9 miHió pengő készpénzben
84.000 sors.ie&y közü] 42.000

darabot sOísolnak ki,
tehát minden másodlk

sorsjegy nyer.
Első huzás ápriris én

kezdódRK
Sorsjegyek hivatalos áron:

Egész Féí Negyed l Nyolcad
...... . :1 I

28 7 j ::J.1/:l
pengő pengő! pengő

az összes f5árusitóknái .
., '. kaphatók.

Amerika ördögei. Párallanul
érdekes Tiporlsorozatol índií
uj számában Tolnai ViJáglap6
ja,az amerikai alviJáf?rói, amely
nek ördögei közöl! nemcsak
gépi'egyverzs bandilák, hanzm
milliomosok js var nek. A nép
szerü h~pes!i'lp ü legkiválébb
magyar ir6k noveljéin kivül
szá.míalan pompás sok
érlé!{cs rovi3Jo~ és köz·z! száz
képet közöl. Tolnai Világlap
ja egy száma 20 ml éL

Szinházl kulisszátitkok és
fjjmlnlimiiások leszik érdeKes
sé és váHoZBiossáa Délibáb
uj számát, amely oldal
terjedelemben és gazdag tar
Kalommal izienl mcg. Remek
illusztrál! rádiómi.isorokal, [oly~

ffatásos regény! számleJ!an pom·
pás riporio! és jöbb minI száz
képel közöl a kiii.ínó színházi
képeslap. A DéJíbáb egy szá·
ma 20 fillér.

JJtalom és nYl<remény",k:

400.000
300.000

Zongora hangolás.
lisztelettel jelentem, hogy cl jö,-o hó,
április első l1ap.\aiban Gyomán idözöm.
Zont;mák rendbe hozására a szíves
m,<;gkeresésekei a lap kiadójába kér
ném. DijtéteJek a kŐ·'eikezők.; Hango
lás tisztilással együtt 8, P., tisztítás
nélkü! :) P., líszti!ás hangolás l:élk:ii
;) P. Elaoo zongcrák szétszedése, meg
tekintése szakvélemény céJjé.ból 2 P.

Szires páIHogásl kér
Muth Mihály

zongora hangoló.
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Szerkesztésért és kiildásért felelŐs: .
WAGNER l\Ilt\RTüN.

Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
Felelős üzemvezetö; Teket Sá.ndor~

Szép c.sell'épkáiyMk 80 peng5-
től, jótálással régi kályhák Mrakását
vagy alakítását felelősséggel váHaJom
vAcZI kályhás Békéscsaba, Lkeriilet
Bánát u. L 10-3

A Fl.ltl.ll'ánál (Wagner Fatelep) bur
gonya, korpa, árpa és szemestengeri
álland6an kapható.

legdivatosabb férfi k a l a p o Ic il. t,
sportsapkákat és mindenféle fiú sapká
kat legolcsóbban vehet Ifj. Alt Vince
kalaposn6-1 Endrödön az Ipartestü
lettel szemben, kalapfestést bármily·en
színre és alakítást szakszerüen készít.

Kitűnő zamatu rizling bor lite
renként 56 fillérért kapható Kerekes
Kál'olynál.

M~té János S kat. hold tanyaföJdje
tanyaépületekkel eladó. Ért. br. Eötvös
József utca 7. 5-2

Fajtiszta törzskönyvezett Berhshire
és Jorkshire malacok vannak eladók
Szabó GyulánáJ Endrőd, Szent Imre
utca L 3-2 .

9 kat. hold 370 négyszögöl ta
nya!öldi szántó J11egfelelö taoyaéplile
tekkel ked'Jezö feltételek mellett örök
áron szabadkézből eladó. Felvilágosí
tást nyújt dr. Tardos Gáspár ügyvéd
Oyomán. 2-l·

Két fllltt1'a51 tehénjárás és öt ser
tésjárás nyári használatra kiadó,· Szi
lágyi Anta! s"abómesteméL Tiszl Ist
ván ut 57.

Gr6f TIsza hib'án út 11 számú
tehermentes sarokház, mely áH 3 SZO~

ba, űz!ethelység, konyhil, speiz, pince
és mellék épületekből kedvező fizetési
feltételek mellett eladó. Ugyanott üz
lethelyiség, egy szoba kiadó. Bővebbet

Rákóczi út 30 sz. alatt. 2-l

Lukács György ács és kőmiíves el
vállal minden e szakmába vágó mUli

kát, ugy ujat, mint ó cskát, nádtetötés
konyhabÓtoliist. Kán a közönség szi
ves pártfogását. Lakik Ií. ker. Gárdonyi
Géza utca 2 sz. 3-1

HISsök Emiékutja 12 számú ház,
mel)' áll padosszoba, konyha; speiz,
mellékhel~'iségekböJ, kert és udvarral
és amelyben azonnal be lellet köiffizní,
olcsón kiadó.

Arany János utca 4 sz~ alaH sza!-
'ma van eladó. t-I

Ailer Márto.l'l téglagyárosniH ti hetes
malacok vannak eladók. 2-I

A helyi állatbb:tosit6 Szöv. ez
évi rendes közgyüiését f. évi márc. hó
29-én dél~lőtt II órakor tartja a köz
ségháza tanácstermében. Határozat
képtelenség esetén a közgyülés f. évi
ápr. hó B-án fog megtartatni. 2-l

A helyi állatbiztosit6 SZŐlI. ez
évi lépfene elleni védőoltását. f. évi
április 6·án hétfön reggel fél 1 órakor
végzi a mázsaháznál. Ugyanaz:napon cc
hasitásmenti Gál Antal, a keselyüsi
Bogár Benedek, és a has,itásmeBti Bé
res Lajos tanyájá.ban. A körösön tul
Domokos Gábor talJyájában ápr. hó
7-én de 7 órakor lesz az oltás uj biz
tositások is még eszkőzölhelök. 3-l

!. kéz-

voll.

rnagas b~ajÉ:sél1 Barljk
Zr?iériI1 3
Li).)cse 2J"lékesili l: O.

l\lásodik fé1idóben megvál.
íozik a jálék képe. A vendég...
CSapDI átveszi az iramot és
kiegyenlitésre iörQKszik. A lel
kCS0dés! hamar siker is koro·
názza. meri már cl 4*il< perc·!
ben Barnk L szökteléséből Rau
szép iaposlövésse! kjegyenlil

: . Továbbra is él GyTK vall
rá1nadásban, d'2 ujabb gól! él

lömörűil békési védelem
sikeres védekezése folytán nem
iudoHe!érni.

BISÉ· ból Adorján, Cs. V M-
g,El. Dcsei és Szűcs váli ki.

GyTK-ból minden tagja JÓ
voli. BMlik il. is jól megállta

L

HaG ellen is lelkes'2 3

déssc; és gyózni.akarással jál·
szan ugy bizfosilhaló a
hely.

Birkozás.
A. f. 22·én megtarloH

Levente b:rkozó versenyen
küzdelemmel 26:24 pon!
!~ya; gy6zött él gyomai LE.

A 2 birkozóval érkC7Ó Kö~

rös! Leven!e Egyesület.
te! 6 súlycsopoflban mérlék
össze felkészüllségükeL Hogy
kj ti szebbel és jobba!,
azj cJbiráJni nehéz. A verseny
legszehb küzdelme Bakonyi I

János gyomai Levenléé voll.
Kilünó technikai felkészültsége
már az első olban
jelie él hogy eIIenreIéi köny-
nyen győzi le. K. Kovilcs Mi, l
hál Y hoss.zas .. Idl:del~m uián l
ludo!! csaK gyozm, s 19y azu 3 l
án csapalál is gvőze!emhez!

segHeHe. I
R'2szletes eredmények: 30- I

"~6 súlyban győz6tt Szujó ~

(;-\:. L. E.), 45-50 kg. súlyban i
gyózöH Bak József (IZ. L. E.). I
SO-§S kg. súlyban gyózlek: i
Lukács Endre, Bakonyi f"Hklós I
és Lukács ózsef gyomai !e-I'
verlIék, SS-60 kg. súlyban
győztek: Rakovics MihB I
Harmaii Imre t\örösladányi,
és Gecsei !s!ván gyomai !e,
venlék, 60-65 kg. súlynaD
győzö1í: Bakonyi János GyLE,
65-70 kg. súlyban győzölI ;
K. Kovács Mihály GyLE.

Végeredményben 6 gyomai
és 4- Körösíadányn győzelem

volí.
~'Mf!II!iJili'~~

P. és,
farne~~m!unkál!óaleDE~K ol~

..""'_tu' w",,,,,,,,".' I

a I
~UUUUtil~~ I

SZQ:re1r nerrlten·es,zk és

mé . GySC Uj fonnációb311 veri vis:'OZéJ. i50 percben Vörös
szere ó es;yD e5''::: meg
nen'"!. váHoUa be 1:1 hozz,§rüzöl1
,.o,non',. Szren;~ b]zlos örQ

·a ka IZS Seb<Sk lS Dl eg'"
b]zhB1ó lhi~véd, de !lyés inég

nem fonol! jélékos. Sem
szcrelésoen se!"!! helyezkedés
ben nem !.:§Ilunk lől e még ál*

6\ékct sem, rUg'ásö pe*
,erőJlcf1ek és irányHanrr sem

r·/lónusnak fulne!léz a
Félünk jöJe,

ha nem állandó poszl-
ján, (j fogják jál-
sza \·z fog törni. Szán!ó még
nem tüdővel a 90 perceI,
Tanér pedig- bár fugásai erő~

n12CCS

egészsé·g'cs passz1 sr'
EBB nern érn rneg~ csak 76'"

varja 5kzl céH<:llan fUlkározá
sáva!. ~yőri él jövö nagy igé*
rele. Ilem Idforroll lehelD
sé~ :Jgyan, de ki p

csUla;) felkészültsége.
r-lillr;§nya, hegy lassu s a lab
dáról kkésik, de passzal és
beadásan nagyonhasználhalók.
Általába acsapal jálékán na·
gyon megérzik él Iréner hi
árr;a.

A. meccs nagy keresziszél p

V.zsz!ó 1ámadásaiva! kez
dődik és Szrenkány~ egymás·
ulán Szveiics, .L\ndó és
Hollósi lövéseil. Féljdö végén
rákapcsol a GySC, de ered-
ere nem luci elémi.

Szünel !.lIán jovább támad a
GySC, de a kapus ki!ünóen
véc. V i51 percben Gy6ri
szépel1 Kiss elé él ah p

d.5!, aki 20 méteres bombagóI-
la! m,cg'szerzi cl 2 je-
!enló gÓJí. VSt>bél láh ka-
pus, Gál bekk, cl halfsor és él

cen/er a. csapa! legérlékesebb
íagia. Takács él szokad voll.

BISE-OyTK : 1 (1 : O.)
Biró: heim.

A iátékot él GyTK kezdj 5zél
. de a. támadási (j 51SE

veszj át és már az első per
cekben Lipcsei jó lövésevej
végződik. O percijen Bartha
szöknk szépen, de Adórián még
szebben szereli és így mezőny·

be li: erii ee ~abda. tvl a 15
percben Tó/h megsérül és vég·
legesC"!1 kiálhl! kén A
békési támadásokat él W-em
berrel jáiszó GyTK sikeresen

ETk\.

Északi u. o. 28-án:

1 MSzSC 15 13 i.] 17 27
2 MTK 15 12 2 69 11 25
3 ETK 14 9 3 2 46 g 21
4, BI8E 14 8 3 " 28 19 19;)

5 GyTK 15 8 3 4 26 30 19
6 Törekvés 15 7 2 6 28 25 16
7 GySC 14 5 4 5 25 19 14
8 Máv II. 16 3 4 9 2L~ 52 10
9 Turu! IL 13 3 3 7 25 36 9

10 TAC 14 4 -lG 22 42 8
II Hunyadi 12 3 1 8 ~ :'! 51 7Al

12 KTE 14 2 2 10 15 59 6
13 VSE 15 2 , 12 20 51] 5A

2E3-1

Törekvés-MTK
TAC-MÁV IL 2:0
vögyálr-KTE 15;

(Zárójelben az őszi meccsek
eredményei.)

Gyomáll : GyTK-
(4: 5), Békésszel1ÍBdráson: Hu
nyadi-GySe Vész!őn:

VSE-ETK : 10), TUíi:evén:
TAC-Törekvés (2; 6.)

hoz kilülllfetésre ejóler;e5z;et~

lek közül kimaradl Kun Fe p

rellenek, cl GySe népszer"á és
közszere!elb'c!l álló veze!6ségi
tagjának neve, ami! ezennej

"Ferenc bácsi" ugy
él GySe-nek, min! jog eJődjép

neh, él l{ner SC 3 nek cl iás c

lól kezdve lagja s él

tésre való fe1ierjeszlésse
hosszu és közfJöszl1U spor!~

munká! kiván i a GySe megju
talmazni. Hozzánk beérkezelI

rek[amációl-::ra vonatkOZÓlag iH
emlUjlik meg, hogy él feisorolI
já/ékosoknak a bajnoki mér
kőzéseken való részlvé/elé!
19;)1·16J kezdve vejlél-: figye p

lembe s a közöl! adatokal Jmre
Lajos GySC föiilkár voll szip
ves lapunk rendelkezésére bo·
csátani.

GySC-VSE :0

O om - , bnro',.· TeJcács.y . '0, "

A l-{épviselő beszámolója
miaU csak gyél'számu közön
ség előlt szerezle ,lieg él GySC
fiatalokkal lese
minimális győzeJ-
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Negyedévr.e 1'30 P, Fél évre 2-60 P, évre 5'20 P. . i Felejő!.!: l!Iz~l'ke~zttl: WAGNER MÁRTOrr+J I Hirdetések dijszabásai:
Befizetések posiacsekken: ' i -Sz~r,-ke5%tőllié9 és kiadóhivatal: Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés

, I,' Á·· Ö.Hungária-nyomda Gyoma~ csekkszám 18.280. I "HUNO. RIA" KONYVNYOMDA I 20 fillér. -tszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
Lapzárta c s li t ö r t ö k este 5 óra. I G Y <o m i!!!, KO$:illluth Lajos utca 64. 15 száz.dék, i negyedévi hirdetésné! 20 százalék és
Megjelenik minden szombaton reggel. _,_I Telefon: 22. rélévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

ZARszAMAOAsA
Bakos József tb@ főszoJgabirót

elbúcsúzíéltták

, Nagymagyarország
cfmerpajzsos

vármegyei térképe
A protestáns egyelemi hall

gatók Belhlen Gábor Köre
NagymagYéHOrszágnak egy uj

lérképé! adla ld él "Trianon
elólti Nagymagyarország ci ..
merpajzsos vármegyei térképe"
eimen. A szép, diszes kivilelü
munka első pillanaira megra'
gadja a nézőI: van benne va
lami fenségesen nagyszerűvo'
nás a régi, dicsőséges magyar
mul/ból (a férkép jeligéiéűl Vö·
rösmathy. Za!ánjának kezdó
sora szerepel: "Régi dicsősé·

günk hol késel az éji homály
ban 'H), van benne va!cHni ma
gaszlosan szomoru gondolat,
ahogyan él régi, nemes várme
gyék cimerpajzsairól cl maQ'yar
mu·1f küzdelmei, véres viharai
sötétlenek elő: s végül van
benne valami büszke, mélysé·
gesen erős hH: egy nemzet hic

valkozik jjj ezerév Jogaira, fel
mulalva az öröksmagyar vár ..
megyék cimer..szimboiumalf,
amelyek él maguk történeti le!·
jességében a jövő reményét is
Jelképezik.

A térkép öss?eálJHásánClk
gondolala crcdelí és mélysé
ges érlelmü. Összegyijjieni és
egy térkép kere lébe illeszleni
azokat él cimereket, amelyek
száZadokon ál minlegy kép·
viselték, kifejezlék a vácme'
gyékbe oszfoit ország leljes~

ségél. E cimerek aialt mondoH
itéletet él biró, Q cimerek alaH
hirdeliék lö a törvényeket él

közigazgatás szervei, e cime'
rek alaH men! harcba a nem·
zet ellenségei ellen. E cimerek
együHesen kifeiezik az egész
nemzet egyéniségét, elmul! élt!·
tél, cl földei; ahol lokik és él

történelmet, amit munkás ke'
zekkel, az ész lisz/a fegyverei.
vel és véres kardokka! IsináB.
Mindegyik címerben benne van
egy darab magyar föld, eQ'!
darab magyar mult és egy da
rab magyar ér/ék, magyar erecl~

mény. Győr vármegye térképe
vön-ös alapon három fehér csjk~

kal ovális keretében amegye
három folyóját adja. él Dl10át
Rábcál, Rábál. Bec-eg várme·

sé

B a k o s J ó z IS e f főszolga•.
biró meghatott szavakkal kö
szönte meg barátainak, isme
röseinek az itt töltött 5 év
alatti támogatását, szeretetét,
amivel az eddigi hivatali éle
fének legszebb 5 évét Oyomán
tölthette el.

A meghitt társaság kedé
lyes hangulatban sokáig ma
radt együtt.

iparosok nem árusilhatnak, csak
cl helyi iparosok és kereske..
dök.

• A mezóluri úl me!!e!!i Szeril I
iHlOS emlékmúvet, ElZ egyházi I

halóság hozzajárulásával, il li- !
geri le~iiró mellé !lJelyezlk ei, I
meri él veszél yes közlekedési i
szögel álépilésse! akarják meg- I
sziinleini. Az iHhelyez.ésre 100 l
p~ngól szawiL:oH meg a képv. i

lesWlet. ~

Az öreg szóllóbe és EJ Su
gár Ili 5. szelvényébe uj nor...
Ion kutakat, mig az összes Ui-ll
telepek részére légla járdát
szaVél70U meg 'é! kép\!. testület l

"~Z, eTgés~ségügyj bizottság i
faglal Kovacs ferenc, tJgrin I
Sándor és Timár Pál feUek. l

l
A képviselőtestület a benyuj- I

toU hirdetési szabályrendelelei l
elfogadta, Qgyben cl hirdetése; j
ke! él Magyar Hirdelési irodá-.
nak 10 évre bérbead'.ák.

A kondorosi úl ügyében egy:
bizolfság fog működni, amely.. '
nek mindenkori tagja az alis
pán úr állal. kirendeli szaku
közeg is.

A képviselólesitileli gyi.i!és
elall ielentek meg dr. Sorbán
és dr. báró tvlaasburg fószo!- i'

gabirók, akik él gyülés lovábbi I
lefolyását végigha!lgaUák, I

Töbh kísebb ügy leiárgyalá

Sél után él gyiilés 1 órakor ért
v,z[?e;f ,

Szépszámú barátai bucsúz,
tal{ e! B a k o s j Ó z s e f fő· .
lSzoJgabirófól csiiförtökön este
az Úri Kaszinóban.

A ;gyomai intelligencia je- I
lenlévő 65 tagja nevében 1\'1 a - I

a r ~ s ci ~ Ld. a a k~.szinó i
alelnoke bucsuzott eJ. k02vet-l.

szavakkal Bakos józsef ~

föszolgabirótól. !

Két héttel ezelőtt szá"
moltunk be az endrődi hen
germalom és villanytelep
szövetkezet 26 3 ik évi zár~

számadásáróL mig most
egy, ugyancsak gazdák$
ból álló másik endrődi ala
kulat zárszámadását ismer
tetjük.

Az Endrődi Kereskedd.. ~ --iiiiiiiii-----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiii_iiiiiiOiliiiiii,....iiiiiiiiiiiiMiiiiiiOiiiiiiiMiiiiiiiiii;;__o;;;;;;;;;i=~

mi Részvényi-ársaság 901
. !

ezer alaptőkéiév kér n~a- í
lommai és az endrődi leg' !
nagyobb forgalmú .áfÚÜZ-I!
liettel (vegyes-, '\iras~ ,és

-épületfa), 19-ik ,éve \ Endrőd község képviselő"
végzi áldásos működését . les!il!e.!e március31·én tar/oUa I,
és bizonyitja, hogy kisgaz$! rendes havi közgVülését. I
dáink összefogással és I A;O 6ftlJ.:or kezddó. köze
megértéssel malomípari és I gyiHés: izga/olian várták cr képv. l
kereskedelmi téren. is elö_jICS!Üleli ,ogok,. me'.l a lá. rg~-III
nyösen t U d: ti kSlo!O'á!ni I. sOTozaJban SOl-: olyan pont lS

gazdaérdeke{ket. \:> \. \'~ll,~~l~IY k:.~~·~! m;1', k:':li! ~S.
B' .'I .' l c.l'!:lllc,ek me. Dll ek JlZ,. narsa:- .

afm! yen szereny IS a j_nyi László közs. főjegyző'

nyere:é~ . (42~5 , peng6), l olyan !árgysorOZi1lO1 állí/oH i

Enrlrod !akossaganakegy j össze, amely Endrőd k6zség

lIiabb bizonysága ez, hogy I ~~Hódésének f?,nt.os lépésé! nm
él lakosság által alapított l lllvalvEl szoJgalrJl.

kere~kedl!lmi és malmi vál-! A gyülésl Timár Imre községi
laiatokat támogatják End- l biró nyi/olta meg, majd rálér*
rődön.· l lek a 26 pontból álló Járgysou

Hiába vezetnek egy üZu ! rozal leJárgyalásához.

Ietet szakszerüen ügyesen l U~báfl iános irodaiiszi beleg'" Ili
• ' ,. , , j szabadságát 2 hónapban álla u ~

ha a lakossag nem tamO"'l ., jj'l "1' 14 1'-1. !
• . :1 phO e:" meg, apn.lS .- Ol 1'\ ez-

gatla azt Ez az eset azon- l d6dóen.

bem nem áH ferm Endrő- ~ Egészségvédöház feiálliiása

dön, mer~ . nem is, eg~, l jekinleíéb~n ~zl ~ h~.iáro~alol I
hanem kel haralmassa ero-' hozla a kepvIseloleslulet, nogy

södötí szövetkezeti váHa- él "Stefánia", "Szülő Ol!hOI1",

latot !árnogatnak és bel "Tüd~~o~.dozó" és S;e~ény
, "'l k 'cr 'k: t rendelot osszefogva a 1ólegy-
csune me"", az egYI e -'l k"D h l 'k l AZal il as él iZ yeZl lZ. z

19, él másikat 26 éven át. l áta!akiláshoz és 'a felszerelés.

Ez él két endrődi szöv hez úgy vármegyei, minj áila, !
vetkezés is beszédes hj·! mi lámogalás1 kapnak, Igy I
zonyitéka a népünk összes ezzel a község s~!yos pénz,l

fogásában rejlő erő okos kiadás~ .i~ ,csö~~~e~: , fo~. A·l
k"h '1" k I h +~, OYOffi61 Uisag hi,úele5l al':mla~
. d aszna asana e eAoseo j" I.' '.l',' 1 ., al ",eves mouOSU1SSfll maga-
gere, csak meg kell talál- évá Jelle él képviselőtesWleL

ni a megfelelő módot és a A heli piacokon, más kÖZ$!
megfelelő jdőt ségból jövő kereskQd6k 25 ~



A magyar élei rogos ulián
héliadva oly sokszor tapasz/al
juk, hoZy amikor eleseljsé;J
ról és megsegilésről beszél
nek, akkor előjön a liszlviseiő,

éi gazdalársadaiom és a mun
kásság, de ritkán - és akkor
is talán félve - beszélnek él'

magyar iparosságról. Pedig
amikor napjainkban végig le·
kin tünk községünk, várme=
gyénk és országunkiparossál
gán, akkor még él kemény szil
vüek is lchajlják fejeiket

Ez él társadalmi réteg, - ha
lehel i~y is beszélni, - olyan
súlyos idői él, hogy még mosi,
amikor nem késő, megsegilé·
si.íkről kell ~ondoskodni. Hiába
mondjuk az I, majd ha jól megy
él sora cl gazdállClk, éJkkor jó
lesz dolga az iparosságnak is.
Mem lehet elmenni olyan do!·
gok mellett, amelyek egy nem
ze! életében sorsfordulai állal
cliniézetlcnek.

JnsGig munkán 20 éves ipa
ros mu!llal lalicskázni él földel
nem szégyen, de annál ag
gasztóbb azokra akik az ipa
ros pályán akarnak elindulni.

Szegedi Ipari Vásár:
ájus31 junius 11.

kamarai hogy a mi-
niszteriumnál járjanak azon
kérelmtlkben, II Dg}' az adóhátra·
lékjukat búzában filethessék met?:
újkor, Mégpedig ha jótermés les;'
is, a mostani 1 P. árban.
Kötelezik magókat, hogy kHi:;z ..
tilva 70.......80 kgr. fa]slijban al ál
lam vihesse egyenesen
Mert ha pénzben kell fizetni és
6-7 pengőre esik le a b'izaára,
a kereskedő fog csak nyerni,
ismét adóhátralékban maradnak.

És kérték a szikes földjük rneg
javitásánoz, iiletve a munkála1á
hoz szükséges kölcsönt 1600 n.
ölre 50 pengől öt évi tör
lesztésre.. Azt is olyan alapon.
hogyadigózáshoz és kiterme
léshez feifogadoi! munkásokat a
község előljárósága fizetné, hogy
az a pénz csak arra a célra len ..
ne fordítható és semmi másra,
minlhogy a munkásnak leiyen
kenyere. A földjük is többet te
remne. Azt hiszem, e néhány sor
irásomból megérthető, nem azért
irtam, hogy talán önmagam felé
tereljem mások fógyelméf

1
liagy

másokat iebecsütjek. Nem, Csak
Endrődön a földtu!ajdonos és a
földmunkás között szorosabb 3Z

összetartás. Lehet, hogy tévedet..
Azon a gyiilésen, amit haUottam.
azt írl1atom, na.gyo!}, .dé nagyo~
lemaradhmk ml, Wldmivelók. ite
a rnód megvan adva, csak akar
ni.keH t.öbbet tanulni, Jegyezni,
SM molm, hegy a ·romokránk 1'U~

zuhanjanak..
Akik a számtartási könyvvitelt

me2' akarják tanulni, érdeklőtlje

nek G. Nagy László földbirtokos
úrnál, az oktatás díjtalan lesz.
Nem pártpolitika ez az ügy.

Gyoma, 1936 március 7.-él1.

joó Gábor.

Szeged városa évrőJ1évre

két jelenlös megmozdulással
ad életjelt magáról. .4.z egyik
cl szabödiéri iélékok, a másik
a Szegedi .lpari Vásár. Az idén
május 3t iunius II közölt ren
dezik meg a V l!1. Szege8i
Ipari Vásárt.. Ez a vásár kj,.

emelkedő gazdas:ági megmoz
lás, mert kézműipari jellege
meiieil háziipöri, n,zpmhészeli
és íoarmivészeli vonalkozásu.
Különös jdenlősége van az

.idei vásárna!c meri most ad#
ják ál rlZndel1e!ésének az első

magyar ipari áruminlacsarnoe

kol. A város szívében, közvet·
lenü! El Széchenyi tér me!lell
épHeflék fel él JársadaJom és a
gazdasági tényezők bevonásá
val a két emelelcs, leiölerro l

SZ05 ipari mintacsamökot.
melynek falai közöl! cl kézmti
ipéI!" remekeil helyezik et

Értesülésünk szerint· junius
7-én filléres voné!~oi indítanak
Szegedre, amelyhez Oyomáról
is lesz csallélkozás,

mékckc vegyük, amelyel, Qis6
sorba a l;;'\'(ÍífléiK, nem pedig
él mi munkásunknalc ac! ke
nyere!.

Whon dolgozni, épileni, és
becsiiletíel mcgÉl;lani az ,z Ie!'"
ben, ehhez joga van az ejha..
fiVagOJi ipMo5ságnak is.

Hd Uycn szcmszögb61 néz~

zük él dolgok ál!ásÉli és nem..
csak puszia frázis lesz a szó,
akkor újra fog eledni az az
oszlá amely az ország leo
dUó életében í'3 fon los fényező.

--éi'..

mot adni, hogy mennyit fizeUünk
ki belöle oralóftcséplési részt, ko
vács, kerékgyár!ónak, ruházatra,
élelmezésre mit fogyasztun.k.

Pedíg ami kiadás, az nem be
vétel. A nyers bevétel az nem
tiszta jövedelem, illetve kereset
TtI1át, ha fel· is mondjuk a jöve
delmi és kereseti adónka1, mert
sokaljuk, de már megokolni nem
tudjuk, hogy mért sok, mert nem·
vezelünk számtartást. Tehát nem
js kapünk adóelengedést, illetve
osökkentést. Fontos a számtartás
azért is, hogy sokan foglalko
zunk serféshiz13,lással, baromfile.
nyésztéssel. Sokan vesznek ser
tést, baromfít, mikor piacra dob
juk, mert már nem tudunk neki
miM! eleséget venni, akkor se
pénz, se jószág nem marad,sem
haszon, csak ráfizetés. Ősmerjük

be, bogy ez azérl van, mert nem
számolunk, csak azt nézzük, bogy
Péter hizlal tíz sertést, én hizla·
lok huszat. Örzse asszony vett
már száz csibéI, én veszek kettő

százat, még drág-ábban, csak azért
is. A hasznot és tökénket pedig
zsebrevágja a kereskedő, mert mi
földmívesek nem slámolunk. Tu
dom, sok földmive16barátom azt
mondja erre az irásomra, hogy
ezt már régen tudjuk, ha nem
mondják is. Hisz ép ez a baj,
hogy tudjuk. De hogy ezt a sok
"tudjukot" orvosoJni tanulnánk
már meg, ahhoz níncs akaratunk,
nincs hajlamunk, mert nem ál·
dozunk időt arra, oogyegy ilyen
oldatáson, mint Engrődön volt,
megjelenjiínk olyan sokall, mint

az endrődfek és végig hallgat=
nánk és tanulnánk. Igaz, hogy én
is eJáztam, a vihar majd el so
dort Nem hitt oda senki, de nem
sajnálom, megérte. Ee'vel nem azt
akarom elhitetni földmíves bará
taimmal, hogy most már én mi
lyen okts, tanult vagyok. Nem.
Csak azt tapasztaltam ott, hogy
mi gyomaiak nem tartunk úgy
össze, nem nézzük semmibe sem
az összefartozottságunkat, hanem
inkább széjjel szóródl.lnk, átenged v

jük a teret az endr6díeknek,
Ott az endrődiek kértek a M.

L SZER ESZTŐH

e1 az iJ nl~RYQf e~ha

koJás ál aiJároztis.
rnunkíd: :l2f<2mi. de ke
nyere! I az !paross.[jgnaK.

l-iiányzik még Gyomán

gári lskola, egészsé~\'éJö há
za. kul!urpa!OJCl és sok olyan
közini~zmény, éi mjs köz
ségben már rég megvan.

De a felsőbbség j6induJaián
. kivül szüksége van az iparos
ságnak a magyar köz megér
tésére.

Támogassuk vásárJásainkkal
az ipal'osságoi, ne éi gyári ter·

Igen tisztelt Szerkesztő Úr! I
Alázattal kérem, legyen szíves!

e pár sor irásomnak b. lapjában l
helyet adni. HaesetJeg helyesírási I
hiba fordul elő benne, sz:ívesked- l

jék kikorrigáll'li. I
Arról akarok imi földmíves-féle I

barátaimhoz, hegye-én End~ :
"öd község L k. Nécnáz na$;';y~i

termében a Debreceni lvíezóg~z-!
dasági Kamara két kikű!döttje, I

. . Keztyiis Lajos mezőgazdasági!

aka démiai tanár és Varga l
László M. G. tanácsos, M. G ka,,·1
n:arai 1!tkár urak tarlo.ttak End- Iii

rod 100-120 polgárainak elöd
adást a. mezöga<:da,sági számlar-l
'!ásról és helyes időszerű kérdé- j, i
sekről. . .

Elsősorban is a megnyitó beszéd.
Varjú J. Imrenek diszoklevele át
adása a kamara részéről, melyet l
Dr, Varga László M. G. kamarai l
Iilkár szép besléd kiséretében l'
adott át Varjú J. Imrének. mint
M. O,· kamarai tagnak kitüntetés-I
képen azért, hogy hosszú idők l
óta számtartási könyvet vezetett I

és a kamaráhozjóváhagyás végett l
beküldle..

Dr. Keztyü~ Lajos G, aka- .
démiai tanár, a kisgazda szám' j
tartásáról adott hasznos felvHágo' I
sitást Mért kell és szükséges a J.

földmíves embemek is a szám

tartás vezetése, Akik ezt végig l
hallgattuk (mert én is álsélá!!am l
Endrődre, ott voltam) beösmerhet
jfik, hogy nagyon el va~yu!1k ma
radva a gazdálkodásban, illetve a
földmivelés minden ágazatában,
termelvények, áliaHartás jövedel
mezőségének mibenlétéről, me, I
Iye! számtartási könyvvezetéssel
tudunk meg, milyen állat hoz I
töhb jövedelmet? Érthetően el· i
magyarázta, hogy az adózás ie- I
rén is milyen fontos él számitás
vezetés, Mi földmívesek a .kor- ,
mányzatot okoljuk mindezért. Igaz,
ott is van hjba., de saját magunk~ ,.
nál is sok hiba van, mert ha a
gazdasági évben változás áJI be, I
új LJevallást adunk be, akkor eny- I
nyí métermázsa búza, árpa, ku
korica termeU, ennyi hold földön,

De már arról nem tudunk szá-

ságé

gye cimerét fehér kereszt oszt~
négy me minieg'" a kel

reszt fogja ál a beregi föld
terményei!: szóJlófürJöl makd
kot, halai és vadai él négy me-
zőben. cimeréhen ci ma"
Ilyar cimerl szekercés.
koronás király gyózi le az eId
Jenséget. Krassószörény elme..
rében ott van a Duna, oli áll
il végvár, 011 áll a bányász
szimbolum: a ké:!lapács és a
munkás szorgalom jelképe, a
méhkas, dolgozó méhekkel.
Sorra lehetne venni igy mind
cr cimerekel: egy,cgy gyökér~

szál mindegyik, amiből él ma'
gyar élet ezer éve nőit. Egy
egy süriiő 1Ukör, melyben föld
és lakói, életük és értékeik
tükröződnek. Lobogók, mik
küzdelmek és diéldalok szineH
hordozzák.

Az a fiala l gárda, amely a
legnemesebb indokoktól vezé
rellelve él Bethlen Gábor Kör
keretei közöl! ezt a Jérképel
megtervezte és kiadla, máfis
igyekszik él térképet oélkitii
zésébe· is bellilJJHani: a lVla~

gyarországon Sir Robert
Oowel angol képviselőnek át
nyujtották a iérképe/, aki az!
magával vitte Angliába, Ki tud
ja mennyi támadási fognak még
felfogni ezek él pc:izsok, amel

hűcrr őriz/ék a nem
zetet évszázadokon át minden
támadással szemben. A B{?th
Jen~kör fiaial tagjai mind·en bi~

zonnyal jó munká! végeztek a
lérkép megszerkeszléséveJ és
kiadásával.



=
I(özgyÜJés.

zálió ellenében ingyen iú!zásJ
és leljes '2i!álást Kapjak. ;',,~:~nj

ijz érdeklödésekból előreöi-

ható, ezidén még- löbb család _~

igyekszik külföldi '.'emkQ'di~I'.ol
g·y'er:~j,..~kfZ nyc,:\IJsrGe ..

re/ének lökélck:cUcse .,<2:?eH.

'---'''',l'''''' sH<c,;zs kbcD'y'olilása
érckkébenkéc'jiik - 'CL igénylö
családokat, hofty eze;;
kat \'c!ünk miel'.5bb k
hogy 5zámukft'l kérdéive1
hessiinK eL

~\ cser.e ~kctÓfa k~Ve5Qbb a
khelöség, mini él v;:'ndcgdiák
akcióro, ezérl ajá lOS az eb
beli 19ény!~sl már mos! c!öje-
~vezni, .

Továbbá feJhh'juk cl szülők

figyc!méí erra is, ilOgy igen
olcsón IlldLJnk elh·z!yezni díá~

kokal mint fizelő vendégehi
Auszfriában, frandaQrszágbam
és Angliában, családoknál, nyá-.
rí üdülókhen, pel1ziókbem slb.
A Idulazólmakfltlgy uiazási l'
kedvezményl bizlosilunk. -

Részletes tájékozta/óval s l
fe!világ-osilással szolgál (Ie· l
vélben P. válaszbéJycg 121-1 \ '~
lenében), J~llíllij l

T""'m l '\j II
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len minden más szövelkezc
Iétól.

Dr. Kovács jános igazgató·
sági iag néhány szóval vilzoJ·
la él szöve1kezei elmult évi
munkásságál, megállapHolIa,
hogya vezetőség él lagok fil
léreivel húen sáfárlwdoH.
amennyiben közel 1000 pengő

vásárlási visszalérilésl, további
üzleirészenkén/ 5 százalék osz:
téllékol nyujtali tagiainak.

IsmerleIle cl szöve~kezelnek

(I közeljövőben megvalósilao J

dó feladatai I, s ennek haté
konyabbá télele vége!! él lago
kal egységes, közös munkál
kodásra hiv/a feL Eiitéltea7.o
kal él iámadásokat, melyet
egyesek azon kifejezeJf céllal
inléznek Q szövetkezet ellen,
hogya békét és egységet meg
bontsák, csupán azért, hogy
eüWal a maguk kicsinyes vá
gyait kielégilhessék. If-zek azok
az emberek, akik kifelé büsz#
kén haogoskodnak és magu
kat, mint él. szövetkezet érde
keH szívükön viselő kritákusoa
kal /ülllelik fel, munkássá~uk

azonban ezekben az apró kel·
lemellenkedésekben, szemé..
Iyeskedésben ki is merül, meri
mikor él szövelkezeinek kos
moly munkára és segifó lár
sakra van szüksége, félreál!~

nak.
A szövetkezet ezekkel él bé

kebonlókkal nem törődik, ha
nem tovább halad nyilegyene#
sen, célja felé. Ápolja iagjai~

ban él szövelkezeli egyiitlér
zésl, él testvéri szereletej, ön s

zeflel1séget, a kölesönös meg~

becsülést s biz/on reméli, hogy
munkásságának eredménye
azokal is táborába vonzza,
akik eddig cl szövetkezel me!.
k:H nemtörődömséggel, talán
lemosolygással mentek el. !-\,

,6, .Gyomai Fogyasztási és I
tdékesilő SzövetkeU'! 1936, I
március 29·én farloHa meg évi
rendes közgyüléséí Tisza Ist...
ván ul 91 alaHioagylermében.

A közgyülési AiJer Mértan
elnök nyiloila·· meg. A tárgy
sorozat pontjait hosszu esz
mecserék keretében tárgyaH~k

lea ie!cnIQvőlagok. Ennek
során megállapHollák, hogy éi

szövetkezel egyesek elói! minI
cl TermelőI< SzöveJkezelének
fiókja szerepel, pedig ez éi be
aHi/ás teljesen :rosszidulatu. A
szövetkezel 19!@#ban alakull,
fennállása alaH mindig me~-I
órjzle örmállóságál és cl jövő- l
ben is ellen áH minde:n beo!~ I
vaszló lörekvésnek. A Terme·
lók Szövelkezc!évelkapcso!a· l

lél csupán annyi, hogy árubeA I
5zerzésél és propagEmdáját,.
köllségkimélés szempontjából, l
e~ységesel1, karöllve intézi, I

Hitler Németországa 99
százalékban helyesli a ve

_zér politikáját.
A franciák és kapcsolt

részeik cSÖrfelík a kardot,
azonban az angolok nem
adJák kLa kezükból él béke
megteremtésének irányitá'
sáto Az angol lapok nyiltan
helytelen itik a francia me~

revséget.
Az olaszok döntő ütkö' I

zeteker vivnak Az ellensé'" I
ges érzelmű lapok is eiis· I
merik, hogy hamarosem véN
ge lesz az afrikai háboru
llak amelyet az olaszok
fényesen nyertek meg.

és az
biztosf

fa-

o

tárház és ér-"

'akció
larljuk. résí:ben pedig él

náris r:ehézs,igek miaU a kül
földr-e ki nem jutható magyar
ifjuságnak lehelün\< ezzel igen
nagy szolgálatol.

Számtalan némel, francia és
angol diákot helyeztünk el maJ
gyar családoknáj, ahol konver-

- .
óh: akarnak
:akarj.ák

• i

I I

iáró· jdentős
íj Papp

irodáJában

. Aki.k

··-Az

ezz

A mul! évben
vendég'" és cserediák akel,ónk
oly. nagy meg~légedésí

ki s nagy siker! ért el úgy
CI. magY"f, mint az oszfrákcsll
ládoknáI, hogy ennek széle..
sebb körben .való propagálá~

sár részben bazafias. érdeknek

sóduk 
kisTermében.

- A közeli - napokban . él esetben is. 'Pedig most a
helyzet úgy hozta, hogya' húsnagyva:g-ó nem _ vágott.
vágóhídra kellett mennem. Ugyan milyen a hdyzeH ott,
Már távolról szokatlan zaj amikor az is ,rág?
ütötte meg a fülemet, A történeJi hűség Slem
óvatosságra in. 'Gondol- pordjáböl meg,emHtem még
koztam: bemenjel;;-e, vagy azt, hogya vágóhídi ellend
nem? Közben a zaj csilla q ö;,,' kötelességének megfe#
podott, erre bátorságot vet- le\óen, fl jelzett eserben ren:..
tem és tem.. I\r~es1cd det a~\art teremteni, de a
rek és asok. erósen ki-. he-Iyet· hogY'fjgyelillezte-

arccal, _kölcsönösen téseHfigyc!embe vették vol·
vHatkoztal{. Az -21sé, piHa s megöté! is teHhzgesen
narban nem megá]s . izuHálták l
lapjtani, hogy _~i történt, Mindezeket sz ó n é i k ü l
csak azt hogy ,a hagyni nem r Ha el
helyzet- nagyon .veszedel- !enárt választunk, nem ie·
mes. Későbben a ,helyze· hetünk tekinteHelarra, hogy
ten tudtam (IZ illetödijbirkozó is 112
meg, hogr mi ,js történt? gyeD, hogj'- lomadtán a

Mesterek és inasok bi e mészárosokk611 meg is tud",
ro1na kellve,kö!csönösen ,iön birkóznL
és tettleges;en izuHálták egy" Viszont itt \'oJna mér az
mást. Niíért ? -' a helyért! ideje, hogy a nlészárosok

A 40-····50 évvel ezelőtt és hentesek régi és jogos
,;?pftett vágóhíd él kicsinye kére!me' ','égre meghall
sé\ze. de főleQ a rossz bes gatásra találjon: a vágóhídi

'L "~

osztása miatt Gyomának - helyzeten javHani kell, mert
már nem felel meg. Statisz- . ebben az esetben is köny·

kimutaíás szerint a nyen megtörténhetett VOI

megyében aránylagosan na, - hiszen él' csizma...
Gyománvágják a legtöbbszá.rban él kés, kézben van
'~1 ... j:;' l b a iagló - egy meggondoéh aJor. Lzze szem en a

oiHam:'lÍ és kész a
vágóhidja fl legprimitívebb, tragédi"a. És mindez csak
rossz ti beosztása. és kicsi. azért. men' cl gyoma.i vá
A mészárosok valóságos góhid már nem fele! meg
élethalál harcot vivnak a' rendeltetésének.
helyért, az előbbi Zsigmond.



Csa~t lf€'ggeUt kll:lpnak az

endrődi iskol:iisok ÁpriEs l·vel

260 gyermek hiób€! v-árja a

meh'g ebédet E1fogyof! ű

pénz, nem birta 10vább 3 Köz

pon!! Segély B!20t!~·ág, A. gyer

ml2kek ma már c:"ak reggeHt

l,apnak. De ezj is meddig?

Sziv· és érbetegségekben
szenvedők a Siesta Sanalori.,.
um (Budapest,!., Rálh György
u. 5.) szfváilomásán meglalál
ják mindazon különleges fel.
szerelésekei és berendezése
ket, melyek él betegségek fel ...
ismeréséhez és eredményes
gyógyitásához. az orvostudo
mány mai fl2lfogésa szerin t.
elengedhe!eHenül szükségesek.
A legtökéletesebb "Cambrjdl
gei" 121eklrokardiograph. ieg
legujabb iipusu és Jcgnagyohb
leljesHményűRönlgell diagnos
likus és therápIás készülékek.
A szivmuokabirásának megá!
lapi/ása. Szénsavas és oxygio
fürdők. i{ülönkges diélák. Fek~
vö és pihenő kUfák. Fedelt
napozó 9700 négyszogolzs
parkban. RendeJés beíáró
beiegekflek is. Táíékozta·
1ást az Igazgatóság nyujt.

Téves felfogás, hogy él. száj
viz használata -:- bár i.idiló 

nem feltéllenü! szükséges. A

szt'llvlz Ieladala a szájban levő

káros bacillusok dpus7.Wása~

a szájüreg fertóliellitftse. lA Ka

lodonl száivíz össze/élelérJét

ennek a fel/ételnek mindenké

pen megfelel. Erősen koncent·
rai!, dus aromáiu.

Milyen melegégövi növények
lermeszlheiők Magvarorszá.
gon, erre á kérdésre ad vá
laszt a "Mezőgazdaság" leg...
ujabb száma. Cikkeket közöl
még il házláilatok mész és
foszforsav szükségieiéről, a
kapásnövéoyek múlrágyiizásá~

rói. CI paradicsom szánlóföidi
i-umeszléséről, él dinnye 6szi
és tavaszi fészek!rágyázásáról
slb. A dllsan illusziráll kiváló
szaklapból él rvlezógazüaság
kíadóhivalala, Budape51. Föld·
mive!ésügyi fvlinisztérium, (jjj

!aJenul küld mula!ványszámoL

Érdekes SÚl1házi pt'emi~reko
lA hél érdekes szinházi premi
erj rziról nagyszerü I,épekkd il
lusztrált beszámolókat közöl ci

Délibáb uj száma, amely
oldal lerjedelemben és gazdag
larlalommal jelenI meg. Remek
képes rádiómisorokal, egyfe)··
vanásos színdarabot, novellá·
kal, pompás filmrovaloí. sok
érckkes plelykál és löbb millt
száz gyönyörü képei ialá! az
olvasó, él népszerü szinházi
képeslapban, A Délibáb egy
száma 20filllil'1

j
Ut.azási kedvezmények a Eu-I

dapesti Nemzetközi Vásár bel
földi ~~ltogatói számára: A
vásárfgazolvány az összes ma·
gyal' vasúlvállalaiok vQ[jaialn
május 2,tő! május l8·jg Buda.
pestre és május 8-tól május l
24-ig Budapestről vissza 50
százalék kedvezményre jogO-!
:il. A belföldi utasok ieljesáru J

Jegyei vesznek, amellyel díj- l
menlesen utazhalnak vissza él ki· !
induló állomásra. 19azolványok l
már ka~hEljók ?yo?,án: Wag- i
ner Ma~!on ,fIal cs La~h ..Qs l
Varga uzleleben, Endrodon:!

él _Ke~es~ed.~mi Részv~!1vlársal I
sagnal es ozv. Vaszko Alberl d I
né fakcreskcdésében. I

Uj Magyarság a kereszlél'lY~ •
ségle:giobb napilapja. Felelős

szerkesztőMilolay lsíván. mUn·
kalársak: Rajniss Ferenc, Oláh I

~

György, Makkai János, Papp!

].enő, tv1eg}'cry Ella, Dallos I
Sándor, Számadó Ernó, HoHó

József, Barabás Endre. Eiőfjl

ze1és egy hónapra 2.50 pengő.

A lap I>Aácz ÁkGS helyi meg 4

bizotln.ál rendelhető meg.

Világitó divathölgyel{, Páris I
uccáin megjelcnfek az elsó vi· I
lági!ó divathölgyek, akiknek l
ruháin foszforral bevont gorr. .. I
bük vannak. A Párisi Div'<:ll, a I
legnépszerübb magyar divallaPI
uj száma minden divOilujdon-.
ság ről beszállloL I(özel száz.
T(,m(;'k loaJeii és kézimunka
ercdeJi I\:!íünés! kellő rajzát I

kÖ2Ji, valamin! számtalan hasz~ j

IlOS icmácsol iarlalmaz. A Pá· !
risi Dival egy száma 60 fillér, il

MŰSOR

KITONTETÉS ÉRTE A GYOMAI
MAf-lSZ-OT. A MJ:,NSZ országos
5zervez5bizottsága elnökének je
ie1'ltése alapján Tormay Cecil or
szágos elnök meieghangu levélben
köszőnte meg a gyomai csoport
elnökségének azt a buzgó munkát,
am'ehrl~t a tagok létszámának gya·
rapodásával és eredményes mü·
ködésével elért.

1. Hiszekegy. Éneldi
Dalárda.

2. Elnöki megnyitó.
3. Ob"ll"!epi bes~éd. Tartja: HAR

SANYI PÁL békés-bánáti esperes.
4. Zárszó.
5. Szózat. Énekli a Gyomai Da.

lárda.

Refonnátu5 istentisztelet
Csejten. Csej!·pl.lszlán az ur·
vacsoraosztással egybekö!öti
református islcnlísztelel kez
dele husvét másodnapján, ápv'
rili s l3-án, héifón d. e. fél 9
órakor lesz. Gyülekezés kez- !
dele 8 óra. l

!
NEP választmányigyiHés. i

A NEP gyomai szervezete f. I
hó 5-én d. u. 5 órakor él hi.. l
valalos . helyiségében (Baross!
u. 16.) választmányi gyülésí lar!.1

36.400 ebéd. Az endrődi i
"Zöldkereszl " akció rövid mű· '
ködése aialt az iskolás gyer
mekek részére 56.400 adag
ebédel oszloH ki.

Református istentiszteIet
Endrédön. Husvél vasárnapján
délelől.! W órai kezdeliel az
endrődi reformálus hivek ré..
szére6el'énvi Dániel urvacso·
raoszt,§ssal egybekötö1! isten
iiszteJetel tart Gyülekezés kez
dete 10 órakor,

I
tl

Műk·edve)ő előadás. Az jgyek. l
vő ág. h. ev. lfjusági Egylet.1
ff. hó 5-éfl esiz 8 órakor az!
iskolában múkedvciő előadásJ j

, l

rendez. Erdemes felfigyelni cr-l
re él kis csoporjn!, hiszen az!
egyházi vezetőség jóindulalá- l

1 J'" b! - lva' az eVéE1geH(llSsdg cso
életébcR '5ok széDel és szórom l
koz/aló! nyujtoJt~k már eddig I
ns. Szerény javekezeíükben, él !, 5, 'I

híléle!en keresz/ül az cvangé~ I
likusság összefogásáball" a l
nagy magyar közérl még so~ I

~a! ~?ílhelnek, Elóadásukon oH
il'2SZun\z,

I

iQ YÓ g ys.zertárszolgá l
Ünnepnapokon és éjjel minden l
hór.ap l~lól 15-jg él MIiday (s l

r" ! h' .,.. 1:10-10 a .onap 1.1101"0 fl c' P;éh'öI i
be"áróan a betrl Balogh. gyágv" j
~-, ~rla',. 'art ~- '~;ó;i",' t ~;jLC ,l II SLOI~d,,-,10.. 1

LELEPLEZÉS l
i

A Gyomai Ipartestület április l
5· én, délután három órakor, el j
test!.ilet székhái:z~ban,clíszk6zgy(j. J
lés ~(eretében leplezi le néht!lí *

, Kner Izidor könyvl"I)'omtatómester
t arcképét.

Felhívás

Etv10LCSÓBB
B RO

a sz6daviz,
DE NEl\/l IS SZÓDA Vll!

~ • l I "
~!~ler

egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kiszállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordó! dijmen
tesen adok a száBitás tar
tamára kö!cs·ön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkül
dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélyeg eBenében kül
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Boraim kellemes édeskés
italuak. tiszta, tökéletes :zal
mat!Ja1( és TI e m sa1ial'llyu.ak.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestmegye.
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__""'_'''''''''-'JK,_'~4*,., .•4:C;::~''\~,,",~~ '''''''''~ ~~=:;:~<_:;;-::~,::",,,,,,==;~::::~~~:;::==~ ..~~=~:==
'~~~";/I' .. '~~J>;;~-~~7i;".07"';' Ji-r:z::'"5~''''* ","";,~~~~,-""",",,,o~~~.ol;or<'iii'---iJoQ- li ill Q! ---;Z;=-' ft.7"n-""'>?1I<tti>:olW ~f m- ~

1,560.ÜÚO pengővelj@.vitot- li
~ '-' , .... .I

.1 ták meg él nyerési összegét i
az t,i 36 m. kir. oSIIÉi!vsO('íá· j
'k " 'I • " '1 ·...0 l

le/·na~~.. UQ"YéHns CseKe!y ~,~

peng6veJ emeHék ei sorsjegyek J
•

jrál, meri ('~;55:Z sorsjegy ára I
i]l c,1digi 120 PCl1góv,zj 8?C'm· l

!

bl2i'1 140 peng6 leH ,;lZ 5 osz-I
16lyra, s élZ emelésból sZár-I
mazól,560.000 pengő! 1elles f

egészében bclc1eiJék ei iáték- .
lervbe. SzcrQ:1csés eselben
most 700.000 pengő. nyerhető

és pedig- 400.000 ;Jcngó juta.. \
lom, 300.000 peDQŐ fónver~A j
mény, azuián 100.O(iO p~ng6, ~l'
60 OOO pengő, 55.000 pengő, i

a Gyomai 50000 pengő, 45,000 pengő, l
Q5.000 pengő, 25,000 peoQ'ő.!

'" r
I{ü!önösen ieleni6s a 2i drb. l
20.000 pengő. 32 drb, 10.000 i
pengő. 24 drD. öOOG pengő. i
21 drb. 4.000 pengő sJb. sin. l
nyeremények. Óriási ls il Ke- II'

reslel az egész országban az .
április 17-én kezdődő sorsjá- i
lék jráni. A csekély összeggel!
emelj sorsjegyek ára osztá· I
~yon!dnl: l/l. 28, 1/2-14, 1/4.7,'
1/dí.50 pengö oZ összes fő·

árusil óknáJ.

Tulélte már éHe ifjusúgM
A~ H félszarvú t<:hér:,
Bús f~radtan vonszolja négy lábát,
Hentes inas húz;:a kötelén .. ,

Visszanéz még egyszer a kapurn,
Nézése bús, olyan merengő ...
Nem várja 5t többé már a gulya,
Tejétől nem telik a fejő.

Tagl6 lendül, szikráz-ik a fejen,
Elvész a rét s mező homályba .. ,
Bődül eggyet búsan, keservesen
Atb21l1ag az örök gulyába! ... _

Gyoma, 1936. március 12-én.
THí~h1Ó Endre.

De elhervadt már a rétnek virága,
Alta! legelt sok száraz nyarat,
Vágó-hidon élestagló várja
A regény hős "hóhér bárdja alatt".

Adt", pedig, mint egy kis patak
A jó vajas, tápláló tejet,
Fehér kincset a kis magyaroknak,
Pirult arcuk, nőtt <:t kisgyerek .. :

A községi eló!járóság érte
sili a lakosságot, hogy az i 930,
19i1l és 1952 években szüle
Jeti gyermekek közül azok,
akik még nem voltak, mig az
1933. évben szüJe!eJ gyerme·
kek kivéfe1 néJkUJ mi"d "dif
iéria" c1leni védő ollás;-a ápri#
lis 26-én d. u. 2 órakor a kÖZn

ségháza kistanács i crnlébe
inJézlcil1ck.

A him]őollas a következő

helyeken és az clábbi időben

lesz megj1Hiva: Hajmagy és
nyilasi iskolák ban áprjlis 50-án
délelőL, cl póhalmi és ballai
iskoiákban' május l·én délcl
mig az összes bellerüJeii is
kolák növendékei május 2-án
d. e. fét i órakor oJlják a
közponli ref. iskolában.

1955 március l és 1956 már
cius közöHi időben születeH
gyermekek védő himJóoliása
május 3·á.n délután 2 órakor
lesz megloriva a községháza
kisianácsiermében.
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Csáki ~stván.

kapható,

Hat baUai járás baszonbér~

be kiadó. Wagner Fiai
fakereskedöknél.

Gyomai hivalal
könyveibe 1 mjrcius
26-Jól 51-ig a kőveikcző be"'
jegyzések törléntek

Születtek~

Kiss Lajosné Juhász ~~ozála

leánya Ilona ric. Horválll Oá
borné Halvani Erzsébel fia An·
lal László ref., Bukovinszky
józsefné Bagi Róza fia József
Pál ref., NémeJh Islvánné fe ...
kele Lidia fia Sándor József
ref.
Háza.sság-ot

Bclnschrolh Ádám és Ádám
Erzsébet.

Meg-haitaks
Biró Gerzson 77 éves ref..

Bótos Erzsébel 4 éves rk.,
Kovács Sándorné Szanisztai
Agnes 60 éves reI.

Nyilatkozato

Alullro t ezuíon hivom fel a
közönség figyelm éi arra, hogy
kiilönéló feleségem Csáki Esz·
lel' hi!elbe vásár.lásáérl fele/Őr

ségel nem váIIalok és azi ki
nem fize/em.

burgonya,
an óan

sz, '" E rovatban közöltekért nem
váHal feie!őséget sem a szerkesztőség

sem a kiadóhivatal

Phőn és
É~etbiztosUó Tán"saság.

Sziveskedjék érdekH»drli

KORONA HANGOS
MOZGO ENDRÖD

1936 április 5·én vasárnllp
Szem:ációs nagy hangosfilm!

~~Hftfi~1lIfi_llltit

Van,e már é~etbiztositása?

Dráma.
FőszereplőI{:

William Powel,Kay Francis,
.Aline Mahon.

Egy gonos<: Ielkü ember élete játszó
dik le a regényes filmdrámában, meg
döbbentően érdekes jeleneteivel és ha-

tásos fordulataival.
Csupa szivszorongó rejtelmesség.

Távoli kelet,
a világ legszebb
tájairól, I

Sivatag dala
ismerettocjesztö kulturfilmek.

Hangos' Magyar VHághiradó.
Előadások kezdete fél 7 és

fél 9 Órakor.

CI g n e fatelep)
szemestengen á

Felhivás ! P. FöldmiveLzsügyl
'lliniC'7'or l1 ~OO Xli'I 1'~ 7 §._1\ ""a1~~_.)':"''- \t ,__-;1~. ,L LJ.·, ~_\.,. • .i... •

6nck-c 2. be:':. dapjáD 4186ó
1936 VJ.?i. sz. i.znde!elt2t) Bé;
;·:.és vármegye egész lcrÜ!2té
TC kller;ed6 1:(:tláiJyal elrendel;
JC. hogy 6 csép~ögépváiiaH"o

z6 é~ él munkások közö Wszer
z6jés az 1936 évben cl kÖZ4;1

ség; cJóJjáróság eló!! kölendó i
meg. Az érdekeltcsl:plőgép I
dotiosok rl}'omafékosan l

erre. Az ,zJÓliáróság. !
_I

10 '
Dr. Legeza Tibor gyomai lakos veltI

. 4 h. 1205 négyszögöl tanyai szántót l
Cs. Nagy Lászlóné Tari Erzsébet gyo· l
mai lakos!ól2300 P-ért·. I 1

A. Domokos Benedekné Kruchió RÓ-I '
za glioma] lakos veH egy beltelkes la
kóház felerészét Domokos Bek és tár
saitól 500 P-ért

Mérs:zaws Bertalanné Szilágyi Eszter
gyomai lakos vett 8 ll. 422 négyszögöl
vidólaposi szántó t Biró Ernő gyomai
lakostól 3200 P-ért. ~

Török Gergely és neje Bárdos Er-'
zsébet ceglédi lakDsok vettek 544 négy- ,
szőgől cifra!{erti szántó! Góth József
gyomai lakostól 400-ért.

E. Marjai LajC's és Ilcje Miklovicz
Eszter gyomai lakosok vettek egy bá
Jlomkerli lakóháziIt Kuti Sándomé Szi
iágyi julíánna székesf.ehérvári lakostól

Endrőd község részél'e az ugari dü- 500 P-ért.
Jóben uj mezei közös' düiőu[ nyitási Lukács Jézsef és neje Vatai Róza
céljára Endrőd község határában szűk- gY0mai lakosok vetlek eg"i beHelkes l,

séges terTiletek megszerzésevégeH en- lakÓháza l kk. L Szilágyi La;os gyomai ~

gcdélyezeH kisajátitási eJjárásijog alap- i laküstól WOO P·ért
ján BéKés vármegye közigazgatási bi- Cs. Szabó Imréné szU;, heőpapi PikÓ
wHságának kisaiátitási albizottsága a l Erzsébet gyomai rraiws vett egy beitel#
~ár~yal~s..és:.~gyesség m~gkisérlése "C~!-i.. kes lakóházat Krucl1ió Gábor (nős
Jábol klkuldort 3 tagu bIzottság muko~ Kúrti juliármával) és társaí gyomai la- I
désél Endröd községházal'lál 1636 í kos!ól 540D P-ért
év] április hó 20v án d. e. 10 6ra- ~ Balogh György és neje Icsa ROza
koi" ·kr,;zdi meg. il. tárgyalásra a 1<5z-! mezóberényi lakosok vettek egy beIteI
ség elöljár6sága nza] 1lívja meg az Ikes !ak6!láat Herczeg jános gyomai
érdekelteket, hegy a !;'ízoH&ág il., ki~a- I Jakostól 2600 P·ért,
játitási terv megállapítása felett akkor i öZ\'. Barálh Jánosné Kenyeres Erzsé·
is érdemben fog hmározní, ha a hely- ] bet gyomai lakos vett 4 h. 510 négy
sz·ini tárgyaláson' .az érdekeltek kfu.,,"ÜI i:' szögöi félhalmi szántó egyharmad re
se~kisemfog megjelenni. A tervrajz' szét Baráthjános (nős liékányfilsz
és ö.sszeirás. En\irqd községházánál a l terrel) g~'ómai lakostól 350 P-érf.
t~.rgyalá~ előtt 15 napiközszeml~re van· Malatinszki Lajos és neje Herter
kItéve, ahol azt az érdekeltek mel.!:te- I Vilma gyomai Jakűsok vettek 1160
Jdllthetik. i négyszögöl ciirakerti szántói Szmola
Endrőd]936 évi április hÓ l-en. i AlJgyélgyomai lakost&1 595 P-ért.

3-I Elöljár6ság. !
I
i

hango~ás'l"
TÜ;iztE:!ettef'jelentem, hogy a jövŐ hó, l

ápriliselsö napjaiban Gyomán időzöm. I
Zongorák rendbe hozására a szlves .1
ll1egl~ereséseket a Jap kiadójába kér-"
ném. Dijtételeka következők.: Hango
lás tisztitássaJ együtt 8, P., tisztitás
nélkül 5 P., tisztítás hangolás nélkü!
5 P. Eladó zongorák szétszedése, meg"
tekintése szakvélemény céljából 2 P.

Szíves pártfogást kér
Muttl

zongora harigoló.

VI!L

en és hérrnenl\'8

első ft',"(HH]:")

DR.

könyve, 111

kin'ck.

kiild:

SZEI:<

Conli u. 25. Sütőpor és vani]·

jjncukor Éira mosl lcvelcokinl
12 fillér',

Enarődlöl5

!
A Gyomai Sport Clubf.. év április I

hó 5-én d. e. fél 11 órakor az Uri- I
Kaszinó nagytermében évi rendes és !
tisztujító közgyülést tart, melyre e7-'
uton hívja meg az igen tisztelt tagjait s

.kérjük, hogy minél számosabban meg
jelenni sziveskedjen,ek.

Tárgysorozat:
Jegyzőkönyv hitelesitők kijelölése.
1935. évi jelentések.as 1935. évi zárszámadás jóváhagyása.

Felmentvény megadása.
p r i m a 6-8 TisztujHás.

évre ha.,51:0.nbérbe k i a d ii 1936. évi !,öltségvetés jóváhagyász,
. Esetleges indilványok, melyek a 1Ó-

Erdeldődőlmek ltilkárnál írásban a gyUlés megkezdése
bővebb felvilágosibist I elólt 48 órával beadandók.

JÁRÁSIOAZO. FELÜOYELŐ I Gyoma, 1936. március 19.

G Y l) !ti. aJ' Rákóczi I vitéz Madaras GyuJa sk. Imre Lajos sle
~~tWiiliilHU"U~I elnök, főtitkár.

közl Az ez évi .flll'

dapesli N,zmzelközi .Vásé!'1 ma'·
jus 15-18 közöli larlják. A
vé.sár .1rání ~iiJunk 15 élénk tir~

acklódés mUlalkozik. Vannak,
akik évek átél rendszeresen
Jáloga!iák. Ezeknek cis áHa!é
banmjr;dazoKnaj·;. akik él Bu
dapestre való uiaús gond()~

Ia/áva! foglalkoznak !dvánszol
;;ála!of tenn; a bmlepesH vá

sár vezc!ósége azzal, hO~~V

sorozölosrádióelöadésokal hir·
de), amelyekber; részle/esen ei t

fogják. r:lonc'!ar::i: miből á!!; n:i-i
uJoO,nsögoKal boz CI map I

jus S"én vásá~ jsp

merlelnl fogják a vásár állal
oYt,jloit ek
szerét és. izelilől adnak arról
El sok sporl-é~ kulluresemény
ról, amely avásárral eg-yídő

bCl1zajlikleBudapesle.n.. ,Az
első 'ilyen: eJóadásl ei vásár
alelnöke Vér/es tarlja né ...
me! n~'~!vefl, Az előadás címe:
,,\Vas bring! ditz diesjahrige 1

öudapeste!' 1111ernalionále Mes- 1

se."Az d6adást a budapesti
rádió JeadÓálJomása áprms 64
án, héJf6n es!,;:: 21 óra 50 perc
kor· fogja közvetileni, ami a
kelejeurópaí idószámilás sze;.
Tin! csIz 10 óra 50 percnek ,
felel r11eg·. . . I

A varázsvessző, .6.. kincsku ...
ialó varázsvesszóról rerdki ...
viil érdekes cikkel irt Tolnai
Világlapjának B.elce Manó egye· í
ie mi fanár,iSI világhirii ludós. I
Ezenkivül. szá mia/an remek I
cikkel; . pompás '. novellát és'
közel 100 képe! talál áz olva
só cl népszerű képeslapban.
Tolnai Világlapja egy száma
20 fillér.
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fF' * 3Tii2RZEJCxm:z'-

1 MSz5C 15 13 l l SI 17 27
2 MTK 15 12 l 2 69 II 25
3 ETK 15 9 4 2 47 10 22
4 QyTK 16 9 3 4 29 30 21
5 B1SE 14 8 3 3 28 19 19
fi Törek,rés 16 7 3 5 29 26 17
7 Gyse 15 6 4 5 27 i9 15
S l\iáv Il. 16 3 4 9 24 52 10
9 Turul IL 14 3 3 8 25 39 g

10 T AC 15 4 10 23 43 9
11 Hunyadi 13 3 1 g II 53 7
12 VSE 16 2 2 12 20 5D 6
13 KTE 14 2 2 10 15 59 6

Április 5-i mérkőzések :

Zárójelben az őszi meccsek
eredményei.

Gyomán: Szövógyar-GySC
(3 : 2), KondoroSé1íl :
ETK (O:ö), lvlezőberényben:

VSE-Törekvés (1 :2), Békésell:
BISE-MÁV ll. (1 :0), Békés,
szenfélndráson: Hunyadi-Tu
rul ll.

MuJt vasárnapi eredmény.
Törekvés-TACU (1:1).

Birókiiidés: GySe: Kulpin,
ETK: MacsaL

Laki7 az MTK . ióképességű
hálvédje bucsui mondott egye~

süleiének és eltávozotl Mező-!
berénybőJ. ..

Kondorosi TE 1'v1ucha nevü l
iálékosál tul erélyes iá ték mial1 I
május 15-ig cl jáléklól elliltot
ták.

Gyulai deroy ujójálékalH~nj

csunya verekedést rendezett cl ~

meccs után a megjelen! gOa!
főnyi nézőközönség. A rend~ I
őrség 6 egyén! lelarlóziaiolL I
A meccset egyébként a GyAC .
nyerte, 2:1 arányban.

"Szövőgyári SC.u

Az érdeklődés homlokleré'
ben él holnapi Szövógyár
GySe meccs áll. A zőldasz'

talnál 4 ponljától megfosztotl
GySe nem lehet ugyan rivá,
lisa az első helyen tanyázó
Szövőgyámak, de mini ellen
fél már is komoly számilásba
jöhe!. A GySe az őszi steIn
dard csapalál különböző kül, I
só körülmények folytán ma
nem tudja kiálliltmi, de ha az I
ujabban bekerül! fiala l játéko· l
sok álfogják érezni cl holnapi .j.

meccsnek az egyesület és a .
közönség szempontjából való!
nagy fontossagái és szívvel,
lelkesedéssel fognak küzdeni,
ugy megakadé1jyozhalják il

Szövőgyárgyözelmél. A meccs
iráni ugy Oyomán, mini End·
rödön IÍs Mezóberényben is
hatalmas érdeklődés nyílvánul!
meg s ha az időjárás kedvezőI
!esz, ugy nagy közönségre van·
kilátás. A S2 övógyéi" csapa!i:~-·

P blikácfóCJySc. g611 azonban csak il ll.
félidő 10 b 18 psrcc;ben ér ej

K « Perei Lajos Gyóni Géza o:1ca 20iss és Cs. Na~y iövésébvL
szám alatti háza őrökáron eladó. Ugyal1-

Hunyadi csaíárainok !öbciáií ott egy ktiÍtágasnak és gémnek való
SHenkállyi biz.tosem fogja. fék akácfa van eladó. 2-1

vallak Cs. N3gy,m~nl center- özv. Bogér Károlynt és öfökösseí
haif, Jenei Taílér és Sebők. nek tulajdonát képező Horthy Miklós
tvlagyar jól vezelell. lit 29. és a fegyverneki utca 1 szám

alatti házak, (ovábbá aCifrakertben
ETK-VSE 1:1 (1:1). levő 3 darab kertföld.\ük szabadl'(ézb61

Vésztő, bajnoki, biró: Boross JI. i eladók. ErdekJódők forduljanak özv.
Nagyon gyenge mérk6zésen l Bogár Károlyné!Joz. 3-l

szerezte meg az ETl{ egy pont-ll 9 kat. hold 310 négyszögöl ta
iál, meri él Tl1eCCSe1 nem a VSE . nyaföldi szántó megfelelő tanvaépüle
hanem az ETK csatárok bosz. j tekkel kedvező feliéte!ek mellett örök·
szalltó tehetetlensége lelle dön, l' áron szabadkézböl eladó. felvilágosí-
lenellné. tást nyújt dr. Tardos Gáspár ügy\'éd

N Gyomán. 2-2
l él15yon c5alódlak, akik az l

ETK könnyű gyózelmét várJák, l Gróf Tisza István út 71 számú
mert eltekintve CI hazai pálya! tehermentes sarokház, melv áH 3 S7.0

eiót1}'zíől, olYGln nyugalommal! ba, üzlethelység, konyha, .s'peiz, pi;ce
menlek a pályár~, mjnfh~ márl és mellé.!, épmetekből kedvező fizetési
előre beruglák volno i'! W I' feHé/elek mellett eladó. Ugyanott üz
gólt, minfaz ősszel. l :ethelyiség, egy ;;iLOba ki.?ldó. Bövebb<;t

j Rákóczi tít30 ~?. ai,It1. 2-2
f}, mérkőzés első pcrcelb.en I

Lukács· György ács és k6mU,'cs elnagyon szépen kezd az ETK,

l
..állal minden e szakmába vágó mUll-

azonban bf:1marosal1 kilüllik, kM, ugy Mjat) mint 6csldt, nádteíőt és
hogy ól csaiársof egy-ket lag- l konyhaMtolást. Kéri a közönség s21.
jáMk _ nincs hang.ulal(\! és url j ves pártfogását. Lakik ll. ke:. Gárdonvi

fl - I 1 '_.-1 l j Géza utca 2 sz, 3""':'2
,e~mava 10.oga!11i d'\Cz.ull[llZ'''.1

.. ", r:;- -.\ i HŐliiökErl'dékutj·'" 12 slémú hb"
él V,}c. k.apUlCl eloi!. ,ú..14 perc- "

• meJy áll padOi:'5ZOna, konyha, spejz,
ben el VSE megszerzi CI VCZ~- l mellékhelyiségekböl. kert és udvarral
lés! Tim~r hibájáb61 és máris I és amelyben 3WIl!'!al be lehet költözni,
sZiÍtfoszliker 10 gólos cred-I' .o!csón kiadó. -2
mény ábrándia. Ahalfsor is i Aller Mértan téglagyárosnál 6 hetes

I malacok vannak elad6k. 2-2
klhag~'és Simon lufHaiva! iga- l
zolja cs~baí formáját cl VSE I Szépöj csei'épkályMk SO pmgö-

től, jótálással régi kályhák ~traká6át
örömére. Kovács l. igyekszik, I vagy alakítását felelősséggel vállalcm
dc ől könnyen sz:erelik, mivel . vÁeZ! kál:;hás Békéscsaba, í.kertile.t
társai. ölbe, vagy csipóre letiBáná.t u. 1. W-4
kézzel gyönyörködnek vergó... Gróf Tisza Istv~n ut 64 sz. alatt

2 szer 1 szoba, kom'hu, speis van kiadó.
désében. Az egyenlHó gól is az Érdeklődni lehet H~rte ... Lajos Kisfalu.dy
Ó érdeme s mikm egy kava... l K. utca 8 szám.
rodásból megszerzí az egyzn-

I
legdivatosabb férfi ka l éi Po k a t,

IHó gól!, nagy kő eseli!e az sportsapkákat és mindenféle UÚ sapká
ETK keblclmJL . kat legolcsóbban 1!{~het Alt Vince

A szünel után csak Timár ~ kafeposl"I~1 El"ldr6dl:ln az lpartestüc
rémiszígeH a nézőkel, amH{or' lettel szemt!en, kalapfestést bármilyen
is szebbnél-.szebb labdákkal l színre és alakíiást szakszerüel1 készít. 4,

iömi él VSE csalárail, de a I KitQnl5 zamatu rillling bor 1ite-
renként 56 fillérért kapható Kerekesszerencse mégis megmenti Kő- ~.

I KárolYl'lál. -5
pujál, mul Szveiícs üres ka- i Maté J6nos 8 kat. hold tanyafőldje
Duba se lud góB rugni. Nagy I lanyaépüleíekkel eladó. Ért. br, Eötvös
megkönnyebbüléssel halljuk, József utca 7. 5-3
mikor Boross ll. a mérkőzés Fajtiszta törzskönyvezett Berhshire'
végéI íelzi. és ]orkshire malacok vannak el..tlók
A jálékosok sie/nek éillözködol Szabó Gyulánál Endrőd, Szent Imre
és hamarosan bor bel ölik há, utca L 3--3
nafukal. nagy örömére a vész- A helyi állatbl:dosító Sz6v. ez
lői korcsmtlrosoknak. Fő a évi rendes közgy!llését f. évimárc. hó
kondidál 29-én délelőtt II Órakor tartja a köz-

lálékról imi nem lehel. mer! . ségháza tanácstermében. Határozat
képtelenség eselén a közgyűlés f. évi

az nem VOll, legfeljebb arról, ápr. hó 13-án fog megtartatni. 2-2
hogy az ETK jobbszélsóje A helyi áJlatbiztositó Sz6\'. ez
meghódította a vészlóikel, mer! évi lépfene elleni védőoltását f. évi
sellki nem tudla olyan bájostm, április 6-án hétfőn reggel fél 7 órakor
csípőre lenni Q kezéi (igaz, I végzi a mázsaháznál. Ugyansznapon a
hogy nem is akarla,) min! ó. hasitásmenti Gál .t\l1tal, a ke13e!yüsi
Bravó, ez is dicsőszg l A KTE Bogár Benedek, és a hasitásmenti Bé~

res Lajos tanyájában. A !\örösön tu!
eHen uj c.salársoráJI harcba; Domokos Gábor tanyáJában ápr. hó
rosszabb ez sem lehel, legfel, 7·én de 7 órakor lesz. az oltás uj biz
jebbnem lesz hennre olyan tositásokis még eszl,őzöll1etők. 3-2
jóképü gyerek mini cl régibe. fNtftRIIUinRnft'UUIl"RfUK'RIllIU'"~

Szerkesztésért és l~iadásér[ felelős:
de sajnos él futball nem szép- WAGNER MÁRTON.
ségverseny és igy kárbavesz CI Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
szépség. Vi!mo~, I f'elelős üzemvezető; Teke:, Slá1l1or,

GySe-Hunyadi 2:0 (0:0).
Békésszen!andrás, bajnoki,

biró: dr. Magyar..

Ugy az l. mini él IL félidő"

ben nagy fölényben jálszik él '

ról lapunk mezö1I1ri I. ud C.sHója, ll.

Dévav Géza El kö.vcikezókeJ!I
írja:. l

A Szövógyári SC az orsziÍg l
egyellen vidéki cégcsapale. !
ahol mindössze 4 nem mező- i
luri játékos játszik, ezek: Han· .
ká, Pocsai, [-'Jódi és Viász, a .
többi MAfC illetve !\·lM.~V já- ll·

tékos voll. Előkelő helyczésé
b~n m~I!á.n kivetle részét !-:ó: i.

dr, a "OD fC" voll cenJere, alu l
10 mérk. őzésell 50 g6ll rugoH.!:
Porlik Laios intéző inviláliisá
ra meglekinteHern EI?- egyesül:
la! klub-helyiségei!. Eppen pró- l
bál lar! él Szövögyi iazz~ba!1d•.,
mel~'nek felszerelését al gyár
vezetősége 1600p~ngóér!sze- i

reztc be. Közben megérkezik
él klub agilis elnöke, Slern
Gyula és kezdetél ve'szi ei heli
jálékosúfel<ez!el és il GySe
ellen kiálló csapal összeálliiása.
Porlik bácsi m·ig" PBi szónJl
elmondja, hogy f:l közönségI
gel nem szimpatizálnak, merI
ha él csapal ollhon jájszik, a
közönség állandóan az ellen·
felél b1z!Clssa (~károsak él GYS~ !
meccsem.) l) No, de n,,;11 baj. il

ez! is elh!rjuk" mondla. IgV il j
és készül az L oszíályba a 1
közel 2QO mLmkás! foglaikoz- I
laló mezóturi sz:öv6g)'ÉlJ' fu!· l
ballcsaPélla. l

OyTK-Turul n. 3:0 (2:0). l
Gyoma, bajnoKi, biró: Salgó.!

Ha a GyTK s1keresen hasz· ,
uálla volrla rel:ilz adandó al-ll
kalmakal, ugy .megduPlázhalla I
volna a fenti eredményt.

GyTK indiHa ulnak a hibdál
és az első leszökésból Kurcz, l
Barlik l-nek ad,aki szépen!
Slzökteli Raulés ulóbbi meg- ~

szerzi a vezetést. A 2~ bere· l
bQl1 ll~y(:mcsak Rem. a g.61szer-

I
J

zŐ. Kic.selezi . él védelmet és
máris 2:0. Most következik az l
egymásu:áni fölélövés. Majd a !
Turulllak volné! alkalma a gól· j
SZ2I'Z( sre, de Korhely őZ Gres l
kapu meílé ló.. .

Sliinel után gyomai csapat
dik!áljö az irá mo!. föleg 5ar
Ilk I. urolja az egész mezőnyt. l
Mindenb>211 benne van és szeb, .
nél~sz;zbh labdákkal tömi cl

csatársor!. A nagy fölény csu
pán kornerekei eredményez. l
Majd él 36-ik percben Olajos1
a biinleló területen beiül buk, l'

latiék, il megítéli l!·t ugyan
csak Olaios érlékesiii, 3:0'1.
További GyTK kapura!övések·
ke! lelik el az Idő. :(

jók a GyTK· hól Bar/ik !. ki-I
emelkedóeli, Idvüle még Hat- .
vani és Rou vált kL I

Turulból Hor;rálh Me!ich és
Bencsik ió.'rdemel dicsérejei. I

Salgó jól vezelelI. .
,

o. áUása IV.Északi
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Negyedévre '30 P, fél .3vre2·60 P, Egés::' ['WI; 5'20 P. t ~6!1!íJ~~ nerkillaEtti: WAGNER I!Illj'DT'~"'! Hirdetések dijszabásai:

Be"z'"t~c,,: - ~""~ "0' • , S211fkua:tlSlJ'6"" l E1>lJnasábos (55 mm széles;' 1 cm. illil!:!.as l1üdetéFII ""e"_'':I.'"",«,-,,,,..iKKcJ1; lU I "'"' ~

.Hungária-nyomda Gyoma" csekkSZ~1~] 18.280. ;,HUNOÁRIA" li20fiHer. Ötszöri hirdetésné! 10 százalék, 1izszerinéJ
. Lapzárta c s Gi ö ; t 15 j, este 6 Dra. G Y c m~. KOSllluth 15 Si",ázalék, í negyedévi hírdetésnél 20 százalék és
[V'íegjeJenik minden szombatOT! reggeL ' Teielon: 22. J félévihirdetés cselén 25 százalék kedvezményt adunk.

járás

gm

,
azsa .
g omal
részére

szórÓl ajánd~kozojl) amiér!
köszŐncJel mondo!! a választ·
mány.

f'JejelcnicJic. hogy l Oyu~
!a központi Hlkár helyei I Eor e

da Sándor velle ál a kÖZPOilii
titk ársá-got.

Örömmel ielenlj, hogy él

népművelési csoporl vezetésé·
re Nónay ferenc ny, száza~

dos! nyerle meg.

Al. elnöki bejelenlések lllán
dr, Sorbán Jenő fószolgabiró
megköszönie Nemerey Péler
elnök üd'lözió szavai! és ki
jelenlelJe, hogy ó nemcsak az
irodában, hanem ií! közve!len
érintkezésben is meg akarja
ismerni aiárá.sl és különösen
él szükségben lévóknek - le
l<inlej nélkül azok polilikai ele

veif/2 - akar legfóképen seo
gitségére lenni, amin! ez! a fó
ispán és alispán ur is ícszik
él vármeg,yében. Ehhez él fOD'

los munk;;í!1oz kéri él Nemzelí
Egység Pári helyi csoporljác
nak érlékes támogi;ltás&L

A választmány lelkesen fO D

gadla dr. Sorbáll lenő fÓSZO!3

gabiró nemes bejelenléséí és

él gyűlés befeiezése után ba
rálságosan elbeszéigellek az
aktuális helyi Igokról.

éte
ott a

ségese

Száz

az

Nemzeti Egység
váIasztmányi

Dr. Sorbán 'jenő föszolgabb-ó is

Vitéz dr. Ricsóy#Uhlarik Béla főispán a gyomai j{jo

rás inségesei részére métermázsa étkezési burgo-
.>

nyát !{üldött.

A iárásbeli inséges iparosok munkáva! való ellá

jásara 12 zsákban textíláruj küldött il főispán.

Ha hármiIyen keveset is tesznek ezek ki él sok ind

ségesűnk nélkülözésében, mégis egy olyan csep lesz ez

él nélkülözés tengerében, amellyel sokaknálél husvét ünd

nep'í hm:lgulaiába egy kis megnyugvást szerzett nk
Köszönet' az atyai gondoskodásérL

tn l
l

'Megmozdult az édes anya- lasztaí1unk ei, - mi diadal'
ek a szíve? nemzettségévé letttinl\,-

A k kben ui virágok mi feltámadás és örök élet
láttatnak, él halál' magára koromljával kOfonáztatánk

zöld, bársony köntö' meg a Jézus Krisztus által!
sét, az erdő lassan-lassan És egybeölelke~

bkoronás diszbe öhö- k • l k hzi . ~ és a lé e', . ogy
zik. a levegő csattogó mac mindenik a feltámadás

'dárdaIlal !esz II és ujjászülétés naHeluiáí
feltámadást. ujjásziHetést zengje, - mikor tél és ha-
h azért, nJ a nap~ lál felett való győzedelem
sug'ár csókjára, a tavaszi ről és diadalról beszél az
szeihS bársonyos simoga- édes anyaföld szíve és a
Jására, gyöngyharmat hul- feltört· sziklasír: nekünk,
lásra rpegmozdult az édes vérré és éleUé kell v-áhimi!
anyaföld szíve 1 . a tavasznak és Husvétnak

Drág'Q . és lélekemelő, az iizenetéH
a keresztyénvHág Vérré és 'életté emberi

leggypzedelmesebb ünnepe létünkb'en. h'ogy imé mi
'él száz mU;' nemcséik porok és hamvak

zéndiH még 'a vagyunk, ,nemcsak ideig
feltámadás és, az Örök élet l óráig élünk, hanem örök
bymnusza egybeesik a ,. tavasznak bizonyságai va- :
nagyternlesz'etfeltámadá- 'gyunk, kik a hit igazságá;" Vasárnap délulán fél 6 óra
sáva!, ujjászületésével l val kiáltjuk: Hol vagyon '~or válaszimányi gyűlésI lar-

Nincsen oLyan eltompult l koporsó a te hatalmad és iOH,'. él Nemzeti E~nJség Párt l
és érzéktelen emberi étet, l hol vagyon halál él fe di- gyomai s~efvezele él Baross
amelyik ne gyönyörködnék lJ,' ádalmad?t ufcai székházában. A gvűlésen l

dr.sorbán lenő fószolgabíró !
a tavaszi szépségében,a,me- il' Vérré és éleHé keH vál· . ' l l

IS mel;ue ellL i

lyik ne örülne' annak, hogY.1 tani a tavasznak és Hus- Nemerey Péter elnök meleg l
megmozdult az édes any.a~ I véinak az üzenetét magyar sza~akkal űdvözőHedr. Sor'~I
föld szíve és ne teli.esed~! nemzeti .életünkb~n is. Mi bón Jenő fószoigabirói. aki el
nék meg édesreménY3ég~ CI magyarság; ezredéves sói;rben jelenj meg él NEP helY-I

gel, boldog bizakodással, határaink között, nem tria#beli szervezc!ében és ~(érle ól, I
támogassa a szervezetet. Egy- i

annak láttára. hogy imé ta- I nonnak riépe vagyunk, -. beni~eresejlen szavakkal bú.!
vasz és nvá.r, vetés és ara- ! ideig'óráüi .guülöletnek és ~.J l ~ I csúzoi1 el az Orosházára lii- l
jás meg nem szünnek so - •. igazságtalanságnak: furiái vozóBakos józsef főszolga· l
ha, - és nem lehet olyan . golgotai keresztre feszit Q birót ól, aki mindig lelkes iagja I
ehompulr és érzéktelen em~ l hettek, csonka mélgyar'föld és jámogalója voll él szerve~ I

beri lélek, amelyiket meg l síriába tehettek, de oda ül zelneJc :i
. ;' Ezután él következő elnöki I

ne igézne a Husvét , .gyŐ1-.· még Kolozsvár és Kassa ". . előlerjeszlések,zl lelje: I
zedelme. amelyiket' hym; ·k4.puJába a fehé~ruhás an~ Felo!vasla a március 3-án II

nuszzengésre ~.emetnemeg gy~l,hírde.tni O.fSZágnak. f él fóiwánhozbeadoll kérvé-.
li felett macialmasko:.. vIl?lgnak. hogy "a magyar l nyét él helyi s;lervezelnek,

lélek ereje, amelyik át már nem .halgHi. tesi." ha~ amelyben a FAKSz háiráléko-
ne é édes reménységgel. nem feltámadutt'lis él! sokkal szembeni kimrZl.ele! kér- .
b ld . k d····· '1 ' E H k nek él mjl1iszleriumlól - amil
. O . ogDiza O ássa a szep . z .. .··usvétna· üzenéte tI I a .miniszleriumhan ' Qzóla már

valóságát,hogy"ninés lélek "számára' és' e'Z ·H.us- l. , I a l1áiráiékosok megelégedésére
szívem ére., néz- vétnak .üzenet~ "". m""gy""1t'

'<,. ~ lU U. el is lolézíek.
siro:n .mert lá~ lélek szárnál;a 1936-ban! 1 Béjeienlel1e, hogy il Gvomöi

Jezus Gyula 1936. Husvét. ' fOjJyasziási és ériékesíló szö-
él HARSÁNYI pAL velkezel CI Munkás ()tlhonnak

~$P~!".es, egy 5 !áRlpás rádiól és hang-



tEltünt Kruchió András gyo·
mai lakos. {üuchió András 70
é\Tes gyomai lakos (lakik V.
Mátyás király u. 21) április 5
vas-árnap reggel elment hazlJl
ról, s azóta oda nem lérl vissza,
A járókelők 5--'6 óra közölt
találkoztak vele, amikor cl Kö#
rös felé igyekeze!!. - Anyagi
gondokkal küzdő öreg ember,
ugy lálszílc az életnek suly'os
terhél llem birta, s amin! fl fel
tevések mulafják, a Körös vi,
zébe Ő!l'2 mögál.

- T - - -_z=- cs: ;\

A Ti~zántuli . JI elOp'l'ez'te'k .·I

i

Me~ő9~zdasági Kamara· .' '''''''.' "\. I ne:])csz'::'lni, '::0, milll I,:\c\-
h~v'e{~ G. Lés~ló t K I"d- k ,,' ,t l sö:erinl is lílil\(]jg B L;·'

J ~I''le'---r' Z-l or ar~ 7 ep"e- .) Jc>~,= ell1herc l> -I.: él s7;2~npo:n,jb{'d
kamarai tudós~tóhOz" .'. I" , .' ~ .... ,"""'.., fl ..'". ,'..' ll'. "''','.7'''''''-1'

_ - - U~ ... ~ \'J tzid{)t' ~'21k] ~rcét

Igen tisztelt Tudósitó [\1.fo· '6' / F : ,._ _.' . ~ _, I az ürmeps.igen.
Tisz/elette! közöljük Tuc!6sitól .aSQfUöD adUWn (\ner I a kOZSCgl e16h~rosö~, él j Atviit'igilani r"óbc'Jlom élelil

O •1ZI' Mor emJ~k~h'0''': O1t?Hö l-ClZ' '1\ l-cö"".sr'cr,.,,iQ,ú.',!'.'.'. ól,"', '-";'1',__ J' "",,"~.,iJ'I,; j', l, - . , - " -Urral. hog)' Ilaszo!száglNw a, u .... ... ", . ~ • "'----.o.,.' .~ b~ -, ou -- .. ~ cs C'g-ycms~ge!. Cgcszerl . ;,Zf"

morha árak javultak és fd/attis gyeletes. ünnepély keretében l genclflleghagyobb riÍsze és l rné:ne!slef~jj(g elsősorban cr:
VOll arra. flogy Olaszország re- leplezte le a gyomaiipür" i majdnem a.. z bSS2CS jparo-l ilnn.epséggcl kapcsolaIban. min!
s-ére iHag"arolsza'O'on '" e'I·Ánvebb • t"l t K'. I 'd . l ' 1 az ipar. éspedig a manva!' l,Dűr

'" --,' b I., t' I> ,es.u e . ner IZl orarc~e-' sok töHöifék meg il' nögv.) 6,

va"a'~la'~ " d l? c' "l ' - -. , érlék~f. - azuiári Dedio. 011'1' nj
~ ) . '" II II n.eg. ,)Zllicseges pét. Az iparfeslülef nilgy~. 'v '"

volna tehát a kamarának meg. termeL ; örök leJkipaszlorhoz illik.. a. z
tudni azt, hogy vajjon az olasz- ~ermke kÍDhsi;,let~t!!s k,iv~lrőll' A, dalárda Hajdú Béla 1<.. ö r- j egyejemcs cm bcr:S2ereleJ j n-
orszdgi árjavulás kihatással van.e IS so an éhíga at~ vegtg az . ". tó; . l 1-: lr "le l kEirnéicióját

.. 'l . A. fó ,~ , l " .. !_ l nag} \ eze. ~se\ e Q cnC.d?1 t
ténylegesen a szarvasmarha ár ala- unnepe~yt. as2!Blllal Ut i H' . i ;.; ,- I Hogy il1duHllleg ez ors-zá-
kulására. Kérjük tehát Tudósító tek: Oláh Lajos iparlestületi ! ~l:l ","ls.ze {~g~'l-:f,. l:,ra~lal gos hírü, söl ennekhalérain
Urat, sziveskedjék a környéken elnök,Dr. SQrlJánjen6 tb. f6-1 t. 1 Lái,OIS e no,~ UdfVI~dZ? ' IIul 15 eilsmeri és ér!ike1t nyom
megfigyelni, hogy április hó 10- I b'" B' 'kL . Ie il megle ente {et, e l ez~ da"!' Egy nyomorulI, bizonyá •

szo ga lI'Q es. encsI ~ asz-. t 1-< l..,.' d .l/k ·t .lyamán a különböző minóséaü és l' I e "ner Ld or em e e egy" ra ki sem Hzeklt roz""""a l\lé:t:l
ö O az íperhatóság részérő. ' il" ~7' b 'd l' l ve.

kora szarvasmarha árakban tiJr- lJ.' " n 'l f j pa, ~ ....o an, maj e!ep ez.. gyorssEljfóval s az azon mei?~
térlt e ,·a"ula·s és tapaszt 'atá; '" no!San} l ra re" esperes, j. I," '-'d' I .' \~'!., it>lenj G"'fYO' ·f·C'l.o hibl1"'mlélovMd- .. al' l a-<. mint ürmeDi szónok. Kner le !'\.ner IZl or egl,to:::.O I'\e" 3"''' .., ~ '" JJ' .. U ef 0-

április hó végén kiildendő jelen,· , l A. ' f I' - t l' rázaíokkal s Speií Gyula nllm~

! Izidor ÖzveiJ\fe, Kan Imre pd' es .,z Ker e CHifSáríyi l'tésben szroeskedjék velünk közölni. . ~- kf1jával. G:gy férfinak és 082:-

Tisztelettel kérjük továbbá azt l feleségéve! és gyermekeivel, Pál esperest az ünnepi be- fályiársl1ak, .;:gy jó feleségnek
is, szíveskedjék az április hó vé- Kner Endréné gyermekeivel, széd megtartására. Ii éjszal<ákba éra munkájával.

gén bekiildendö jelentésben beszá· Kiben ö költő szava! szerint
mo/ni arról is, hogya környéken l Harsányi Pál esperes 1> van élni hil, iog s erő ", az fl

a hó "folyamán volt./! katonai, l ·ünnepi beszéde l s7akadallan munkál egyesili fl

vagy il külföld részéretiJrtémí 16-1 l fellöró l é l e k számyalásávJJ,
vásárlds és hogyha voltak ilyen fcli?llébb igen k€dves és meg- j mUlslims Kálmán ferÍ\.ft9, - Iffi.;gialálja az uial.. me!y fl

vásárok, a gazdáknak a jómiru5, HSZ. lelő az éll igénYíele.,nsége:m- ff h6talma.san kü'l~Ó; igazságot 1. csermelyi, palakoJ fo!yóvá, sói
ségű ióért mennyit fizettek) nem·e re níZZiie a gyomai lpilr~e5lület szerelő his::; ISivdl1, - ö nem· ! folyammá duzzélszHe, a hal-.
volt tapasztalható az, hogya t;:az- vezelóség<?nek és laglaínak az l z~d~kd{ egész I.éle~ke! mwe,ló, j naJhasaúiÍs derengésé! jtízsu
dák és a vásárló bizottság kőzé az elgolldoláse, hogy midőna í halo pOföil3e:n i5 atdoH' !-(1&S l gdfÚ fényes nappallá formölja,
közvetit6k ékelódfek be. I magvar iparnak Hsztekladó Un- I, Bálint, ---. a magyai' föidb!rto.! a vfrégnyllésos győngyharma-

Kiilönben felké/jük a Tudósitó InepSIÍ~CI_si.e!1!elneR ~ n6pon, kos oszfély remek t){PUSa,kilI1 fos tavaszt az arenrkólászos
Urat arra is, szivEskedjék közre. akkor hazahivnak engem, kl az lsten ls c~mddjó ked\'ében , nrár gözdagságáv6 váiioziatja
milködni abban, hogy különösen f éd esatyiuk ésfesl'ltirük voltam ter<!mlh~iQttfl feledheteHen idós I s egyszercsak Hsa2 bQI1 mzg
a kisebó gazdák tudatában legye- a szerele!ben, csaknem egy ne· Pikó Béla. mind egy"egy olyan I indul g-yózedelmes U!jáfcf cl'

nek annak, hogy az ilyen katonai gyed századon át iS fl? 18 ma-I egyéniség ,"olt, kjk alig meg- I nagyszer ü nyomdilváHalo/: l<:n '2r

vaJ5Y k!ilföldi lovásárfó bizottsá. Tadok \!~Hoz.f:ltleímtmtg sZ~\;'ern " m~rh~ió óriékel képv~se1i~k e Ilzjdom5~ él nyomdá!e.
gak az általuk jóminöségii lOllak· uiolsóldobban, ! köy.ség-nek ~Z étetében. I i::'ö!vjfjan k/kében il nagy Il"o
ért 500 peng/Irz aluli összeget Nel<em e kedves kőzsiZg ~d.e6 j Ily markáns €gyél1lségek ida- beióség a kÖ.zigazgaiás és az,
jóformán soha sem fizetnek. Ugy i oHhonom me ls, ho4oH soha I ién szm~tik iH egy nagyon emberi íí i cl á m szórtlkozás
gondoljuk, ha a kisgazdák emil nem vo!lam csak 11szfliiscló i Szcllt!1Y, dc igen megb€csülll nvomlalvfinyai terén s ieremló
tudomással bimak,jobban el lad· vagy hivaialook. b,mem sokke1 i zs\dó könvvkölónek egy ele, lelke alig megmirbe!ó menv
j~k ke:ülni az alkuszok részéről i~~áb~ éd~saiyjavalék az cgé:z l 'len SZlZm~ k~Csil1~k€ gye.rm~· nylséghen és ennek k6P~S~I1'
történo kOzasználást. kozsegnev. s ebben minden hu- I ke, klrl~k .elem mef! DejJolya... el sem érhető olcsó árban, ki-

Előre is megklJszj!nve Tudóst/6 fe:ek~zCm. rangú. ,i~rsadelmi II~sára ~s alig vo\! clegendö váló idvi!elb("n proelukélja a
fáradozását, ismételten kérjük, flllásu és foglaikozasu emb€i"- I· ruha: K n ~ r ! z í ci 'o r . közsiÍgt közigazgatási. v.ármiZ.

hogy a fentiekben feltett két kérI nek: cdesolyJa voHem~z egész l Aiér! álllíom tH~ "ZI cl miiieul I gyel n}'omlaivá!1'iok sQkfélesé~
désre az április hó végén beklil- községnek viharduliisos) Wid t el"l.<énl. mert egyaránt lermi# Igé!, ~ s terem!ő lelke meg!l2#
dendó jelentésben sziveskedjék ki- és égrázkódietásos idókb.en I SZICH' és lélekl.fmi igazság- lÍs remli il háli meghlvók mUvészj
férni. épen IÁSY. mint a verőfényes l blzQnyosság az, hogy Ei kör· formáját. na~v áldozatok árán

Öszinte ,.fiszteletiinket nyilvá- napsúgaro5 napokban s min" f öyezet, me ly körülves? ben· országos müvéslekl<eí !CTVQZ6
nitjuk. dig csupán egyellen egy erős.. ! l1ünkeí, - cl k\'eg6, mel:;Q! lelve annak slilusáL Al első,

Debrecen, 1936. dprilis 3, ségem vóll elZ, ami ma ls ide maQí!ukba szívunk, - az: em- vel meghódílja az egész ma-
ATi5zántuli MezőgazdaságiKiJ; hivoll, ami ma is ide hozolt: a berek messzesugárzó nagY5ti· Igyar közigazgajásf, - az ui45b#

mara nevében: Dr. Juhos szerele!, ~i örökk<:íig való sze- gai,klket ~~~~nké~1s~emeink:'1 biv~l pedig piecává 1eszi a
igazgató helyettes relel. kel szemlehmK. mmdlg e!h~.. külfölde! messze Amerikátg s

főtitkár. A magam sltvének és életé· tározók és sorsdöntő befolyéi&= a génius il semmiből, s5! t'J'

'!'!!!'!'!!~'!'!!!'!'!!~~!!""!'!!!~~~~~!'!!!!!"'!" nek ebensösG!ges vaHáshHele sal lliHmak é!0mnkrc. minusból .. az adósságb6J lereml
ulán, Mélyen Hszieil Ümiepló A maga ís!enalila l,leniel!ülsa olyan nyomdál, melyre felfigyei
Közönség. oUkezdeOl el ün· iTI II l i e l t 1..t.éISégbevonhalallcm, iaz ország, fel maga il világ s
nepi szolgálatomat, hogy az hogy elhatározó és sorsdönl6 l'I körösparH drága szép köz
eimulI évszázad heivenes évei befolyássa! voitak Kner izidor ség Qyoma egyszerre öSf1l,zri

láján messze kimagasló köz.. éle!éreezek a ,gyomai negy· lé válik széles c hazában, ös
életi fJl'fiaknak, nagy és mar-. szer~f adoHségok, holoH esz' nlBrHi enn~k halál'aiíl IuL meri
káns egyé111ségeknek gazdag l mék vladalábal1 eszménl-'el.o\d benne él meftyar nyomdaipBr~
lalélkozóhe!ye volt e t"örös.. t áillHt6iOH mag·5 dé s országos.. nak geni~ms fe.Jszárnyaliaió lel~

község, Givoma kÖZSége_I söl a nvomd~ipflr kr:én azl ke él.
A félve Hszielt, sok vonaíko- .. mondna/juk,. hogy vilá~ vi· s'zép családfát, gyenn"keil
zásba II csak nem N/legelt oS''' szonylalbao is fénylőneve! le· nem neveli közli5 zj vi setéJ pá ~

szágos hirü uarzó Gvul~. - remíe1t magának . {{ner Izidor, .Iyákriil, m~ga mellé veszi, Já.
melleHe az örök derül! kedé- Midőn afcképlelep le7.ő. ilo.. I voJ ldilföldre klildL hogy ti

lyU, sZeI'etó szíviL l1agyszerü nepségé4 UrmepelHik annak íj nyomdászipar mílld~n ágában
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Az ,ünnepi bészéd méy'
benyomásai után Farkas
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magukal élclcsiive. miivé;:;?i le!] alkalm1;lzoUqínak,hanem. .szemben is. Ö maga is 5ze-j
ma\J.as'SéÍgrd enw ikedvz. !;nr,)· mint alya a gY12rm.zkeinek; .~, :gény-munkássorsbóJemcJke.j
nú](íf I,,'hesse rc r1 f,>I.c;7.n]ado~ ]{j ludl;J a;:1 m~~:nond~ní, ~~g'y i?:jj ki S lud!?!, miiI/en a ,n;un-l

11~1)[;1 ;'JJj,(i'lin'fil,ói a magfDl' .hoss:u emben eleie i'l,.;;!f f1~~Y l ::35 S:Jl'Sf;. Nem lud~tll(1bl)el i
lecnni\uíílók, a ma;;;n-ar szegeny allale!11 ! trJZQJm, mw! ac,iZnnvn El kOl!' J

lJ\,omJ::jpafllá!;: __ o cz 11 ge!!;' úg~, ho.gy szive, VO!I nYHv~.{j !.' kurznda 1.Z~lCiÓ\'.í JeH S...·nírnára, 'I
ális í"::".":1 izjdor kiki ar:':él él7 gyamo!llo segeaelemre; - mj· I; (k ezen· a, ke,ckn ,beH.:1 igye-

il rn~R;'::1r :'\'ol('dajj'c' kor voH z kÖlségblZn Cl?ycllen l ke?cH mUnk§s~ln~k ci 1<:-g!öb- il
,. . , • , , t ~ ," , " ".' i

11th, Icr;zn I megnYllo alkmom, ae10lö sze~ \ L1?l j:zeull, e" J{zres2Juknc", a!- l,

;:uonban szözTycn és véi;;- péri, jéiEl. Ilcnli?sérf és ::;egil- f J6!:dóság t;j.' ;)j::;03ílenL Mbr ~
zek" h~ánfos volDa (? porJriZ, ségéri ne alioH v0111?l oH ö l 1898-bah önkénr röv1dl:2ilC az
ha mCi;:ksicl1i nem :gyekcz'ném iegd~é rrou!c,;i: - mondMiai.! aklwf még oag'"cn ~,o::>S:ZÚ rnllll' i
szerét1'i crümi'1~:1 ez ünnepség !cl'!ul Dögr "oli Kner izklol' a j kaidt5:, egy !:Jen fizel21! nyári l
kapcstn !{n..::r izidor lelki ar~ nyomdalpar terén és' aligha! szabadságidő1 cngcdéh'cZCli l
"á~ ug~', mini az Q(iziem0s volt kisebb és kevesebb az! minden munkásimak, s ul!örÓ· l
cmD2f3zerc!cl inkacnációjáL c!~berszcre~~l,~ charil61iiv szoi- i ie v~ll ,Cl. ~agyü.r mUl1kab~l:d I

Ezen Fi világon vegyunk SZQ- g'ciál meze/elJ: ~, renaei!:eSl torexveseknd" Ami· i
gények Ls, meg ga;>dagok is, , ri~ ,ldÓ;ll volna Qt: ün~rpsél? ll'?!', a ,Vi~~k,j n~'~:~~~ld5zár.s~ö'l:
vag~'unk kcresziyél1ekis. meg H~l~eleben; 12~\;:.7SZ C. som.o ?O..}l- " balr lel:eJ01~:I_ ,?I'(~"'1l1 . mög~' l'.

vagyunk zsidók is,--- vagyunk rela.! f1s1h,ehHcm meg n dU., Am I. sabbra ::>orOLJölla ue GyOmoT.:
szükk<.:hlüC'!" me~ vagyunk ada- nem akarom igénybe venni a ! mini Bé~éscs{Jbé! r,>" Arad loil I
Iw.::ó :óléi 1clkck 15, -- az azon- mélyen Jiszlell ünneplő !,özön- soroz va, llO~i' JöbtJc! fiZ<Gli!('s-!
ban kéíség1cleniil hizonyús \:1- ség i'jgydméi, ér.:cn ezért e J,él sen ml.mkásaina~;, I

lósáR. hogy ludalü56n vagy;\]· lcgma,kénsahb és leli1kjcn~c1' A melieH mindíg válla!ia él

dal [dalt a szerele! istenének kedóbb lelki arcát állito!!am' köielexellségchl {lk ö z z e i
lelke ludja áldoza/os érlékké Önök elé, midÓn iiszJeló I,e- s~:ún~ep. is.Kj,~í2H~ a r·észél l
(enni az emberi élelels egy gyel-z{jel áldozik fl G~'oma! kozsege, m12gyel12 es az or' l

ilyen éleI vol! iZne!' Izidornak lparlesliilcl legnagyobb"jpl!tosa szág közügyeiból, ameiyekból!
az élele, e lércn is géniuszl emlékének. soha hasznol nem llU7.oit, ha· I
hordozva magáhan ! !-luHion le.azérla lereL sel'- n-em -mini ez ill Oyomán köz-l csak ',zszleségckc! h,)zoli,

I{i ludná ad megmondani, Í{enlsen 52'oigálaII'ZJ, el 111~~n'ar !udomású',,~.ll.ldoli mindíg ál'" l Elóbb él Felvidék orosz meg·
hogy több; minI. fél század I ipar elóbbvHeiéril:,armélk meg- doznl él kozerI.' I szálláSa, majd ErMJv első nicg'
alat/hámy szá? és ezer család- bec;sül:2sére, az emblZl"5:zerelel Az vOl!.öl felfogása, hogy! SZ[jli~Síl okOZOl! neki s:ilyos
nak adol! ó kcnyerel. mégpr-, hiánVl1élküli: való gyakorlásttra .mindl?zeknek' éJ' kmeleZeltsé- ! vcs:2teségekel, hiszen a meg-

. dig neh. minl f6nök aZ Ó üz# t':.ner Izidor e,m!ékeziZle l . . ge~r.lekeh~lS.el lellni, szépet, jól l szállal! községek évekig nem
és. ponlqsan szá!liiani. csak \ iudlák !artozásaikal fízcJni, s ó

Kner Imre felszólalása .' reális árak ,mdlel! lehel. tvlár I ekkor óriási öS'izegekel áldo~
, , . ·.::.~isg.Y~qlekkQr9mbil'11 ~aniloJj l zoH árra, hogy az ellenség ki-

De ugyanilyen s:r.:igo:ruan ,v,elie:4n:a1. hogy csakió áron sza- Ilakárodása után lljrasLervezejl

mindig. azt is, 'hogV' cl 'váHellí' bad' do.lgozni,~erl a jó árat i községek nagyrészét ingyen
mennyi,ségelés 111loő.ségel. aneh~zen'adjék ~e~és~sak l nyom!aiványokkal lássa el. .Az

legponlosabban .betartsa" sól:aO;f;lak,akL á.;dsiép, ió, szak. l ország me~csonkltásávalelvc~

illkább .,öbbe! és jobbajsz~l.; szerti é.s ponlos~rriunkával meg' szHéUe mef~renclelöi kéiharme>
Hlson a l\il{Ö!őlll1éL Ezenkivül.érdimli, Szerinte 'a jó árra' va. dM, és az elszakiloll eri.'liete~

minden iörck~;éseBzvoit,hogy . fÓt5re,kves k~nyszei'Hi az ipa.. ken maradI követelései; is ei,
munkájánC3k sz.jnvonaUil~ rT!inó- j,rost,~rra, h.qgyeziknek a kö, veszifejle. ,\ nyomda szlá~

Amidőn családom és a ma- ségéJ folyton fejlessze és él 'vetehTJéri'yéiOlek megiele!ncs. sakor elveszHelic felszerelése
gam nevéaen hálásan megkÖ~ rendelkezésére álió eszközol<' sené's' eiilZs.zi Ől képessé ar3 háromnegyedéí s él riikéllysze,
sZ0nőm Aiyám emlékének ezl kel mindig a kgszebbel,']ég# .ra, hOgYlTllmkaJársailis lisz- rHel1 kárférilésl1ez már csak
El. megbecsülését, ugy érzem, lobbal álJltsa e~6, amil egyál- iessége~sen'megfizesse és fej. ~eljesen elértélde!enedeií ősz·

hogy nekem, alí 1 32 ével töj. ja~ában e!ér~i.leh~fSég,~S.151m" !les.;dhes~"faz ü'zcméL szeggel juthaloU hozzá. tvlind~
lőHem ej közös munki1ban aam tche!sege es. iorheleHen l Sokan azt szokl.ák mondani, ez azonban az Ó hiiéí soha
Aiyámoida!án, kölelességem szo:galma: akaralereje mellelí· hogy szerencs~je v,oll. Én kÖ-. soha meg nem rendHheJle,
nehány szóJ szóini iparoslár' egYI~ ~~gfobb e~zl<~ze ,céljai zel ról iállam 32 éven ál az Ó Tudta. hogy awk az üzlcli
saimhoz is. Ez BlaHa hosszu elerc~eben iudas\'cgya volt. munkáját és tudom, hogy ez elvek, amelyekre munk§jál ala 3

ídó alad módom vo]! ugyanis Kjsgyel'mek~orában kezd/e él nem igaz, P~IYáia .kezdetén, pilolía, helyesek, becsületesek
megismerni oZ ő gondolkozá v tanulást s folyion tanul! és oJ" aminl egy kis lókéhez juloll, és igazak, azokkal sikcrü\l é:

sát, elaka! az elveke!, amlZlyek I vasalt, amig. ezt csak egész- ezzel szegény családját lámo, közönség becsüiéséJ, bizaimát
rmmkájá!, ilzleli levél-:.'2!1ységé1 I sége. engedte. Hiszell csak há· galla. Később, amikor az üZti és uámogalásál kiérdeme!nie s
j,ranyHoliák s úgy érzem, hogy rom elemi osztályl \légzeit és leriendűletbe kezdeH iönni, be. mindig változaOon hiJIel, bizG~

lommal fogo l ujra rmmkához,
cz-ek ismerele lörmlságos és '19 éVQskorában.. már munka' . f,zgség támadta meg, amelyről Amikor a harmadára kisebbe~
lHlsznos lehel i~arosíársaim társa volt Jókai Uslökős cimii orvosi tévedés folytán azt kel· dei! országban, üzeme kifosz
számái'a. élciapiának. Amit tehát iudoll,lell hinnie, hogy márcsak né- tása és pénzének clérjékíele~

tvlegtönu!lam lője az!, hogy azl tisz/án önképzés ullán ~rle , hanY"éve van há/ra akkor, l1zdése után ujra Kezdje éi mun'
ez iparos levékenys.ígének fő el, él szakadallan i~nulássaL j amikor él nyomdaépűlel feJépj- kál, ezl mondai/il: Annakidején

<;o • I 'I ~ l'" 74 forinltal kezdtem. Most er:·
törvénye a becsüle i, a vállalj uzerm c el,Z ipari p,a ya,n s!n.~s ,léSéve.l sÚlyos adósságokal veit l "k l bb

k bb d' l il . né so" a tö em van, mer!
köl12\ezeH'5égek minden nehéz.. eves~ Hl osra, nlel !gl2!lCla- magára. Mire ez fl tévedés I,j~ van neven,:. amelvre rámasz~

SQ~ és akadély dacára való ra és képzettségre szükség, derüll, következel! az exlex, él, kodhalom.· .
fellétlen !eljesilése. E hosszu Imint a diplomás vag).' hivatali l.lemzen eHenállás kora, ami- Ugy hiszem, hogy ezek az
idő alaH egyellcn egy cseire i pályákol1. kor kél é~eoáLa közönség l elvek naswosak iparosJesivé 6

sem emlékszem, ,tlmikof bárki- l Legfőbb üzleti elve az voll. nem Hzetell adól s rendelői! reim számára is és k:vBt10m,
vel szemben is adai! íO'ére!ün~ II· ho 'lj II k"'! !" l lj r f . k M' ~ hogy Atyám emléke örök pél-

e gy ~ va"~,Oi:C eze. lseg~"l .. ~za a "lg.. lzelle,' "Ire,. e,zi ! dakén! álljon ~!ómi:lk.
k,zJ nc leljesilellllk vaimI. Ha ő ., kel mmden lel~lí1tejben' SZelZ, valahogy.jHoeverre. egy Iotal· l A kegyeletes emlékezés ü
valamely munkál ado!1-haiár- százalékig kell !eHesJl'?nie, Min" j' iás'kövQlkezlében 20,000 arany· l
időre elvállalt, mindig il1k.~bb dig ez vez('He, úgy' hilelzzójvei, kQrvn€4s vároilaTl I!eszlestgel l diszközgyUJést Oláh Lajos
e~y nappai e1óbh szállilolta min!. m~nkásZ!,lval és fl, közzel, l~ellcjj elszen~edl]~e. Majd kö~ l' elnök zárta be, cl dalárda eje
olI. mjllii es:y órával később,. ~ kozeeR:B'e! es az. ai!éfmmB~ vdkeze!ia l1öboru, mely reá énekelte Q Szóza
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zéd elej~r~. 870·--:j,:.~ (; ~é:~~it:;);Ó \':~:~':::l 'c::"~iL::~z.té.:::.?:e~~·rr;é~' _·~:ese-~l

~~e~~det~ \ .<ez-

za. _~ legegyszerUbb '2se~t

kür cé]s7eFüHen vagy
trágY3zás kÖ\7~I.Ke2·~éber:

né1kü!özhe1~eH·e!1 't:'~2.nY,3gah~~k 1 t1ntsZI.gtÓ; ~eHesen

A FALUSZÖVETSÉG:

ÜDVÖZÖLTE

KERESKEDELEMÜGYI

MiNISZTERT

Az a föld bánat jöldje,
Bús jelene ezerévn~kJ

liJedobm a sÍrgődörbe:

Trianolll.mk lett naf;ypéntek.

Mil Itds Arpád vérrel

Ezer éven eke SZíintott,

OmlOl il hús mcgyar llefJI?et

Karddal vivott szabadsá[,;ot.

Kialuo'! (J lúkfYG fénye,
Tunl1 madár ell,;;fI
Küzd ;) porban, 
(Jonos;, ki'gyók rút !h1d:ll'nl.

Golgothánknak gyászos sirjG:
Bár [ánk tették a
Nézzünk fel a csillagokra,
Úgy érjük meR aholnapot.

Ét az Isteny kék a mennybolt
Elcsüggedni sosem swbad,
Az il ,föld. (Imi magyar vof~.

Az örökre mag)'ar marad!

Nem folyik a Tisza vissza;
Az OU, Maros, Dráva, Szdva.
Magyar dalt sir a pacsirta,
Hiába rajt" rab/jk járma!

A ra!; földön lesz inig hajnai,
J1.fakyar húsvét szent ünnepe.
Felhangzik még a régi dal:
]J Kossuth Lajos (1zt üzente!"

Angyal sereg, az LÍr lsten
lliegnyffja a hősök sfrJ6.i.
Húsvét lesz cl magyar szfvben,
Győz) láncot' tép az !gazság. f i /

Gyoma, 1936, április 6 án,
Kruc~ió E~dr"".

A Falu- Gazdaszöv~jsé)J11;ár

eius hó 3J-én, kedden délu1."1;,
Mayer JtlllOS ny. minisz!cr cl~

nöklele melleH vá!aszlmám;
ülés! ím'lolt.

Az m0:sell rész! ve!lck: Ivád\'
Béla ny. miniszter. Kaán 1<3·
roly és 5chandl Károly ny, ál~

iamlilká,'ok, Csizmadia Anchts.
Farkasfalvi farkas Géza. i\nldy
Ferenc és Plósz Islván orszgy. '
képViselők. Széchenyi [Zárol,.
gróf fÖJdblrlokos. Tomcsánvi I

Gyula miniszteri janátsos.
MUlschenbacher Emi! 67

OMGE igazgafója, Düsín.! ~,Iik·

sa, az üMTF. vczérjgaz~,cli)iiJ.

Um!? József. a Gazdák [')!zlo?

síló Szö\'elkezc iének ',,'Z ér
igazgaJéja, Wünschef fri~,,\esj

a Hangya igazgaiója és su!z::,n
máso!{. A Faluszövclség ré
széről Teöl~yes lslván dl r.
igazgaíó és Szekeres László
h. igazgató jelenlek o,cg.

tvlClyar Jénos elnök rövid
összefoglalást adoll a falvck
mai sürgős problémáiról, majd
Krudy Ferenc alelnök és Te
ölgyes István dr, igazgc!ó je,
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, ',' " '~',. " 6 ", , . 1936 áJ)tHt~ .
GV~')MAí uJSAG '. ,., , ~~~~~~~~~~~~::;'-;~
~'~_A._.., ...~ - ,~ ...' '---r.o "'$$ OttHO"', 'I ,

~ jldswt!a l,htUó{m és kfJiüJ(i}seJl cl l Péter, Kmchi6 ,SP?rt I Utaz~si keJve~~~nY:~k, t1
e alakul a gyon1BI kit éntksuJmávalkönnyekig m;<g,~ 1in/ézc nl2oUsfÍg: M?JaHnsxlti La- l dapesh N,,'mzetkuLl ya~all

g, II estennelok ,', hatoUa fl "" '. " il felji 1,5-1 iD~, Eeinsc.hriith C!áb~r, O!á~'d{á-I f~h!! , lát~~aY:1i _§;;;,~~i'tr~ ~ A
. ~ i. ! ,vere",!;'! :tttu~e. k,', LaJ98 l',' -I,'I',\; S"~,."va<,.,, V(~"AliJ ,DoHag' " \''-;SlHI~C,'ZU"'-e:,ny, eZ 0:>';:l7"b?"', ma.~ lete l' r , \ .' ,. .....H'.H~" ""•• '" J 1 ro " , ,.

ye",u ' II játszotta, i1~s.en. érielm..~s~~: A~ j HI Bokbm'güv lenő, fegyelmi l g Vd,'lÚi\61la;aiok von
1Q·én l~,.z "':I: lilskyJ6 gytllés' falában minden szereplo. p:n ti " J ")i'O~l''''g' elfJ'<k: !.(Der E'"il~l\'p I !IHijus 2-tó] május 8-if!' ., - ,.1 ?otta me·fl él p,edla ada;a{) 1,!'·L , M _' _ '.:", .~ < ",,';h; j "'.~ '.,;;'\' g.U~iF)mallJk hlan'y'[l TI\f:1 I ,#.1:>.,' • ::',1(1"1)[1(161 l, KI.~;r! L,,.r;';·~'lf'l KDV:<Cfí. LajOS. B!Hl i P(;~,jl."- !:'5 mtkJ,d::i e-

J" " , elég ru."uez 13;"17\, "-"i., • ..,1'''''''' ....' '', • __ , ')" ~ , ,,_'

pőnéls! áprílis 9'én, uffilkür l "kedvel/Iket is DlÓWC/ fe:rJ'en, j BeneiJeR:. ; 24',19' "el1c1ap~$jroJ,
lflCg~lL;lkLJI wí\!yijrnÖ1csJcrmesz~ l ~U . , ~ert[!Pi.g.~: Kőhler ~Z:su'l 22E2.?!Ji' :Z:SUS:::Z5Iifr j s:c,;z<Jkk k/'::(\n?f'rn~nyre
hík egyesllicic. A rlll iJ! is inkább ;;csalma (.4.ksa), Herler Magdolna l _ ,\ sH :\ bc!f(\!dj ujasok itlicstuu

idószerú ennek él nagyon fOl1~ (jootdn hercepJ~' J(oyd~sJl1ci fGHi Ifl I R E K-,I j'2~\,cr veswd:, amellyel
lOS egyesiileinek él megaiaku~ leád» PfezfJer Ad~m .(fopClp) l ' ' , lm('l\!cscn ufazhaí!1i:lk ViSSZCl aki.
iása, merI hiszen megirjuk már, Heimfartti.. József (m:~el véne) 1 i indulj á:Joflitisra. Jga.wlvanyok

' J dl""'ri"bfpf mea~~rlem"lrt.pk l flvógyszertárszolgálS'.t. i,'' '.' "l~s mlfluell """'!IJ - I. 1'>,,11..11 ", ~., 1 'UJ már kephalók Oyomán: Wa~-hogy él \'éHmegyel. gyumo \" g , 'Szmkánvi Mariska iigyesell sugott. l Ünne',)nlPlolwn és éjiel minden tk · '11'1' . I d k m~n az" J' , • ~ i n'2r' lvlflríon nai és Lach és~la !ast ,lll re~e21 \<e;. A darabot lvlolmir Gyula tam-j' hónap l~lól PS.ig cl Máday és J
ossz C! cs bIzony ennek a toUa be. , 'OA ,I Varga iizlciébcl1, Endr'ódön:

I l , I16-lól él hánao u!olsó naDfélVat jhelyi megrend"ez,e.'sére él an Elóada's után. Wolf Zsuzsánna, . '!" 1 iJ Kercskede'l1i JYiszvénvlársa-k l I "Z oeYáróan el beéri Ba,ogJl ?lOgy~ ,rr;égis csa, a gYll;'110 cS.erme~ - Lehóczky Mária és Szrnkdnyi ságnál és özv, \'eszkó Alherj .•.j sel foC>'l:.Jl<ozok nlaouk vol- OÁ t t, s7nrlár tad szolnálalol.
es tIl,u 15', Ilona a kit - remeny - szere e, '-"- b n~ fakereskecléséDC!l.

nának hivalva, akik pedig cz!, hatdsos é18képet mutatták be és l Vitéz dr. Márky Barna al- I

sikeresen csak ~lgy judlál~ meg,- l azzal fW'ay te.tszést arattak. t' k l 'I h b l Al elÖljáróság figyelmezteti
"1 j' j l 't l 6J ispán intéz 'cc.el, ,ogy iJ I. o,r' .. 1

'
.OQ',' az UI'cáki""lenni.. ha e~nesu e l, II la e~y· I _LJ&&!±, . :SS:Z=!E±&1C "". ! u

k~,'zbó!, való irányi/ással veg.j G .S.C, uu"'lése 'I. sodmegyeí á:mentesiló r;!l:n: l semmifél~ aprújószágol:){acsái,
ZIk eZL l y . t' l kálalokhoz Ujabb 50 ('~arodl l !ibál, CSIrkéi, ot 'ldereszJí?l1i

Másrészt azérl is fontos efl~ l Lelkes hangulatban folyt le a l kubilws induljon el e hó H'~··2n. l nem "zaba.d. Járdán lolicskázl1j,
nek az egyesülelnek a meg' i GySe április 5·i évi rendes köe· l A tv1czógazdaságn I IH:rékpározní, rné~ a iárdái!ém
alakulása. med - amint ezlZ- n gyíHése. A közgyülé:t ti "Magyar l Kamara elólel'jeszíésére a főld-! oídedo!1 sem szabad. A járdák
lótt 40-50 évvel jlf bőviben! I-!iszekeg~:;gJ:~;,nYlt~tGt~ ~egü~~ l m\vQi~sügvj mfníszter elrendel· l Iíszlántarlás5 ra mindenki nagy

j ' ...., cerf'" ! elnökl!) V""z; J\!~adara:) yu.a.! .. , . 'o . l' . •
terme l a gyumo,cs, él m ''5 "," ll' ,. Klt ~, ~ é1l"' Bzámban meole, j le a gyomm laras an IS ö ,eg-! gondo! jorjiison s na kell. nEl~! ! -- l' kl l . . l-. 'I l I. vO:Zu e a ~Z ... ;"., l b "'!. 'l

e o ta alUn' ,a cseg~iaJ il Ui1",- !lent taqokat 8 lel2'előszőr is aZI kiseb. nöpszamDerc... mcgeJ~, pon!a többször js Jakarilsa le.
tervszerii gyümöicsösök egyesm:t merralapiiÓjának, Kner \ iapitásáL Dr. 501bán Jenő fó, l Az IJjc~rEl szappan és egyéb!;

telepllésé\'el, valamint a háJak, Izidornak az: év folyamán tűrtént Iszoigabíró ínfézkedclt, hogya lszenyvizé! kiönlcní. vag} kj~
és tanyák körül 5 m~gfelel6 elhalálozásáról emlékezett meg. j járási hl:wtlság sürgősen alla':! vezető 'csatornán ldere.szien\.. .., r5j "1' j' "e! k'-'zd.." . l t k felállva egv ne"- , l
g~,rll!1l0!CS'UKU le e.SC.~ ,,\;; ,,,\ megle en. e. ',' "!, , •• '. (' pHsa llllZg ezeket a n6pSZdm· mos. fenHek ellen \le,'i5k ',SZi,Ojünk el egy olyan gyumolcster- aes néma Gsönuc1'í:l nodollak ne- héJ. J.... l 'l " .,.~,_ .. '

mes lési hony· Iokozhassuk cl 111' ct; "7 l i-tk"ke~Dlékének A ter-' ~-tor~",..,. _ '.' gOnJéh. meg lesz.l",,,- bUll/elve
z , lS-, • ai .s,.e nu ll. .',' A k~~A.f""<lfv lV"·d~? a nato. '~'l -ct - j- !h', ~ f"gyümölcsfogyaszlastmkai es cl '~ede!mesés alap,os gondaa[ el· j1 ~lbh ""t:Q ! ~l :::i u' _ ' 1- s!~mel.o .es es~efl a utHi,'2 ,!S

hasznunkal. l készitett elnöki Jelentés után, a ~ runkbélll eddig nem és.. lelhe,o. ! suJyosbodlk.
Bizlol1ságos gyüm~lcsjer"l f~titkáf:,a J)énzt~mok és, a ~z~~. i SZ,c.fencsé;12 csa~ -.2.fo~ vj0Jt f Filléres gyors indiJ3siiJ ter-

mesztési csak megfelelo szak· 1vlzsgál.0K lelenté~ét egyna~gu g I ö m~eg. \ollak nzJljek: fjl10,~ I vezikaBaléllonra junius ~8.2.9~
tudással és ,fJ gyümölcsfáinkai l ~udo~~s~l. vett:~ ,és "ré5zükre,,~, lY fók hideg' isvOH~ ett már kár ~,.. ikén.. '
, " .. ,.. ~ ·e felm~wvenyt m...."sdfáK. Több er '115 van ' l .. . ' .. '. "
es ,0 gyun:.0.c~ol ~erosen. ~.- tékes felsz.ólalás után ejteHék megA "omai l aros- és Keres' I Betörtek esete István tra-
szc!yeztelo karlevok eJlem "e~ Ia tiSztuF,tast, meiy a jelen kör.m.. ! ·,:r.CY,'lf' l, O" ~_ ~ ,-!.:. 'IJ"5'-1 nk,Jába. Cse1cz,!,SI\,'án K,OS,SU,dld k ' l' h j" kel A meg- é k I. xt' -k"'rült .H~a'J LJél"" ...,nl'.(?pz:o",Qre.. ... ""e ezesse er ,e,un, m nye, ",ÖZv. n.agyon SA "" .. ,', " • • I,' L~Jo5 ufc~i IraMqaba apílllsf l 1- 'I - . k I em'cs d 'A t· 't':!.· b "l VB! nc.rőjén esie ·8 Órel ,,~Z...e e o perm e ezo ~epe e el' i . ,nek mon nato. ts~ IMllL an. a ','<1 .,.. l A S-áll szerdán é:jiQ:! belörllZ!\, s
ember nem ludla beszerezni,IO'yornai ·{ársada!6ID mll'ltien réte- dellel mw<edve!o előadáSI ':'S. _,. f' hh d, 'á.. ';,
de az egyesület l1}.eillehe~j ezl ge feUelhetö s az ujjon.n~l1 beke- zar;körü ttUlivigEllmet ,rel1~ez. ~_rHjall /;, !r.?~~c:~.:~n ~~Y,,-':~
és igy az egye~;u!el minden rültek valamennyien regJ, !e~kes i Előadják tl ~Farsang !űndere" ~lge~el.~ ,kld~le.l:'i.e. iLlfI~e,L
ta?ia

hozzájulhal ezekhez él munkásai, a GySC~nek Az Ul höZo lJ feiVDnáso§ opereHeL l ~ohanyar.w dVlheK. A Ker
gepe~hez. .. ....,.. ," tlkar a következő. l. G6mbös Gyula míni<.iz!erel ~ vO p,zngo,

,9rommel u~~,ozohu~!a ~~I;~ Elnök: vitéz Mada:as _G~uta,! i1ök és Eckhardt Tibor plsz-l Háziasszonyok! Megjeleni fl
molcsterm~s~jo~ egye~tl,elenCdl"\ alelnök: dr, Sal!ay Laszlo. Kml-· tojpClrbajl vivlak. Sebesülés l DR. OETí{ER evár 1936, éejmegalakulasa! cs szep efe- ,. . t· t ök dr It , _., , •
ményt várunk annaK működé· 016 István, ü~yv:~e? i~~' AkKk" neMrn VOk;H J; f", l ji l elso luadasu fenykepes recep!~
'l·' Vincze Endre, tisztJ;;.letbed im", v : ene ln §.Hh;gUS, elDOL),(~: l Könvve me[yel Idvál1ságra bik-

se:z' alakuló gyü1és április 19, dr, Sorbán Jenő, dr. MoJnár Kál", l a Yekl-ete h~dse,r~~, m~gl1yerlel\ ! kinek lngyen és bérmentve
én délelőt! í t órakor lesz, a mán, Kner Endre,·. Nemerey Pé- I az o ,,520 éj nö orur. J kiiJd : DR. OE:TI\ER . .4. T,!\P~
községbáza nagytermében. ter, főtitkár: Imre Lajos, titkár:' Sziv~ és érbefegségekben l SZERt-vlŰVEK Budapes!

A belépni szándékozók. ie.. Harmati Tibor. főpénztáros.: Er-' sz~n.vl2dók éj Siesla SO;:á~.or\' l Conl! ll. 25. Sülőpor és veniJ~ ,
lenls,ék ezt be Kaló Lajos Jegy· dei Sándor, pénztáros: Szántó um (Budapes/, ':' ~álh\..IY,or?/ 'I !lncukor ára, mos! le\'elenídnr
zónel. Imre Csapó Gergelv. főellenőr:' u. 5.) szíváUűmasan n~q~!ale!.; 12 fméL

AZ EV. IFJUSAG Bein~chrÓiÍl Gábor, ;Uenör: Nagy ják mindazon, klilönleg<:::,; ,kl. l Felhivás ! A földmive!ésGgyi
Imre, jegyző: Báthory István, Lu-' szerelésekel es bQre~ue.zese- I Miniszter (1899, XLI!. Lc, 7. §,_

ElÓAOASA czy József, intéző: lVlórms Mik- ket, r~;z~yek el,bCje8Se~e~ :el... l Éinak 2. bek. (:Jlap/Éln 4\ 1866 -=-
Akik amult vasárnap este meg- 165, ping-pong intéző; Illyés lst- lsn:er~s~hez cs ered\!1~nyes 1 19ő6 VI. 3. sz. rende1ellel) Be"

nézték az evungelikus iJillSág I ván, ügyész: Qr. Messinger Al-I' l!1yogyi!asához, (lZ ,orvoslU~o- kés vármegye egész 1erüle!é
"Jefte fogadalma" ,szindambot! 9: bert m;íszal~i tanácsadó: V!!rin márJY mai feHogasa szerml, I re kiterjedő hatállyal e!rende1

6
leGteljesebb megelegedésen kllliil· ," ~ ~

a":zal az érzéssel mehetiek haza, István, számvlzsgá!ó bizoUsági ,elengedhe!<?flen!.il s;,;üksigesek. l le, hogy a csép!ógépvállajko~
hogy ettől az ifjuságtól m~!; sok taaok: Bi.ró Gyula, Németh J6- ~A leglökélelesebb "Camhrld. zó ~s il munkások közöm SZQr~
kellemes estét várhatunk. zs~f, Kéri Gábor, póttag: KISS I Bej" elek'ro:<'ar~iograph) leg- zódés dZ 1936 évben a köz~

lelentősnek kell tartanunk az Ákos, választmány! tagok: Kun l' legujabb jjpusu es legnB\?yohb , ség! elóljárósá~ előtt kölendö
evangelikus ifjuság szorgaltl!ilS és l ferenc, Biró János, Maiatinszki, 'tclj",'sH.ményú ,R?,n{gQ~ dj~~,nos- i meg. Az érdekeltcsl~ol6gép tulaj..

s:::,é':!,ü:f::lt~~ mi~~ ~;o~kfv~i I Lajos, Schwarcz Károly, SzHigj'i l lihs, e s ,hera"1as, kemd«k. I'!onoSilkJim.rmél nyo!!?,~ré~osan
~zért a megbecsülhetetlen eredmé· . Mihálv, Kovács Lajos, Kőszegi A sllvmunk~bl;i'lScWa~ m('g~l. l mVj{J fel e~re. ~Z eloJla~üsEJ.~,
nyért is, hOI;Y a hq.llgaióságuk:!t lstvá~, Németh Géza, Klein Lásl~ !apHasa, Szemaves cs oxygen lA francuik VISSzautas!!ollal\:

is maoukkal ragadják és ve/uk ló, Németh Lajos,. Fek.ete Géza, füld?k. K~lön:cges rl,í~tilk~ Fe~\.: I éi ni~m,~J b;Zkedi.3;la,!ok~l és Ó~
egyiitt az ismiivelódik. Márpedig Papp józsef, Lach Mihály. K~l> vo es . pin~o ku:ak..~e.~:~ nYUJIOllak ~e U,~KC:', ;~.z 'ZlC:~
ez a hallgatóság is elég tekin~d- sai Lajos, Pető Endre és Biró, HélPOZO 9100 ~1~?\'Szog~!",~l clfogadhí'lla,,~nol';; j.},,! u!.lln\?pe~
lyes számú: most is több mmt Benedek. főrendező: Kiss, Antal, l pa,dtD,a,,n. R~nc1eks , .. :ej~roIután ,n,~gy .Y~liOZasok JCs:?:neK
200·an hallgatták végig az elég gazda'sJ.g1· bl'70ttSJ.g : dr. J'vXoluár l, belegekne,k 15., Tall2l~oz,a'. ilZ,.europell aHam0k c:rő61aku~n.ehéz darabot melynek női fó~ "~Q '.

szerepét (Mirjam) feUer Annikó Kálmán, Knel' Endre.. Nemere]!! rási az Ig'J.zgafösag , le:laban
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korpa, és
kapható.

fatelep) burgonya.
állandóan

,(W a.gn e r
szemestengeri'1n

Term T'F7Ecrr

J ID6K
LEXI O

HI..I5zköietes" teljes, modem lexikoll'l

KétszázötvelJ munkatásrsa arnagyar
szellemi élet kétszázötven kiválósága

kb. 6000 oldal-IOO.OOO címszó
5000 rajz, kép, miJmeiléklet térkép

Az UJ I D Ő K eHSfizelöi
a lap mellékleteként

mind a husz köt6tet
ajándékul kapják

Minden negyedévben egy kötetet

Az első kötet mos! jelent mef: !

Tájékoztatót szivesen küld akiadóhi·
valal Budapest, VI., Andrássy-ut 16,

! ij

Gyo~aié~~]~~lri~~li

Anyakönyvi 1lI'lo'ill"""""Il<[

.A gyomai anyakönyvi hiva
lál könyveibe 1936 év á lis
2-9-ig a !(őveikező hejegyzé
">el< lörJénlek.

Születteli. ~

Jlógye Sándorné Péicr Er~

zsébe! leánya Margit rer., Szücs
Endréné Nagy Piroska leánya
Eszler ref" Gyuricza Sándorni
Kovács Keceli leánya Gizciia
I' ,._uJza riC

MeqhdUak~

K. Szilágyi Islván 1 hónapos
re f. .

Az endrődi ollyakönyvi hi
valalkönyveibe pedig 1936.
március 26-lól április 9ig a
következő bejegyzések lörjén~

lek:
Születtek:

Ti'már Imréné Mikó Margil
kánya MargH rk., Socó La·
josné Látkócz!<i Margi! fia Ottó
rlL, Gyuricza Lajo::iné Sz. Ko
vács Ilona leánya Ilona ric,
Dávid Mályásné Hangya An
gélia' leánya Gizella rk., Kurile
la Gergelyné Rácz liona leánya
liona rk., Kiszely Medárlné Ti,
már Ilona fia Medárd rk.

Meghaltak.:
Nehéz Józsefné 5ula Eie142

éves rk., Deutsch fülöpné \Val~

lisek Regina 53 éves izr. Kuli
István 82 éves rk., Bukró And·
rás 74 éves rk., Pinlér Isjváf]~

né Uhrin Mária 92 éves rk.,
Belalajos 56 éves rk., farkas
Istvánné Valuska Ele! 27 éves rk,

Boldogtalan királylányok. 1-\
szomoru milliomoskisasszo~

nyokról remek cikkel közöl
Tolllai Világlapja ui száma,
amely nagy terjedelemben és
gal!':dag lartalommaj ielent meg,
A legkiválóbb magyar irók no·
ve!lái mellcll számtalan érde~

kesebbnél érdekesebb cikket,
sok pompás rovatot, folvtalá·
sos regény! és közel száz
nagyszerü képei jalál az olva
só a népszerű képeslapban.
Tolnai Világlapja egy s:záma
20 fillér.

A magyar szeUem& élet tük- l S. I. gim.rc. lané" e ZSidÓ,CSa'j MHyen férfit szeret, a, mai 1
re. f:lsc;én mi2,qidenl ui s7á· ) Jádi n(Cveiis iránjlHásáróL ~o' nő? Ez a címe annák a nag-y,!
roáhan ld!es sikerrel valósi!ía j lonu ! ,-;" :)ro' a rv~'crvar' zs' i szerU képekkel H!us:dráíl c1kk-'", '! '}- ''-""J \."'to~' , ,,,.1 1"~~ . ,l' l nek. amely a DeHbáb ui szá- , '
meg fl TWH.J'R a:d a pfOg~:, dé> rogalrne:" a rombdó ,szel~ ! m8ban' jelent' m'2g. A llilünó
filmnlo1, ho~n' u!édél és szC!- l lem:ól ír~, Tóth józse';: dr. Gaz· 'l! szir.házi kép.zsiap remek ri!dió
lemi örököse legyen ei fnmk· j daság és vílágnézd dmme!' műsorokal,egyfelvonásos szin
lin~Társulat hajdani hírneves l meg-llyilolj~ az Uj j<or köz-! darabol, szlniJázi beszémoJó=
Jo)yöir.élltlr;B](, a \"ASÁRNAP1! g~zdBSág-i rova.táL A lap ára l ka!, plelykákal,gBzdag fi!mro-
L'j~Ár- k n. ' ; l . • j flO fl·!ie'r. ml·~d'...,n"ll '!n.n'~,..""O'. lj va/úl. noveHá!és" több mini
i,,~' u-na r, .'.Z JfOC,él mi es j "!t ,! . ,,'<-"'" "-"',..,v .. , száz képei közöL A 100 01-

múvészeli képes folyóífcf leg~ l Az Uj Kor a legjobban elleT" l daiéls Délibáb egy száma 20
nemesebb hagyományoH keHI I )edi magyal' folyóirat. ,fvlulal"" l fillér. I
élelfe kivájó n~ur;ka!ársakköz-l ványszéimoi szívesen küld a I Uj Magyarság akcreszfény- .
rcmlliköMsével és él lOPcsiná-1 ki~d6hivalal: ,Szenlklrá· ,I ség legjobb napilapja. felelős
:ásna~. v?!asz!~kos _e:z!,őzf;1 l Iyi-u. 28. szerkeszlőMilolay lstván, mUD-

lve!, Plnler leno az elo l!'oda- ~ T' t J{, , , it K",,_ kalársak: Rainiss ferenc. Oiáh
J

, 'ct I ", . • . l ISZ aSii:lg es egeszscg 1;;.
om s az \1'0 a,om!OT,coe, VI' l' • 't .' "d l l Oyörg\" !vlak~;aí János, Pappzese adja az il iZ e.leleL Ezl

szonváJ ismerleli, Csánky Dé- j b- k' ro-h', N' \ Jenő, i\/!ef?very Ella, Dallos
'" - 'oo - " ~, ' ,ar! n,cgsze, ~L eli mC!gaIHU, - H ll'

fle~ él ~.zcpmuveSZ('d l\!llzeum " , ' . Sándor, Számadó Erno, o ° I
fói"azgalója, a mllzeum ujjá· l ha rnl!ldelll~ap r~noszeresen l józsef. Barabás Endre. Előn- l
fLndezéséról ad illusztrált be- 1 !(ALODON1 szájvize! hasz-! zelés e.gy hónapra 2.50 pengó. i

SZám01ÓJ'_,CI:OlllO!Q' len? ~jk# I nál. O.dH és ferlóilen,H - cb.. \ A. iap ~ácz Ákos .nelyi meg- I
ke Kelet· Azsla forrongo fold- '\ ben fejlik nagy sikere, bl20flnal renoelheto meg. !
iére \'ezci. Németh Imre a. Oli· . ,!
nánlu! szelleméi k ulalía a ma- .rIjW&lllniutilUU~UWWHU~WWliltilU"61~~uwid..'nunnuliu'11
gyal' művelődés éVSZáZOdOl.11 ' . > I'
ban. Trócsányi Zollán Gu'] Ba Oyüilsünk erőt, az élei küzdelmethez ! i
ba sírjáról, Nádai Pál a kny- IG V U N K l'

kéf,ICZé,'S ,ÓS,I{,Or~rÖI' ,i, l!YéS, ,\..~Yu. l ' h,' , II III t
la g\.erm,Ckkoran,ak IOIlVa, iS- l I r .. r r II
kolájáról ir. NovelIbI lé!{cly I .
ZOl,t,á,n ,é"S i\érl~SZ RO,'bel'l J re·l· !
gényfólYl.aiásl Töröl~. ~.ándor I, táplál - üdit -" erősít. l
tollából' 'kÖzőL 'él TUKORl.lj A lég$zegényebb család asztaláról sem tlialnyozháttu.lsvélkcr I
száma. "tviunkak és napok" hi s~ en ' .',' I
címú l1agy~zerü rovalában érA, lliveg 14 százalékos Szent János 50f 48 filléf~ I
dckd'snél érdekesebb cikkek él ' lúveg 12 százalékos Korona sör 38 fillér, \.

sZínpa~ ese:n~n yc~rö!.. i!odal- I 1 pohár (c 3 del.) frissen c~apolt 14'oío SientJános sör 26 fmér. ;
mllnk élin~ve:~ol,,a rkél!ol:fJ~ m:" J A OYOMAI TERMElŐKl
gyar iiyeJvrol, ononap ir>CpZO- l ' FOGVASZTAsI ÉS áRTItKESITŐ" )
müvészen;l\iáliiJásélíról, hang~ l' ur vezetés1, SZÖVETKEZETE FrisscsapoJás! I
vCI'senyeil'ó,l' kÖ,nV\:cifO,-I>, film- i V E ND É G L Ö J É B E N il
ieirőlés hanglemezeifől szá· lll. ker. Horthy Miklós út 40 sz. l
molnak be. Erdélyi lózsef nagy Rendeléseket dijmentesen házhoz szállitunk. l
verse és Bernálh Aurél f:gész- Elözékeny'kiszolgálás. 1
~!dda!as! r.alFz~ ,k?!Ön. emlit

k
é
k
sl· Ll'Illflh"Rl~ft~R"llIl~~llIlflllf!lfillll&1f1f1!lUU~nl!ll"fUUl!"""R,."tUUUIl;ueRfIIllIlRIiIIedl

er eme. eoy <cpezes, sa 'I . , "!
rejl vény, grafológia és gyö- . BúzaminöSégibemufatö Deb· me!ésének minóségi vonalko-
nyörü fényképek galériája élén- recenben. A Tíszánluli tvlez6- zásaH. A magyar gazdatarsada
kiti él TÜ!{ÖR áprilisi számá!. gazdasági Kamara a debrec('ni lom figyeJmé! ezen kiállifásra

ez.ulon klhíviuk. j
Az Uj. Kor április l-ei szá- és békéscsahai 1\1. Kir. Mezó· Agrárpolitikai lap Jett él 18t

ma a szokott gazdag és fel- gazdasági VegykisérleH ."iio- j

tűnő tartalommal .Aradi Zsolf, másokkal kElfőljve é.s él föld. I é,'es mullri'l visszapWan!ó Uj l
Barázda. Nagyatádi Szabó ISI-j;,

Possonyi László és Rády Ele· I mlvelésügyi miniszteril.lm járno- ván is Rubinek Gyula alapim.
mér szerkesz.tésében megje.. gat.:ísával ezen gyakoriali cél Jása ismét a magyar gazdák l
len/. A vei:eló dkkelPelró szolgálatára készi/elle elő ez I

és a szövetkezeli mozgalmak
Kálmán ors:tággyülési képv!- év május havában megrende# érdekképvise!eli lapja lelJ...\p. I'

51216 ir1a, a·' sök-ai vitalo!! zendó tiszántulí búzamlnőségi rilis 5-i1ü számában Megay!
aulanómia kérdés~ró!. Megy!· bemulalójál. Ezen búzaminő-' , ' j

ltigilja a lap a spanyo! ese- ségi bemutató céljára a karna. Meissner Károly országgylilé· l,

si k12pviselóvezérdkkben is
mények valódi hálIeréL Nosz- ra kerüleiének hé! jör1fényha~ merle,li e~n/es kereskedelmi ér-l,'
lapi László egyetemi lalHír a lóságábólmil1Jegy 700 minlát dekeltsége.k, indokolaHan tá
'lMagas kl.1!1ura" és fi "Népi l gyiii!6lfekbe ~s do'lgozlek fel madásail II szövetkezetek el. I
kuHura" ellentéleire mulaloU rá l él közreműködö vegykisirieti len. Hasznos judniValók, Me' ,
szenzációsan érdekes, mlily lallomások. Ma már a 012gyüj# zógazdasági rovalaiban az Uj
cikkében. K Tőrök lvliklós löi! minták vizsgálata befeje- Barázsda szakszerü gazdasági
"A.kikról nem szabad megfe· . zést' nyeri s CI v[zsgálali ada- tanácsokat nyujt, Kiilkereske..
lejlkeznUnk" sorozajban MoJ-\ {ok összehasolllilö feldolgozá- delem rovalábam áll,mdóél!1 lá=
nál' jánosról a Nép pár! ala- j sénaI!: munkája fo!yik, hOilY a iél<üzialja olvásólt CI mezógaz-

, daságj termelvénY<2k külről·
páiójáróL él lelkiismerel embe· május hó 11-24 közC}!1 Deb· di érlékesités lehefőségeiról.

féró; ir. Befejezi 5 lapa zsj· recenben megrendezendő kiál- AwnldvDI ami az héien lőr

dókérdésr'ól indila!! an~'éiol;. lilás keretében jária az érde- lént, aktuális hirék egészi!ik ki
Ez ~lkí5l1'ommg~ @1~sz Pé!iZlr' keHek elz 'a Tisz6nh,l! oli'zater' il IciPOL
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uibcr Sz)Hvad
"kert ánojnflsr~ kb7allitva
s lel.ad'va, Vasuli ftL'ar kb.
4 fillér likre;l!(én L CS<1kis
50 life:ren felüli r2!Hte~é5t

;~~:~i~!~~~ ~O~;fjii71J~n~'~=
Iarnára kŐlcsön; hordÓt1J
30 napon beHi·1 bérrnent\'2
küldendő VbSZ2.Szétküi
dés lJlánvétte1. Egy
lev,~~béh'eg eílenében
dök nüinf! cc borból min
tásJ.obQ~t)anJ bérnl enrve,

Bo!"a~m kenem..,s édeskés
h:~Juak. tis:l:ta, tökéletes za~

matuak ás xl e m s;ll!aj!iY~Ji!lI{"

'_-iTI;

::)r.erkesztésért és kiadásért felel ös:
"~:vJ-\.(lI>~ER .T~tART()!"'J.

Pere~ Lajos
SZálTl alatU l1á.z:. ,·...-,"".-0'·,'"
-ott 19y :.;útf:gaslla-k es
a~rác'Ü:: van ~Iadó.

Hungária. k6nyvnyon1d2vál~aiat) (5:lon1~

Fej':~;ós üzePJvezetö; --fe_k~1 SanD8J:

adEz a
Magyar zenés vigjáték,
főszereplők:

Csikós V€rébes
Kabos Somlö t3'Í'/án,
Tun~.y Oyub, '!Be(~

Ii)' Sándür~

Nagy sik;;:n aratoU magyar hangosfi1:1c;
amelyben !Öbb nagymagyar 'színész
derűs iátéka '!égtelenü! kedves és el
rzga(i6, J-ííü keliemesM akar szóra
I;:(;zni l1'~ J1ll'lassza ej ezt"

szép magyar filmet.

Korona ha.ngos mozgó
Ej;jdlr·5d,

1936 ápriHs 12-én He5i."é: vasárnapJán
és Hus'Jét 11étfőjcn.

A Iegvidám~4!Jb

Hat baHai
he kiadó H'",.~,~",

f~k.eresk€:döIIfJ;ft

C~ N..:"lgr·{){- mi1jó' Pekejét f2CitU;l!il
C~s~~i1yá'n'O ie',' ~;"-iÍ -1": t>ir6
]at!anu~ Í1@gy, ~,

t· én: nek ujabb 2 gólnelyzeíe maoCl
lG 14 l 82 17 29 kihasználatlanul. 40 perc.gen..az
15 12 2 69 II 25 addig fairen játszó Oy Szabót
16 9 4 3 50 14 22 magával ragadja Hódi indolens
16 9 3 4 29 30 21 játéka és leteritl Cs. NagYDT; arn!-
15 S 3 4 30 22 19 ért a biró azormal kiálJHía,
17 7 4 6 30 27 18 Szűnet után fokozódik az jz.
16 6 4 6 27 20 16 i galom, fi. ,játékosok mindk~i
17 4492754U!'
15 3 3 9 26 42 9 I részről erejük teljes foegfeszité-
15 4 1 !o 23 43 91 sével dolgoznak és gyakran csu-
14 4 1 ~ 14 54 91 szik ki szabálytalanság, amiben
15 3 2 10 19 628 ismét Hódi vezet 5 percben Cs.
17 2 3 12 22 52 7 1 Nagy remek, távoli slabadrugá.

12-én csak egy bajnoki l sa szenzációs l A középre huzó~
lesz, Turkevén: TAC- j doH közben isrllé! üres

kzpu mellé gurít. Turiak részé4
ről esete, Pocsai és Tamássi lö·
vései foglalkoztatják SuenkányiL
37 percben teljesen ma~

Északi IL {), állása

1 lvlSzSC
2 MTK

.3 ETE:
4 GyTl<
5 BISE
ti Törekvés
7 GySe
s Mal' lL
9 Turul ll.

10 TAC
11 Hunyadi
12 KTE
13 VSE

Április
mérkőzés

KTE.

vasárnapi eredmények:
Törekvés- VSE :1 (l Hu o I

nyadí .,- Turul n. 3:1 (2:1), j\i1áv
11.-S13E 3:2 (2:1), Cs. :t"-Ja~,;:.v()t,

. ~,i a hiró j':edig Hangos Ma~~:~i:k"h!ai[hH'~lU').
~iDC[)lrtJh.!íl:"ejh1 i azonna! KÖlbe~1 ~~__IV" .... _._~~

Szöv6gyár-OySC meccsen Ia nézőlíp.l a piüyától elválasztó Endrőd ,~9E~?:- el.?lJ~r~~f!t?l..:-
kiállito~t Hódi (Hoffman) Szö\'5- dróthuzal elszakad s cl szabaddá 1164/1936 ikL szám.

gyári játékost tu.lerélyes játék mi-I fett héllárvonafaD a pályára fut

att 1 hóra, május 5-ig a jáiéktól ~ 15-20 felizgult LökdDS- c:Jdröd hiZSPf' léc?f.f!', ;<7 dü,'~', C=:'i. 8~gár
n" l' - d'l- Hó p, k·n. # - { ~ - ~ __,---,~r.JJ4_ ~ nek tl!la:,~d::nát ·kéD..Jezö ~~lHK10SeitiltoUák, de hu.. ,.,te·,ését J>" ha",; l Kez lll. cm, a II mr,elen l'

• H' lőben uj mezei közős dmónt nyiiási 1 út 29, és ?l regyvE'rneki utca l szán,
próbaidőre fe'f"gges"'tet>/>k., "'y. GySe játékosok és rendezők vesz- céIJ·ára. Enaro"ct község ha:tár::'i han s;:iilc- .'i' , h" ~ .

á Ld. .a. ~ ... --" ~ _..... aIattl .;,JaZflk, tDvább-á a: Lürakertben
Szabó t, kiállitásával eléggé mrg, Inek körül s igy tudják csak a séges teriHetek megszerzése végett ?ol!0 j levő 3 dap;;b :-:e:';füldjiik szatadkét: b6

Ó bánta!mazástÓi megóvni. gedélyez.ett kisajátitási eljarásijog alap-I". eladók. 'Eröei'd5dőJ.; özv.
büntetettnek vélte az egyesbir . kivezetik.', a iáték p~el'ce!dg áll. A B"

J "kés vármegye közigazgatási bi- Károlynéhe,z. 3-2
Husvéti mérkőzések. , hátra!év6 8 perc alatt sem válto· t'OHságáilak idsa!aWási albizoHsága él I Kétfat'óyasi tehér:járás és öt ser-

I
"zik már az eredmény. tárgyalas és <:g,;esség meg~;iserlése cél- tésjárás n:,'ári lwszna!c:tra kiadó, Szi-G.yomán: Vasárnap Szentesi.. I

hél.főn GySe. b~l a közve~!en véde.- já.b~j kiküld~H 3 ~agu bizoHfág műkö- l iágyi Amal S<:<!OOll'csternéL Tisza Ist-
lVL~V-GyTK, Szentesi l len;, il. haltsor., a csat.amk köztI des,et E~drcd k~ZSé.gházánáf h 36 , válJ U~ 57,
MAV-GySe. i ~,,' Mártcll1l Andrásnak 3 1óm ',aló szer-

pedi'a Kí~,"'. Jene; és Bar'!.,!;."\ n""')", \ ti_ VlI áp~l!.is h6 .::O~aft (I, e. 10 óra- ,I
End ódo"n Budape~tl' M /..\7 '" v, ., Ui_ JU ~ ......, ke~dl nle'" ,; ''<ro'''a'a'''r~ a 'KO"Z ~ számja., egy drb, SLaliekéj e. 1 dre'.:3r :' '." - ri. , 4' I.' á'" G"~" ~ il tél',.. "b ~.,."' .. J. S· ,'"1 .a ol ' " u - ~
Előre-ETK.~o.t .l'>lV • lot", )luH a 1,.... 1:..10 ~n f ség előljárósága azzal Divja in eg az ! fogas, 1 drb. ekekil!)2 p'Orgető\'2i;

\
" T Javult, de Menyhárt teJlesen CSQ* i é.rdekeheket, hog.y a bizottság a kis.a: I. drb. kutágas a házá'láL 3 drb. h~z,5!1ak

Mez6berényben: !asamap ex- ! d H S ö ö . ból kö ~"f,i;' . 'i f való 11 hónapos süJdöje ",2 örijkŐSrlYÍ-
ti!-MTK-. hétfŐI1 V"C.. fC-1MTK,' ! mon o . Z if gyar a z· 8 ja ItuS\. terv m.egaHap tésa eleit akkor, l '~'b ' " 'h . - h'

>l " . u· ['fl. U ... ct b í . u aSI ..;anya an n:egLel<l!lL k 'Ct.ü l. a ,.01 azvellen védelem Pocsai, Szarka és. is er .em en og határozni, ha a l
n,i o~t V á i1"p \'ac fr" fi ' .t l ~ 6 - ára is rneg:udha:6. Huny~di lr~ 26 3-mez uron: as r u ' • \,.- Csele vo.. ilak a ierriobbak. Kul-nin SZlni h,rgya ason az _rdekeHek közül'

MAFC. . : , bJ., : _:.. , senki sem fag megjelenni. A lervrajz HÖSCt; Em!~y.l.Itj;;; 12 számú 1;áz,
g'!Om~~ be,nutaikozatoa sl.kesu.li, é~ o"~"-e'l"'" En,1ro"j kr,~"i-g1'''z''na'l a ~ mely ~!l padosszoba, kOlJyha, speiz,

S Ö fi', , O SC 1 O (1 O"'?! .. ~ . ,. é 'ó' d~. ' 'b- óli." :;,. ;:'O,J~ i ......... 'uo l .. VL..:::i ... .ua a... f,
Z vvgyar- y :.: ) JOSZeEl II S l III u,alu ;r l IS· tárgyalás elölt 15 közszedé;'e van I meJ1ékhelyiségeI,ből, Kert és udvar,,,,]

Gyoma baj'naki biró; Kulpin. ~ merlünk meg benne, Kar, hogy kiíé"e ann1 a-t "2 "rd'eK"'l"I"/~er'" l és 2!.melylJen azonnal be lehet költözni,
" u Hódi. vá1,.:ogatottságáí tulságosan i';jnt~~tik',·' L_« ~ .. ,~j.. "'-S'-- I,. olcs6n kiadó, -3

Váratlanul erős ellenfélre talált If"s"'eutáa! Szép cserépkál!{hák SO pellgö-
. ~ ." P" ll. ~ Endrőd 1936 évi április hi':, j-en,

az L osztályba tartó 5zövögyar KTE-ETK 4:3 (3:2) l 3-2 Eliiljé:rosl3g, ;!~l~/tálással r~'~;el~:;é~~!~! 2:[:~J~~~~~
csapata a GySe lelkes egyilHe- ' l -

Kondoros, bajnoki. biró: Mácsa)'. l VACZI Békéscsaba, J kerli1et
sében. A szövögyáriak igen erös, . Bánát u. L W--S
stilusos futballt játszanak s, hogy ÉrtheteUen az ETK letörése, l - En~:.?~kö~~~~cC~Q.l~.':.ó_s.agá~~~_ bgdhratoE.abb férfi k a l a p o I, a t,

l 787-2/i936, il,l. SZ2.11',
nagyobb eredményt mégsen tud.. HétröHlélre olyan j ehetetlen ered- l spor!Sá.:;kákat és mindenféle Hú sapkj~

tak elérni, az a GySC kiváló half- ményeket él' el, amit ettől a jó- l li i l{' e t JD " kat legoJcsóbbaI1 vellet Vinc",
1 " 'ka!apClsifl2H Endrődőn az lpa'i::;;:ij·sorának és közvetlen védelmép képessébaü csapattól nem várlunk \,', Fndri',d község részére az 'ej il. Or- I

- - . . I rel~eJ szemben, j(alapfestést bármilyen
nek köszönhető, volna el. Ugy!áiszik belső bajo.k· II ménykut

i
uj mezei közös dlijöutmeg- 'I' színre és alakítást szakszerüel1 kéS7.it 5

nyiJása céljára Endrőd község j]a!2rá~:

GySC támadásaival indu( a já. kai küzd az egyesüle! s ez Ját-I· ban szükséges területek megszerz-§se) Kitűrrő zamatu rizling bor li:e.
ték és Bartha az első percekben szik meg a játékosok kedvetlen, végett engedéJyezett kisajátll'~si eíja-! renként 56 fillérért ~;apÍ1a;ó Kerekes·

jó gólhelyzetben ront. Szövőgyár lé!eknélküli játékán iS. Ha tovább I rásijog alapján Békés vármegye köz- i -6.

válaszát g percben jeney fault ja is igy szerepelnek, ugy rövideB I igazgatási bizotts<\gának gazdasági al- I Máté Jénos S kaL 110icí tai1lvaiöld.ie
.U k l' ct· "" l l bizottsága a tárgyalás és egézség meg- !anyaépülelekkel elad6. E!'t, bT, EötvösakasztJ'a me_,a s Hódi félnH!laS '" sen.H ed enge ,n! a J ne,yet a ' ,. . . - -

'w ~> G -fi" - . kisérlése céljábó! ;.cü(ÜJdött 3 lagll bi- jOZS'2t utca !. 8-4
Szabad'rus::ása Fekete lábáró! a lyn,-na!";.!,' -

~ , ~. 7-ültság műkődesét ENDROD kőzség- A h~!yi áliatbiztositó Szöv. ez
hálóba vágódik, Öngól! A v:~ral. l ftflMfl~~flkflfl~ólftftftft~'H@ j Mzánái az 1936, év! máJI",s hó évi Lépfene ellent i·éclcoliását. f. évi
lan gól kedvét szegi a GySe já- l l 6-án d. e. 10 ÓrE:!<{)T Kezdi meg, április 6-án hWÖll regge! fél 7 ór?:ko;'

.tékosainak és a csapat vissza- l E n dr d t éi I 5 km-re ~ A tárgyalásra éi község elC,jjírósága végzi a mázsaháwáL Ugya::áznapOll a

á é .bb j ~ 2 77al hivja meO' ez erf.eJ,·~1ial-pf "0'7\7 hasit3smenti Gál AntaL ~ k?seJyüs;
esík, A j lék ezen r sz.. ,en csak \ 'alas l,~ _". ,,'''' t, '" .',-',':""-"" ""I" B 'B ~ l' , " •l. . ~ a -blzof;J.Si.1g a v'lSé!.lant.asl ten,· lJ1ega.- ")ogar-'eneuert j es a llasüaS:Hcnü Be-
Szrenkányi és a haHsor önfelál·l. i lapit:ísa felett akkor is áde'nD"n fog res Lajos t2nyájáDan, A körösön t~11
doz6 munKája óvja meg ujabb ,P r i ln a" fallyásbirtúk 6-8 ! határozni, ha a heiyszin;. tárgyaláson Doniokos Ocibor tanyájában ál)r- hó

góloktól a GySC hálóját. l' évre haszonbérbe k i a CI. ó. I,:. az fTde~;eHek közül senki sem iog meg- 7-én (je 7 órako," leSI: az oltás !li biz~
Különösen Cs, Nagy és Tallér , ~ jelenni. P,. ternajz ésösszeirás Em~]'öd tosiiásOl{.i" :nég' eszközöJhetők 3-3

C N l I községházánál a tárgyalás elölt 15 n0pí
küzd remekül. s. l agy e nem. bővebb felvilágosítást ad \ közszemlére V",lJ kitéve, ahol azt az er-
mozdul Hódiró!, aki tehelellen-j JÁRÁSi fELÜGYELŐ! tlekeHel, meglekín!helik.

ségre kárhoztatva, dUf'~'asági§l:ne. l G Y o ro a~ Rákóczi utca 10. ~ Endrőd, évi április hó 9-én
nö ke:;.a CJ ohb i 3-~-1
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ELOfiZETÉSI ÁRAK.:
Negyédévre 1-31) P, Fé! eHe 2-60 P, Egész évr~ 5·20? 1"'ftleI5s, $zerkuzt6: WAGNER MÁRTON

Belizetések :postacsek1,:en: Su-?KltSdCSs6g 6skiad6hivatal:
.Hungária-nyomda Gy{)ma~ c-se.kkszám 182&1. gjHUNOÁRlA" KÖNYVNYOMDA

Lapzárta c JS li t ö :. t ó k ,este (} óra. ci ~' o m á. Kossuth LajOlI utca 64.
M.egjelenik mimien E>zombalcm reggel. Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdeíéF
20 fmér. Otszörj hirdetésnél 10 százalék, tiz8zerinel
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk,

Húsvéthétfőn megalakult a

yo ai
"
rtékesítő

II

l ülő utakról
",' d ' k! Végre inegkezdódö!J él kŐZ3ezo aZ·8.· I ~~gi k,ez:j~s alatl áJló fö!dut-
, 1 jamk javitasa. A hepe· hupás,

Z'OIllIlllvetkez 't járhalallan uljaink egyengelés.. ' . e töltögl?iés álla! legalább járha.

lóbbá válnak. Csodálalos, ez

A szövetkezet célja: a gazdák nlezőgetzdGlságitennényein~kgyüjtése, akkor juloli az illelékesek "szé-
l be, amikor már azok leliesen

osztályozása, raktározása, nlárkázása és a terményeknek .saját járhala!lanok vollak, Ugylálszik

szárnlá vagy bizo!llányi apon való értékesítése, él b@raktározott úljaink gondozása, javilása nem

k
I l nagy szercpe~ játszik az illeté·

terrnénye re C1Őtegek nyujtása, vaiarnint él gazdák mindennemü kes hatóság eláJI. Hololi mid

szükségleteine.k beszerzése nékünk, gazdálkodó embereke
nek ez szinte létkérdés,

Húsvéthétf6 delufán 281 még most bizalmal!anok az l A gyomai gaz,Mkliak szö_I Hogy milyen kevés szerepe
gyornai galdaőntudatosj uj szövetkezettel szemben, veikezetl fáját eIüHeHük. Jó van a földulaink javíliSsának,

. " 111':,e16bb !l1eQ.I."'s~:91{ _ 110g1J t"'l""',j'ba U·"ltn-fl'U"nl'.{. Q,"QO't"" legkirivóbb példája ennek öelhatározássEl! éscélkiHie \ . ~~ u _uh.. l u u "-. ". R",~ ...
minden gyomai gazclánaklbevált és most különösen gyomai halár földjél keresLEH~

zéssel, cl gazdélsági helyzet i t~b h ., f' ',Ji ~ • c f 'l ' 't sulő dliló útak, Ezeknek gOll-I l"h ' r"! egy a or .an, egy szove -, Juoszerü IS a lad ö] 'éJ, amI
,;:omo ysagö ,oz mer. urmee l kl2ze!be.~n, va~ a helye,. . ~," eíüi._t.~HUn!\.. ,. . _ I- dozása teljesen ismercllell, MiD
p(!ly.csségé'!d a ' '.,1 1;, iT • \ •• I • l' . ,... Iyel';' áilapolban vannak ezek

- lv'lege,:; 1210, l~a armjiJ CSér' I l'\onyv12h:bólcsé!I-zekt-bo! j' él téli hó olvadás ésa 'lavászi
a "HO~1DAR" Gyomai rvlen!lÓdáS uián sokan tarróz6! is ismerjük azokat a kárd . esŐ'zc.'sek beállja ufán: nem sa'L
z6gazdák Tárház és Érté- I, I .
kesítő SzöveHí:ezeJeL kodnak mindenféle ujfajta l j'evóket, amelyek iépten 6 hanem némelylJeJyf, kivál! él

. I vagy régimódi szö'/ctkezés- ~ nyomon veszéh'ezíetik en~ I szíkes, tarka földü talajon va-
.Az alakuló gyűlés az I i· . i l

pl}' j." b b'·! 'j' _ ' I jóL A pénzkérdés is meg' j nei" a. "slcWetkezetDfának"! óságos viztcoQ'er alal! állanak,
"1O'0zgaIosag aev a oSztot· I ' j .' n l' h' - "1 ' d "d' , i Tessék ezen elképzelni tl köz~
j'. '",1' r l ,=,' _ tE. ' ro efhH?-ro ma, : e at ne ugy l aZ e etet, megeroso eseL l
,a. ,'-\,ol1\.oj05, ~\.Ovéh..5 j l. ~ !"." ... ,..,.tl. . d l jI;;;' t .... i lekedésl, gyalog és kocsival,
8~ 'L" G Nl I' !6. j !\QLe:jU \ (1 SZOVi.<.,ACZel .0 - . vzamo.'l verel!Ul1t{, hogy Te~5?-k ell,. c'pze1nl' a~ rnl·nden.
\..1. 0)05,", l agy .....aSZt .,' , , _ # " ,,- ,,- dJ

; Ji, {)]-;i]" D,. 7 ',..,_ ga.t. ho.gy a benlievok a!. ezekl<e,'! él farágokl,{é'll erős fJap hazajárnikényJelcn tanyasi
,CL. '- ,-,.1 La)OS, , apPLSk !' ""IJ'I L' 4" ·k t " • l, '\' . , f; I UVUla o {ra, a h1nllClfO nefeo! heil vívnull <, mi l iskolás gyermekek helyzelél,
mOIlG, \,fiagner Wlse es.l .. , n •• #,' i'v"" 'M' t te;,' l j. i meg él belullevokre llara-· akarunk gyozfesek ma-, akik sokszor nem csiníalan.-
• agL12J aran ugOWI, Öi, ' .. ~' l .. '1. ' I' ct· N 'f'l" l. El' b" d l' .. 'b-lfl': '.1" ih' J~' 1 B. 1 guüJantl.z, vagy eljensege! ra m. em e.ttl1h. zel{ sag Oi, e {enyszeru~eg o

d2: iiJ f,:'jC,O'vIzollsagOQ: ay I' l"""!' ' b fi. II f' k II l kényíelenek egész nap vizes,
'J o' -c;ef r-"''''k''''s G-"-r 'IE aS~émal\. egymas an. L~' e en, éi amgo' e en i1! eg· álázo' It lábbeliber: lenni az 1'5'

L~ ." Ul u olJOr. '\.0' "r' 'd ~. f ' l' h b II b' . G' b I;;; .. ' .' .' l' Zéh IS Í'\ar l or ecscre iH ,atásosa b e. enszer a. '" e-· ko!ában.
CSiS Ja or, 0eprer.n LaJOS "1 ' k' ... , l . "1'" ~ b' ;,1} , I' ,
, ;',; . , . ( -'. " I· es a nye ver'öszoru nl, csu!er. B ecsu.e,ess-eg Es milyen visszalelszésí szül!
~Slfl' .\\ agner Ada::not \'(3- hogy. kinek men~Yi .hasL.- pc~n.1etle~éb6J egy cs~pp~ l az éi nép lelkében, amikor szi
JQsztolta be, l not lelent él szovetl{ezet. nYl IS e!eg, hogyakarten l gor(i bünieJés lerhe alaH köíe o

Aszövelkezet célkitLizé- I vagy ki milyen előkelő tiszf- 'lÓ elpusztuljon, !ezávé tellék a trágya kihof#

sében elsórendü gazdaér--j. séget kapott abban. S ha majd j.{Herebé!ye- dásál, a község- bellerüleléról,

dekek tlHanak. A. gabona" Ebből a szövetkezetbé! sedik a gyomai gazdák ezzel szembe pedig az ulak
tárolása, a tárolt gabonára I csak a ga.zdákna.k sz~badszövetkezele 8 ha gélzdá... javilására semmi gondot nem
előleg, iJletóleg kölcsön l ~as~nuknak !en~l. A~l va.. lill" maguk is hatékonyan forditoHaK. Valóságos áJlalkin"

I J I ."... . zás számba megy él terhes SZC~
nvuJ·tása, valamint a gabo- ön.:hyen omn <,.0.,1 •• \.':-.g,ez..... szólhatnak bele a termé- I

1 'k . cl"b ~ kér húzalása az összevágol!,
lia érlékesHése mind-mind szov~t rezet, mUKO' ~seiZ'n> nyeik értékesHésébe S ha i gidres-gödrös fö;dutakon. És'
ö szívéhez és a. zsebéhez a~ nJe~imPJ~ a maga sze- már nem kell bizonyftgar e l ma, amikor törvényeink iiJtják,

legközelebb álló érzelií!le és reny díjazásat, de ha. ~a: ni, hogy igenis van szüka i sói .szÍ§I"orúa!1 bünlel!~ az ~I-
, d 1 d" J 1 szon lesz, az a gazdake , ". 1 .. t j t i? Ilalklr!lzasl, kerdem: KI fe!e!os
er e.{e gaz iElUhmalL .,' I ' - k'k seg gazaaszove ,(eze re, éln- ezért?

Ezeknek a nagyfonrossá- . leSZ't me~ azo {IZ flS" ~ l kor egészen biztosem egy I Azy hiszem, befogja láini az
, d' mos meg nem éWJéll a Igu gélzdaker· eseknek szol- ", r • :", jobb világ köszönt ránk illetékes hatóság, hogy föld ..

~á16 szervet létesitett cl ~ s~o\ ~tkez:tn:k, mer.. kel- az egész községben, mert: utaink koralavaszi javítása él

szövetkezet 32) ala!-wló g:az- . segtelen, la.lan nem lS sok ha öaazdáink jólétben i legelSŐ, legfontosabb munká.~
d6ja, akik a maguk közül. idó mulva, GVoma minden I! ~_ '.'" Ll' ;. I Ilalok közé tartozik.
megválasztott igazgatósági gazdtija ráeszmél majd, e:::iLnel\, ar\ ,űr az lpöfOSéJ I· De kérem az illeiékesekeL
és felügyelő-bizottsági ta~! hogy csakis egy közös ink, él kereskedőink és él . necsak cl nagyobb, forgalma~
gokkal a.karják kiépiteni ö I szerv, egy' gazdaszövefke- I lnunkásainknak is lesz sabb uivonalak javilásá! larl
szövetkezet munkakörét. zel képes a gazdálkodás- munkaalkalmuk, és keresé- sák szemelő!l, hanem cl düló
amelyben azok él többi sal foglalkozók any~gi ér·' tük. l.llakél is,
gyomai g.Edzdi1k is, 'akik i dekeil me@'védenL . Ezért szövetkeitünk A l'ászOrlíll helyek<.?D töltés",
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Isko'ásgyermek:ek
meger6sitése

a szentgotthárdi
iskolaszanatóriumba.n

naponkinl -lés kl ki:ihm(icr
Hj z ~ L::í í kelll" t v n} il é s fc jh ~1"

sOg'QjIJia és czérl napol1kini '{

rllbe! kusz k (i, oZi:lZ miJs-
·i pengól kap/ak OA !rlulll\á~

hoz reggd 6 órako,!' kcl
kl! ho;;:zéf\ííS'111 és addig kcí~

~(~ dnlgo nl1E?'] ki5:~::ab\)l~

nap~ mennyisége! el nem vé,
gc-zJék.

t\1ivel pedig az élelmezés
végielenü! rossz és a munki.:!

rendkívül nehéz voll, él meí?~

beiellcdésel< napirenden vollak.
l4. halandóság megin! csak a
gyermekek közöl! a leg
nagyobb, A fenlebbi iu(l1ósilá·

sokal előGdó menekülr azzal
felezte be, hoj;?'Y azl hiszi, hogV
már él fde sincs élei!;C'!l dZ

oda számüzött finneknek.
A még Ingerm?ll1!emdbdl1 \(J

kó !lépe~ 111051 is eQ'yr~ üldö"
zik vallása miaU, Eg-y 11001lY
esaládu paraszlol évi fegy
házra iléllek, mert eg'y' vallásos
könyvei laiáHak nála. Néhány
hónap mulva beiehlilt cl fe gy'
házi szenvedésekbe.·

enténe
I
I

l
l

l11ulalót kiegészHjDk cl vidék!
legjobb ialékos:ainak bevon á, I
s6voL i'

Tekinlellei az országos ér~.
dek!ődésrenagyon kér jUk, hogy I·

ülőhely bizíosHás érdekében f. l

hó HHg az einö!<séggel ludöI' !
ni szíveskedjenek, bogy kik I
fognak megjelenni és' hány i
helyei foglaljunk le.

Ülő hely P. 1.50. A löbbi

helyek P. . - Diák jegy á9

"mIér. Azér/esi/ésl kérjük Me"1
zőlur állomás főnökség eimére I

él b<> küldeni. Elnökség. j
322!2L2 ~

seT,...- "

A EG A GYOMAi
ÖLCSTERMELÓK EGYESÜLETE,

l

Akik még be akarn ak lépni I
az egyesüle/be, ez! a gyiHés ,.•
elóll is bejelenthellk.

Kiváno!os lesz, hogy Mzal
é.s földIU!~i~Ol'lOSEljl1k min.~I. Szakorvosaink megáflapJlása
lObben, belepienek az !ZIH'esu·.··
ietbe. .. . szerin/évről-évre 'emelkedik

azoknak fl gyenge, vérsze~

gény, megerősHésre swroló
gyermekeknek él sziin'ö, akj,
kel El zárllcllegójij ÍskoJákbóJ
ki kellene vonnunk és ol y i 11

iézelekben kellene elhelve7;~

nünk, ahol rendszeres on osi
felügyelet alaH végze H edzési
kezelés és sZélbadlé~i oklaiés
segitségével erősitjUk meg 5lzer·
veze!ükeL

Ezt él célí szolgálják él UH
földön nagy számban Jbő j~.

kolaszanatóriumok. Sajnos l'vla
gyarofszágon csak e!?yellen~

egy van, él Magyar Isko!ös2'a
nalórlum Egvesületnek u SLlb~

alpin kllmáiu, fenyves'2rd6It!61
övezett Si:~nj~oHhárdon f;21ál~

IHoti islwlaszana!óriuma, cl mely.
ben 6-18 éves korig míndké!
nembeli elemi, polgári, összes
középiskolai, kereskedelmi js~

lal és Janiiőképezdei iskolás
gyermekek vételnek fel. FeriŐd

ZŐ betegek ki vannak zárVeL
A növendékek vagy él lelie.s

évben oli maradnak -az isl\O
laszana!óriumhan és ojt \!ilS~

gáznak él kulluszminiszieri ren
deíel érielmében, ,agy pCdl~

néhány hónapi ülr Lmó7kod~s

után visszatérnek r,;gi ianíníé
zelUkbe, ahol - miután. az is
kolaszana1óriumban f0ndszeres
oklaíás( nyerlek - zavartalanu!
folylailJalják lanulmónyaikaL

Az iskolaszcmaióriumban feje
vétel az egész év folyamán

Amint márjdezHi.k. most Vél~

sárnap, április 19·én publikáció
u/án fl községházél disziermé":
ben megalakul él gyo.!llai gyij6
mölcslermeszl6k egyesü!cie. A
megalakuló gyűlésen ~v1Qiu

schek György vármegyei ker':
lészeli intéző is részi vesz.

_ t
fog kcriilnl. EZCflkh'ü ej r'cJr-l közzel ... ,IÓS(.2 g \iSl'. ,é:'" ez~~] ~ l
111i§ny 'fl adni ki'. é-j fi ar ... l tn;lal~ ~!c~slcQ12k 'í?r'4_~;~es:te~eJ ,t

ról,hoí-n- ex kjjril1g:ó 1:Elill:)I, I egYlllial pecIi;;!' 1:1 . l-;,'dvezöbb I
felé a· magvai liszl kÍ\'ik'iéí I álJ.kLiaidklliéJs.'ál llZ )'1;36-57, l
'l " . J .' ... • ,. , l :J." I l ' .J j

lnlOC en re-nOcL-{CZC2Srt:- óJl~) F:SZ"" t goz:,. jja~::.n ~CV :ICU C,l 'li'ozoíistL ~

~

A m12zőluri Máv. spor! egye'
süle! rendezésében 1936. áp
rilis hó 19'én vasárnap dzlután
fél 3 órai kezdeitel a mezőluri

Máv. vörösqsalak pálváin or 6

szágos tennisz bemutatói [arlunk.

.A bemutafón részi \;2S2 ~.la·

g-yarország bajnoka: Góbrovilz I'.,

(Gábory) Emi!. A magyar rang
Iisla első hclyezeije. Bánó Le
hel, A rang lis/a harmadik
hclyczelie, dr. Schrédcr Lász- ,
láné. A rang lista első helye' :
zelje. Sass Márla hlagyaror
szág 1935 évi bajnoka.

A fe!sorol1akon kivül

A finn követség hirközlemenyei I
Már korábban ls kaptunk ér· Maidnem lJgyanílyen I1vomo-1

lesi/és! arról, hogy az oroszok ruságos viszonyok vannak az
egészen rendszeresen hozzá- Uralban is. Egy ide számlizöH
foglak Ingermanlemd eloroszi- finnnek sikerillI keresztül ver"
tásáiloi. Ingermemland Lel1il1g- i gődní Oroszországoll és Finn- .,
rád kör.Űl. .atlÓl nyugalra fek· I országba megérkezve éj köve!- i
szik és liszta finn!akossága l kezőkel mondoita el az Uusi
van. Az oroszok mosl az iH l Suomi nevü ni')gy finn ujság
lakó finnekel Oroszország tá- I szerkeszlóség.zhen: .
voll vidékeire számüzik. l MuH áprilisban iO(}@ finnl

1~i)5. ~pri~i~ában 7000 nO,nl IPermbe villek, onnan pedig
ulaslloHaK kl lngerman!ondbol, hajóval Dobrjanka kikölőjébe

ezek közüi 400~'el hazaksz- szál!ilollák őkeL !nnen har
jant1él~: KözéP;Azsiába, á~?~ mincöl kiloméfer! kelle!! gye.
el pemg az Uraiba depo.Jal- logolníuk, mig az erdökben
lak. Mosl bíZlOS forrásokból számukra éplteH menhelyre
közelebb~ a9él~.okhoz jul.otlynk megérkezlek, ~e él számukra
ezen sz,:'!muzoUe!< sorsa! Ille' "t I' I 'b .! bl~ ,
tőleg. ::PI e i, cl .01' =g!l~gvo, lJ r~I:.ze ,

A Kazakszlanba sziimUzöt' ures es k!pusLluh vo,L ~\.l,unt,

lek vannak 'él. legrosszabb 501"- késő~b, l:.o?y .1931.ben" h.~:
ban. Hannadrészük elpuszlull sonlo korulrnenyek k02011

már az éhezés, blilegségek és ~,OOO ,ukrání sZám~zlek ,ide, .
él nyomor köveikeziében. A ezeknek .legn~gyob? .resze I
halandóság különösen él gyer. azon~an c.kkorara mar elpu:z- I
mekek közölt !eH llagvrnérvü. luH. Okel IS egyenesen az os- I
Sokan szökési kjsérell~l~ meg, erdöbe kényszeriieHék, ahol!
de alig· sjkerül egynek is el~ még él sajál ]ökhelyühih ved I
menekülni. A maraMkbóJ mosl , zejó ulat is maguknak kellel! I
is minden negyedik ernber su- irIaniuk. f
Iyos betegen fekszik. Tehál él .0.7. Urálban él munkaképes
középázsiai Kazaks7~al\ba de' finn férfiakai és aS:'ií:onyokal
por.láHak legnagyobb része egvel1\dnl 5 férfiból ('S 2 asz·,
egy évalalI teljesen lön!;re~ szol1yból álló munl<f:~csopor-

ment. tokba oszlotlák. Mindegyiknek

; ~5tZ _ -JAa.

Kruchió Ferenc.

az idei
búzafölösleg ?

N KŐZTARSASAGI
ELNÖK FELESÉGE

DAPESTEN

. I
sel, vagy ohol épen súikséges, I
CS2'ltornáníssal solu1: khelne
iavilBoi a7 ul ök clilEJl1Yllg-oJI il!- I

lapo!6n. És hozzá nem i,s olyan
sok anyagi áldozaIba kerülne. '
, A cHilő úlak iélvifást:ll inség- l

l1111nkB kcrCléb~11 is kcreszJiil I
lehelne vinni. I

Ennek végrehajlása kivána
tos és fontos. Ennél csekélyebb
munkák elvégzését is szokták
inség munka kerelében végez·
telni.

A finn köztársasági elnök
felesége Budapestre jöll s él

Margitszigelen lakik. Ve·le együtl
az előkelő finn lársadalom
egész sereg tagja időzik ~U~

dapeslen s cl magyar vidéken.
A mult év folyamán ~50 finn'

keresle fel Budapestel hasz,
szabb-rövidebb időre. A finn' ,
országba utazó magyarok szá· ,
ma ezzel szemben mindössze,
lfiO voJt ugyanakkor. ami a
magyarorszéigi állalános rosz
szabb gazdasági helyzel!rj és
a valulaszerzés nehézségl2ive!
ma!lYMázhat6. (finnországban,
a valuta· és devizaforgalom
teljesen szabad.)

A kölcsönös magyar-finn ide· •
genforgalom elősegiiése érde
kében bjzjos érlesüléseink sze· . ~"""'~"'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!"!""!!!!!!!!!'!!"!!!""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~42!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K'!!",_!!!!!!!!!""!""'!!'!!!!

rinl lervbeve!íék, hogy a kél I
ország közöm vizumkényszerl II
is megszünjeHk él közel jövő-.

ben. ,
JJJQ&!QI

Az olasz, osztrák és svájci expor~
ton kivtll, az angol piac él"deld6

désIire is $zámithatul'lk

Szakkörök él Pillanainyilag'
rendelkezésre álló cxporJfeles-!
1~geli-400.000 mázs1§ra be
csülik. Ez a becslés azonban
csak hozzávetőleges, mer! a
belső szükséglet évről-évre né·
hány 100.000 p 6 ős eltérési mu
lal. A jövő lermés ériékesilésél !
tehát nagyobb mér/ékben nem I

befolyásolja az idei eszlendőről I
visszamaradi fölösleg. A római i

egyezmény alapján lovábbra is
3.! millió mázseJ buzánk fix
áron történő elhelyezésél biZ-I
i()sHoHa a kormány. A vejések
mai állása szerini az exporl- I

fÖ!Qs!egel legalább 6 millió
mi:Í?sára becsilHk, s ezérl a
római megállapodáson lulme·
nően folynak él megbeszélések
az exporJfö]öslegek elhelyezé
se érdekében és hir szerint
Sváicon kivűl nagyobb meny
nyiségü buzának az angol pi 6

élcon való elhelyezésére js sor



Az április hatodikára, hetediké·
re és tizedikére elöre bejósöJt és l
bekövetkezett éjjeli fagyok ujból"
az érdeklődésközzéppontjába ál· I
1itoHák Hankó Már/on tanárt, a
kiváló és ma már európai hirne
vii asztrometeorológust. Munkás
ságáról és a. meteoro16giál rorra-

. dalmasitó teóriáiáról oldalas cik:·
kek jelennek meg a belföldi és
külföldi lapokban, a hárommillió
példányszámban meglelenö francia
víláglap, a Páris Soire Pécsre
küldte tudósitóját, hogy interju
volja meg Hankó tanárt és kérjen
a lap számára májUSfa vonatkozó
részletes prognózist, a mezőgaz

dasági körök és intézmények pe."
dig levelekkel osiromolják. A ren- ,
geteg érdeklődő közül egy buda
pesti pénzember olyan ajánlatot l

JARH-ATÓ TAK A
AGYAR RÖGÖN

UJSAG

hogya velük "kötött" bé... '
keszerződésen válioztatnj l

'akarnak l
Az oszfrákok bevezeHék l

az általános védkötelezettu I
, ~ i

segel. I
Genfben -folynak él lár-

gyalásolc

Május hó 2·1:61 féltirol"l lehet Budapestre utazni

a jégesöket és fe]b~szakadásQkat is előre megáUapitja

Az .olaszok Abesszinia
fóvárosától már cSe!k any~

nyira 1,!cmnak, mint Bé!<és
csaba Budapesthez.

Az angolok nagyobb ösz
szegi] kölcsönt adnak él

németeknek.
A íőrökök bejelentették,

és kesereg azon, hogya haB!
tudományos köri:\k még mincHg
elzárkóznak és nem nyujtanak se'
gitségel ahhoz, hogy rendszeres
munkával. $z<lkemberek támoga
tásával közkinccsé tegye ieóriájál
és az agrár Magyarország g3zdáit
és szölőbirlokosait előre tájékoz.
tathassa a várhaló elemi csapá
sokról. Hankó tanár nem törödi!\:
ezzel a mellőzésse1. Dolgozósw
bájában egy fiatalembernek, volt
tariitványának magyaráz, aki vi
gyázva fesli fel egy nagy föld·
gömbre él csillagokat, amelyek a
gyakori hasznáiaHól már Jekoptak.

Aprilis Hl-lg gyakran bondt~

csapadékrahajló és hiivös idő

várható

Hankó tanár, minI 21 Kiskun
halasi Értesítő rmmkatársának el

I mondotta, ujabb és bizonyára ál-
-....--~~~~~~ ta1án05 fellünéstke1tőleórián dolo

gozik. Egyrészt a jövőben a jég
veréseket és felhöszakadásokat is
megiósolja, mMrészt pedig szi-
gorúan tudományos alapon mu
tatja ki azt, hogyaháboruk és
forradalmak is külsö, kozmikus
erők befolyása alatt alakulnak. A
rendkivül érdekes beszélgetés so
rán természe/esen megkérdez lUk,
hogy várhatók-e még éjjeli fagyok
áprilisban.

- Nemcsak erről, de még az
általános időjárásról sem tudok
semmi bizonyosat mondani 
válaszolja. - Egyrészt azért, mert
csillaggömböm ujM1i feslése most
van folyamatban, másrészt pedig
nem is lenne elegendő időm ar$
ra, hogy még a következő tiz
napra is kiszámi!sam a beáll ható
fagyokat. Hiszen csak egy napra
történő ilyen számitás a körül
ményekhez képest kél-három na
pi munkát igényel. Csak annyit
sikerült idáig megállapitanom az
általános konsfellációkból, hogy
áprflis 16·ig gyakran borult, csa·
padékra hajló és hüvös időnk lesz
ésa felmelegedés csak él hónap
végére várható.

- Tanár ur felhivása mutatja,
a jégveréseket és feJhőszakadáso3

I ka! is előre be akarja jósolni,
tett, hogy a pécsi tudós kizáró~· Mekkora pontosság érheW el ~zek
lagos joggal csak az ó részére időbeli és helyi megállapilásáná! ?
készitse el prognózisait, a napok- - Ugyajégveréseket, mint a
ban pedig a budapesti Me!eoro-l felhőszakadás okat napra és kÖD

lógiai Intézet vitaestet rendezett rülbelüJi órára is pontosan meg
arról, hogy lehet~e előre megál, !lenet határozni. Hely tekintetében
!apitani az időjárás változásait. most tanulmányozom azokat a
Amikor ezt közlik a tanár urral, konsteliációkat, amelyek a mult.
mosolyogva jegyzi meg: ban ismert helyeken és pontosan

- Hát csak vitatkozzanak az adott időben jégveréseket és fel
urak. Amig ök az ellenkező me/?:$ höszakadásokat okoztak.
állapitásra jutnak, én, mint az - És vannak·e már megálla
eredmények igazolják, minden pitásai arra nézve, hogy ez év
prognózisommal beblzonyilorn, ben mikor várhatók ezek az elemi
hogy igenis, lehetséges ai időjá-' csapások és hogy pusztitók lesz
rást csaknem abszolut pontos~ nek-e?
sággal előre megáJlapitani. - Egyelőre nincsenek, éppen

A tanár urnak derűsen csillog csak egy időszakot - junius
a szeme, mert a legutóbbi ese· harmadik harmadát - veszem
mények ujbói felvillanyozták mun- , vizsgálat alá, amikor él jégveré~

kakedvéL Már nem bosszankodik sek igen gyakoriak lehetnek,

I

Képviselőtestületi közgyülés. I
G}'tlma kö;;:ság képviselötesUUete 1936. évi április hó 20:'án nét

fÖrl d. e. '9 órakor rendkivüli közgyiUést tart. A 20 pontból áll6 lárgll
lllorozat Idemelked6bb pontjai: Gyomén l"endezend6 9yüm6k:skiémtás
Ugyében eiiiiterjeut's, vendéglös6k létszámának megáilapitáss, heti 1

vásárokl1ak ;degen iparosok áital val6 látogatása, a,z országos vás'- l,

rok I'lapj~inak ujabb megé.llapltása tárgyában el6ter,esztés. Ingyenes l
Mll!Mly' és közsegély ir6nti kérelmek. l
--. - -~ ..".... ..... -- - -1lI"I---- --- ... -- - ---- -- ---- -_""""'- -~'I
-~---~m~~;~·'

==::.r 1

Dr. Piukovich József

Az Alföldi ZöldmezóSzö c

vctség alelnöke 322 oldal
krjedelmD agrárpolitikai ta
nulmányának adia a fenti
cimet. A szerzőt nem keil
a gyomai g-azdáknak be
mula!nunK, 1932 ősze óía, !
él g\'omaj zöldmczótanfo- l
lYéH~l óta ó nagyon kedves l
és nagyon szívesen látott l
vendégünk ,voll és !í2SZ l
mindig. I

Ennek él könyvnek min~ i
den gyomai ds endrődi ll.'
gazdakörnek el kÖnyvtárá-I,
ban az elsóhelyre kell
kerülni. i

Ezt él könyvet m i n d e n I
olyan gazdánk, aId igényt
tart arra, hogy "gazdának"
tartsuk, meg kel! szereznie
és többször el kell olvasnia..

Reméljük, él zöldmező I
titkáraink utánajárnak, hogy I
él ,Járható utak él magyar lj

rögön" könyv minden gaz:' •
dakörbe ~s minden gazda j
házába bekerüljöil. 'I

Az ezuttmi lapszá.maink.. !
ban szemelvényeket hozunk I
ebből az értékes könyvből. I

öriinilc.4. rendszeres lan'2V
szeplernber hó ·jö] jLIl1JUS

hó SO ig j~rL 1\7 lsko)aszanc1
iöl'imn julius é:'i augusztus hó
!1iJpokra Ls:; c!fog'Pld mÍndkét
ncmb~:1l lanulól\éli, akik kivánél- l
!Iafra ezeu idő ölal! is rend-l'
SZCl'2S oklalásbnfl ré.szesnl"zk, •

vogy különböző nyelvekel 12'1'1'
llulhalnak,

A felvett növendékek mérsékeli i
dijal' fi2,!tnek. I

AMAV., flZ O. T. B. A. és l
Poslalakarékpénzlári Belel;lblz$ l,

10siló Intézetek kölelékébe lar.!
jozÓk gyermekeik részére kér·
beJik él belllalásl az illető Ben
Icgbi710sitó lll!ézekk utján. E
Jckin!elJJen felvilágosítást (ld
minden részl-elk,zrdésre nézve

, előze/esell az egyesület köz...

ponJí irodája.
Ugy CI nyári hónapokm, mint

Q jövő tanévre mát most megkez
dőri/el( CI fe!vél'eli elöjegyzések.

/.'1 fcív.ziel módolaiairól rész·
lcicstáj<ikozlÉilásl ad és l<ivá·
!laita ml2:gküidi az inléze! lzé
lWS ismerfe!ésél az iskolasza·
llalóriumo! fenntartó tv1agyer
iskolaszö!l3lórium Egvesmel
közpún:í irodája: Budape51,
\fIlL. Sándor-u. 26. (Teleion : !
015 83.) '1

Lapunk olvasói -' hivallw-j
lással iapunKra - az cf.?'yesü·,
lel részéről kcdn::zménY9<l1l ré- j
5zesü'Jriek.
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ket közöl Toinéli Vi iágiapja ui
száma, amely nal,H Icriuklcnl

ben és gazdaJ.Z leli ;,~ OI1lITlo: je
leni meg. A !egl' '. ili áLlJ mac
gyor il'ók novc!iái l11eHelt szám·
talan pompás cikket, remek
fülyla!ásos regényI és közeli
száz n~gyszcrü képel közöl cl

népszerű képeslöp. Tol rlil i Vi..
!áglapja egy száma fillér,

Az országos dalosversenyt
juniqs 28-29-én ::lrijék fileg
SzombaJhelyen.

Jégeső husvii Qlsá napq

ján Debrclcenben '25 KÖrflj'é

kén, második nöpOIl íll22 !\('CS6
ketlléten.

A megyei iparteitiHetek kör
zele április 19· én, dél."lóU
órakor nagygyűlés; !arl Gvo"
lán.

ŐnagYSága a házasságszé"
deJgö. .4 háza~5,9gszéde!gó

nőkről rendkivül ,;rd-:1\e5 cik~

Utazási kedvezmények a Bu
dapesti N(mzetköz~Vásár bel~

földi látogatói számára ~ p,
vá.sárigazolvány az összes nm
gyar vasútvállalalok vOl1elain
május 2,től máius. 18-ig Budd
pestre és május8'IÓl május
24-lg Budapesir61 \'iSS,cd 50
százalék kedvezncél' \ re iogo
sil. A belföldi ufasok i;::ljesáru
jegyt;:f vesznek, üI1!!zll)'e! d
mentesen utazhainöL ','issza (j ki·
Induló állomásra_ liJ,uolványok
már köphiilók G)l)!l16n: Wag·
ner MárIon 1:;'10i .'3 Lach és

Varga üzletében, r~l1drödön;

él Kereskedemi Qé<;::vén\iársa·
ságná! és özv. \loco/ká ;:J,lbeTl"

né fakereskedésébC:!1.

~~,.j'l~~<4..,·~~;;..,~,~.p;:;~~~·~~~!"}~~;.;y)~~""";;>~~~~'/W~~l"-""":~~<:..~~:';'",.":~..;~"fil""""'\.~~1~~,~~~~~~~;:~d-~,~,,,-,·~~~?~"J':!'~~~..P~:V·%; :i/~.•;"''<.'i:i~·V-~-~''t-~;o(:?~
._ . =-=~. ._-~,_;~ -~ "?»=_ ----=~~~~~__..;..i;~;::.ilJ~~.ll>1:"'Ó'-re .....• ...-...'· .... r·-t ~~ó..:- - -:",-t;;;;-;:p:r>.\Z~~~~"'&"i.''''Z>~';:;>~
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< - Még egy k~rdés!, l~n3.r ,u.r. II· Fele e k II lá d, :gt'Cflilsl'gC szin!, ii. ibeny" l Tealiyés1.apaá.H;;,t 'v·lzsgálat,;..\
Evell rendszennt j2\I1UéH ('I(']'i.: '.: I be. VC(;('I,\, l tcl"~''''''?ilpéJ 6li", \; Sh'óiw r. Ló

..-" qnl'FO' au1·, , . , '1"-'körül, hi res oj( knl L Ú 0"... G íI '';'" t:::>' ~-' l /-\ 'sc Il'l: 1111 Ci)Veszt~':,! l Ich II ei? l 2 -éq J c, 9 ,"r,;' , r é~ k {l :'Sl<'

vagy íalán asztrológiai al(jp..nfor~ b 6j+"-'; t, I',' cl kÖ7 l sclyemleny,'~,zjCsifeJ-1 g'! biköakn!nf;í :: ,1. u. '2 i',l,l-
,eV~"la~i , "

radalmakélL nagy á! ... 1 ! vi~:\ Éi/{\L {5~~lVl?nlp2(,,:·IJk~I{ÓkJ'I k(lr G C~~~ll{Llb::\jr:- ~g~'~(!J L:~3~'~'

I fé f k I l 'VI ' il j 1\ va:(tdi ~Ci"'C:!l VIi pi I j~ ;;lC'~fc-lc:·':, k:l\ilt~) )silással! me~j(HI','a.

.
am r la '. l2l a~i;l es egyes urS7.' , "" - ,. . l
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f6I p 2', pedi!2' i,qaz, e az, ho2''' él há- vu]asl:amelyásdycngu!)ó be-!·filvchc l (ik. Az igc';!ylésckel I,'. ""I < 1 ' -, l-" ~ -= ~} , g\UillO CS1Q,<a,'Í,,\'(," C,5~'apo~

bor~lkat ;s példa'lllJ "U"I,50-, kQ 7 mi- vállási ár,jnak emelése:1 indo- l azonban már mos1 f1íánlötos ',I 1-' L -, I,.., " r." " l - rOL.clsanCK. 110gy ,-,ügyön viZ·
kus erők okozzák? kolltá enné. A magyar kcrmány· elöjegy~zlei[1i, mer.l [], h'Zr!1 y.o-1 ct I'

k -, 1 ' kBI clsösorban EJ kori1!)bao je" c eke7zünk 2.~(nL!;, erre adja
- Ez szeriníern js kétséetelen. mégis - ~nila a CeJIiU ;;';.0[:- "l' k l 'h n.',~G ;o, -,',>le!e'Ol, 1'" N''o".,c'n\i\,r,(j:"C'-

~ _ . ientkcz6 {opja", meg. ,"0 ~ ~ k - " '" ~

ct t ' r. ·1" l h dola!álól alhatvc, ;r.lllC! I '- mon o ta. na a CS! lago { a· .:>. selyemlenyés7'jési feL'j", i lern és ;\zrlészei kRujabb szá-
l · t 1 l k b többen és mi nar'yobb k edvl . Ias gyaKOfOdJa az egyes em el '" j gyázok cinwi az eiólí6rósá~ l ma, Ci!<kekt! k ö;.ö! még a
j 'ek életé-.,!", ha J'ó, vagy ros~7. sor' vel kapcsolódhassanak De:e éi I' O'()kfl·9j· n,onjlldllBI'C',II.? I'" .. , .. I ., - •

- , --- - . ö- ~ '~6" gyumo CS os IciVeS;! es nYÖll
sukat befolyásolják, ami pedig S~lyenl.. !e::l:eléS mO:l mc gi:léU: li - ar, perrne!czésérÓL i1 levéllclvck
mef!.ra·folh<'t~'lla"'ul l'2az, akk'or. 10 munkalaba - !1Jeghozlo az, ;,'." j l' '·l. •

~- "~-" = - es ci/mama '( e :2111 SIKeres vc-
ny]'lva'n"aJo', hOI2Y· hasonló 11atá- I az áldozatol, hogy él SClyrm..:,1 1+,11 II' • l '-, ·· .. 1 Y" I' ~I dc <8zesrol, ci ti)'UI1'O,CS :3f, ,a'
S"k a naQ:y tO"Inegf'k,re és orszá-I tell\lészf,és~el, ~?,gla_lko;;c.\};nak. II" 'f " ., ..

"'- ~ - - I _', _. vasz) lé'l;n'<2fZeKCJ1yscgeroi, az
gokra ;s kl-ler,J-ed. ~s ml'veJ a:~ kons- ' az elmuil eve\\. adaganal lS na- i Cl" o' g y"'z~rta'rS1.0~ga·lair. 'II 'k'·' ,

! ~, U _ ,,';; l!. amen éil magyor,) krmesz!c·
te!lációk a különböző országokat I gyobb kerescleí bi;/!os:hon.. Ünnepnapokon és éjjel minden l séról, a vírágoskcri berel1de~
különböző mértékben és módon Ezérl a gubóbevállási ~Ti'1kat ~lád 'I "-1 . '! - l k

I
hónap l l tól 15 1 ig a d ay es zesero, éJ ZOíC sc~cs {er! a:lu·

ér'lk, '1ata'suk l-S ku"lönb·· O"ZO" , gy,ak- . felémeHe olymódon, hc~y az L 1r ' J 'I' ' d ~ , .1
Ul -~. .' l l 16.-tól ,a hónap.utolsÓ nélpj~VGl l CI lS leen oiröl siiJ. 1-. úllsan

ran hason,Jo', l'tl-ott a7 0nos, de osziáh'u gubó muil éVI kj,('gram- I.' ., h' B' l . 'll j -j' I '
- - 1 biZ? a,fOéHl a. ,een Q,og l gyogy~ .1· ! usz ra l SZlne s cn li mö esk é-

éppen ugy ellentétes, sőt egészen I' IllonkéIlli. 80h\Jéres,árö lllZi?Cí,j i szertár lal'! szolgálaio!. pel is közl ó két slaklapból, á

ellenkező is lehet. így támadnak I 1 pengőL a :L ''Üszla!yu· gubo! F"·.:i: h ' , , N· o··ve'nyve'del'em lZl·"'do'lll·\''''!''l''''.' OISpanUt1nsegilscgevel u C'U"

ku·'lo"nbo"zo- nemzetek ko"zött eJ'!Pll-' voll 70 fiil\ires ára ocZJyc pe- (,- . a'II·"'1 r~rrn"'n"e'ben 'Budape'3t, V" FöldmiveJésÜfYvi
te·~e<:: "Ielfo!lások, néz"'tek. e.2:Y- dig 80 fHiérl julia/a lenyész- megvl:zsi? m\ él Vu ''<-eH " \ eL

I v ~ - 'v c ., k j h l ek"'! -\10 ' oa' 7 Minisztérium) egyalkalommailőknek. azo a a ey· ",o, í 1:>--

ugyanazon kérdésben i'O és igy. Az elmul! évek adafai sze; van a kuJalfban és cl megfelelő I iZ lapra való hivalkozással díj·
támadnak a néptömegek között f rinl sokner ember él ~l!- I helyen kulaló furási v<:geznek. l !a/anul küld muialványszámot.

szellemi, érzésbeli oppoziciók, l bólermclés révén 20-50 penD Gyomán és f:ndródön is van- l !igy használt nagy vuporhelt .I~
amelyek haragot, gyűlölködésI, l gó mcl!ékkerese!hez ,::5 több; nak ilyen kutak, !clé!1!sék be I adó. Kossuth l. u. 64 szám.
végeredményben forradalmat és ,'; e el'e' ;s il

• I ezreI! 40-60 pengől is kap- z lll. I , • ,

háborukat idéznek elö, Már évek- ; 'b -" l' S' A "JiU~flHAI-{" szővelkezel I
kel ezelőtt.tanulmánJ"ozíam " há.1 II· !a~;: il!rmC!! g~: ,olle ,uan. zep

számba!! vollak olyan lörekvő alakuló i,özgyűlése ad a h~- I
borut okozó különleges konslel-. O"" • l-. h kselyernlcnyésziókis, a!.zík 1 U . tarozatoJ uozla, ogy azo,
iációkat és nagyrészt meg is ál- í pengő és 100 pengőí nlegha. aklkaz alakuló gyfilis u1én
lapitot.tam azokat. De az én meg· I . k

~ lladó keresete! is eliudlak érni. most, május l-ig· jegyeznI?
álJapitásaím ebben a kérdésben·' . k' l IIA magyar kormány mos 1 az- , üiJe!részl, azo· Dal{; llem !Ke
is -- mint az időjárás és föld- I zal cl lépéssel, hogy cl gubó 1 beíratási dííal flzeini.

rengésekre vonatkozÓ elméletem-j beváltási árát fetemefle, jer,né~! Gyulai hirek szerint a~ üre.
ben - SZigOfl.l tudományos ala- I

szdesen méíSinkább kiépiicHe! s-odésben lévő makói elnökJel-
pon nyugszanak, amit az is bizo- 'annak a lehelőségél, ho;:;ry egy' ! készí állásl Harsányi Pál es'"
nyit, hogya multban lefolyó há- rész! a szegényebb nép az ön· l il-oresnek: akarják felt:ljánlanL
borukat vizsgálva, azok ideje és sel;~dlés ujjára lérve e közelfek 6 I A Békésvármegyei Gazda.
lefolyása a megállapított kons- "0- korc""II" .",'I"alom meoTarva': ,II· lf .~. "''<- ~ fi <5 15 sági Egyesület ma dé!előil fé l
telIációknak pontosan meg eleI. dásávi'll saiát mana könnvHsen j J

_ És miért nem bocsátja köz- 15' , 10 órakor választmány!, utána í
. szorul l helyZeién, másrészt,! rendes tavaszi lIsz1ujitó köz.

re a tanár ur ebbeli tanulmányaií? hony El I'e,he'o"'s"-lhr') CSi''I''d·''.· I.;",:;"'" II ,
15 l -'<- lJ 6 - <- <.1 .... - u i'ylílést tari. Délután 3 óra ..

- Egyrészt, mert az időjárás [la!om-- 'lS." '·1·... a'l!r.oz.o' lil,ll.l r .,kél"·
prognózisok készitése erre nem _I. - '<- E\" "~O ! l, ~ kor az egyesület székházában

alkalom révérJ szép me! ékke~ l fleischmanrJ Rudolf előadási
enged időt, másrészt pedig, re:"eírn Jeh, ess"",·" "zor!. Fol.es'IG" ,"" , b
mert a dolog még nem annyira "'" "''' ,,~ ,~ -. tart: "Driékesftsük az uiao

ges lolán rámuta/ni mindennek nemesiiői lapa5zlalatokaJ (l ku
érett, hogya nyilvánosság elé

nemzelgezdasagl és szociális Koricalermelésnél" cimmel.kerülhessen,
, jelenlóst2R'ére, valamint kiilön Vasárnap fiUéres(}uors jön

- Es mennyiben lenne hasz#. kifejteni,hog"ymil jelen! az, ha J

nos annak ismerete, hogy mely . . BudapeslrőJ, mely Gromára
. a községekpe, él községek SZ/2' e'rkezik 9.'1:2 o'r"kor e-s este Skonstelláció k mikor és hol fognak ~ u

őb 'b k' gényebb I.akói közé cl gubó· órakor.ind. '.ll vÍsszC! Boudapes.lre. lj'a jöv en ha omt o 'ozm, ha az !ermelés révén löbb pénz áram- .
el nem kerülhel5? lik. A kir. reáliskolai nevelőin,

- Hiszen ennek ismerete ép- l\leg kell jegyezni élzj is, bogy lézetekné! létes[!eH két várme, I
pen arra volna felhasználható, hogy a sely'cmhernyótenyésziés nem gyel alapilványi helyre pályá, I
a háboru[ el lehessen kerülni. A jelent lényegesebb leköfOltsé l - zaloi hirdet az ellíspán iunius I
népek felvilágositás-a utján, de gel. A selyemtenyészfés ugyan~ 1·jg szóJó kérvényezési ha>!
másként is, amit feItárni ma még is az aratás elóm idószakr.B iállyal, az 1936íD7 tanévre, l
nem tartok időszerűnek, mert ez esik, amikor a gazdclságbiln "Hajduszoboszió gyógyfür~ I
nagyon messzire vezetne. kevesebb 3 dolog s igV él le~ Idő" elneve7 éssel állandó pos- I

A tanár urbucsuzóul azidealís- I nyészlésszl járó összes lenni-l ia,- iávIrda és távbeszélő kj·
ta lelkek szuggesztiv meggyőző; valók a tenyészlési idö legna- , rendeHségei álHloll~k fd.
désével mondja: gyobb részében miniegy rn<'i-l Veszetség elleni oltás~ A mi'l

- A jégverés rettenetes kára· . lékfoglalkozáskénl könnyen z)- 1 nfszleríum inlézkedés'.?r1Z az
kat okoz gazdáinknak. Ha az én végezhetők. Nagy elŐny IOV3D' I egész 0rs7.ág terUlelén II pászl
prognózisaim csak kis mértékben bá az is, hogy eb!:Jeli cl InL:n-llor kuivtlkal vesz.elsé;l. ellen be
is hozzájárnInak majd az elemi kában már a 6'-8 éves fHC('- l kc1l211 oi!aní. Gyomon a n13-
károk csökkenléséhez, munkám mek és él masmunkái !11dr l pokban 70 ;<ulyál olaIlak be
már akkor sem lesz hiábavaló... amugy sem végző öreg C5Cl-! cl veszI21ség eLlen,
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ujabb ll-est ad s ezzel az igaz
ságtalan ll-essel szerzi meg Ceg
lédi az egyenJilést. Ettől az inci
denstöl eltekintve Lupták lászló
ban egy kiváló biróI ismeri ünk
meg, kit minél gyakrabban szeret,
nénk Gyomán üdvözölni.

egy liter kadarka vagy A szentesiek játékáhól kicsi!;
fehér fejtett ujbor Soltvad-
kert állomásra kis:állitva lant a szegedi I. osztály stilusos
s feladva. \lasuti fuvar kb.I Á '. • 'lék M' d l bd'4 fillér literenként CS3kis I' cS I1l1VOS Ja ·3. !ln .en ,a at
50 literen felűli rendelést szépen és ésszerUen játszanak
fogadok el. Honl6t dijmen- .\1 meg A \ éde] k é köté"
tesen adok a szállitástar- l".' . ,em em ny su
tamára kölcsön; hordóm fíukból áll. halfsoruk törnIe labo
30 napon belűl bérmentve ~, dával II c at 6 okat k'k
küldendő vissza. Szétklil- í s "r ,él] nagYOll
dés utánvétteL Egy pengő ! agilisak és kilLinően 16nek. A
!evélbélyeg ellenében km- j GySe mindvégig lelkesen küzdő.
dók mintát a borból min- ,
tásdobozban, bérmentve. I méltó ellenfél volt. Szrnkányi is-

Soraim kellemes édeskés I mét igazolta, hogy jelenl·eg a IL
itmluak, tiszta, tökéletes za· l t k l . bb k A
l1!atuak és n El ol s8vanyuak. I osz,, egyi egJo apusa..
Cim: Székely Ferenc ~ védelem és halfsor derekasan. al!-

Soltvadkert Pesíme!fl'e. ta meg helyét, a csatársol- boI
Z~VU6HjlIll*iNi,",,'fIHj!IiHtl"~íHIN~ ~ l pedig Kiss és Bartha játéka ma-
'II1II' I;HjU_lliIllil~H gaslott ki.

Sporthirek

GYSe-Szentesi MÁV SE. Április 19 iki mérkőzések:
1-1 (O~O). (zárjelben az őszi eredmények.)

Szép sportot hozoit a GySe Gyomán: OyTK-GySC (ü· l). End·
husvéti mérkőzése. A szentesiek l rödön: ETK-TAC (4-l). Mezöbe l

a délelőtt folyamán először is a I rényben: Törekvés-Hunyadi (3-4).'
hősök emlékszobra elött tiszte- I Békésen: mSt·Szövőgyár (O 1).

leglek, majd megtekinteHék a. vá~ l Szarvason: ~áv. ILoTurul H. (2-2).
rost. A délutáni mérkőzés eJőtt Kondoroson. KTE-MTK (ü-13).
dr. Vincze üdvözöite a Vendége-I Birókiildés. GyTK - GySC:
ket és átnyujtotta a GySC se- Wertheim. ETK-TAC: Huszár.
lyemzászlóját, amit a sZenleSit~k! TAC - KTE mult vasárnapra
hasonlóképen viszonoztak. Az e\- l elörehozott bajnoki mérkőzés Kon
ső percek GySe támadásokkal l dorosi TE meg nem jelenése miatt
telnek ej, majd feljön Szentes és I elmaradt. A 2 pont sorsáról a jöo

16 .és 20 percben a center fordu- vő héten határoznak.
lásból leadott lövései alig tévesz- DLASZ május 21-én, Áldoz6
tenek kaput. 24 p. Rima bekk csütörtökön rendezi a második
2ü méteres bomb~ szabadrugása ..,Slövetségi nap".ot.
alsó lécről pattan vissza, GySC fried Tibort a GySe jeles já.
tetszetős akcióval lemegy, de ]e- tekosát, mint a lü. gyalog ezred
nei 39p,-ben fölé lő. Ettöl keld- válogatott fuíbal1csapatának ta~~

ve frontban marad él! GySe. 42 p. ját, f. hó t4·én Békéscsabára
Gy~ri s~~p beadasál Kiss sarok- helyezték át. Az ezred válogatott
ra lránylfja,. de a kapus vefődve csapata ismert kiváló jáfékosok
kornerre tolja. ból áll s összeállitása él! köve!ke-

S~ünet utá~ Némethet Mónus ző: Bercelli (Szövőgyár), Mitykó
vállja fel. A uySC lelkes, szép (Textil) Bikfalvi (Csak) Bakos
j~tékáv,al .mindinkább átveszi .~! (BTE)~ 'Kelemen (SZOln~ki A. K.)

Anyakönyvi hÍrek tamado f~l szerep~t, de él! ket Laczó (Texiil), Agi (TTC). Fried-
A gyomai anyakönyvI hiva- bekken mmden.akció elakad .25. p. mann (OTK), Fried (GySC). Ha

lai könyveibe 1936 ápríHs hó Cs: Na~~ - KiSS - Bartha - Je- Jász (Textil), Hajdú (KTE).
9-lő! 16.. ig él következő be- nel akclo góllal kecsegtet, de l
legyzések lörJénlek utóbbi 5 méterről gyengén él! ka- I .. BoIeh~vszky Gusztáv .~Y~~

Szület~ekt pus kezébe passzoL- 3ü p. betl jatékos vIszont él! kecskemeh tu-

J
'ö a me I elé B th f" zérosztály válogatott csapatának

T k; 'I' 'I'· ll. ~. j n g ep s.. ar a elma· t . E b 'át 'k F 'ld .
a acs IS venne t\IS5 lVlar él ges váratlan lövését alfg tudja .agja. csa~at an!. SZl . Ö est

fia Zollán László ref., Nyitrai kornerre menteni a kapus; A kor.. Mező.berénY.1 TK. ]atékos IS.

Sándorné Szén/ó Zsuzsánna Fő k l ál t tt Dénert Bartha szépen iveJi és Kiss lS. Olai v oga o - va~

leánya Zsuzsánna juliánni:'l fef. előirásszerüen befejeJi 1.0.. Gól vá~yal SE 6--:-0' j6k.a DSE·bö!
liázdl!iSdqoi Jdit~ttek~ után erősödik az iram s a 4ü. LajOS, Alt és Fned. Husvét hétfön.

Pelvás Pál· (Csehszlovák ál· p.-ben Sebők kézzel nyomja a Máv. Blőre (Bpest)-Endrődi
Jam polgér) és r(ucsrnik Anna. centeri. Rima zúgó ll-se kapu TK 3-2. (t.O). Husvét v~sárnap.

Meghaltak: mellett sUvít el. Már letelt a 45. A holnapi derbi mccs aJkai ...
Ko Imre L~jos 72 éves ref., perc is, de a biró nem jelzi a mából e helyen is kérjük a GyTK

Szász János 57 éves id., K játék végét. Az Óramuta.tó a 47 rendezöit, gondoskodjanak róla,
Szabó László 54 éves ref., percei mutatja, mikor a biró a hogya G Y S C játékosai ne ré
AUer Márion 4 éves ev., Csa- . közönség méHatlankodása közben, szesUIjenek a közönség részéről a
DÓ Imre 78 éves ret , Sebők állitólagas hendsze miatt szokásos g y a \ á z k o ct á s b a n,

Levelezőlapon lehet felviIá~

gositást kémi a pénzügyi hl
vataloktót A pénzügyminisz
ter és él belügyminiszler rende
l'liei adoJl ki válaszadó· leve
l,ezőlapok rendszeresHéséról.
A rendelet szerint az adóhjv~·

talok válaszadásra szolgáló
leveiezőlapokkaJ ·lálják el a
községi fójegyzói irodákat. Ha
él falvakban valakinek szüksé;
ge van pénzügyi dolgokban
fe!világosiiásokrB, akkor kér
hel ilyen levelezőlapol, elküld
heli az adóhivafalnak. vagy
pénzügyigazgafóságnak és né o

hány napon belűl postán köz
\rellenül megkapja él kérdésre
cl sl-al,szerü válaszi. A bel
ügymíniszler rende!ele szerint
El községi jegyzők a levelezó
lapokat kötelesek ~ náluk je·
lenJKczó lakosokhak kiállilimi.

Gyümölcsfapermetezés ide
jét pontosan· megáliapiihalillk l
él virágbimbók és cl gyümölcs'
feílődésérŐI. EITől ír a "MA·
GYAR GYÜMÖLCS" legujabb
SZ~n1é1 és Qredeli fényképfelvé-

tele.kkel mUlal.ia be él fejlőd. és II

sládiumail, ugybogy mindenki
könnyen megérlhe-lí. EzenldviH
él terméketlen fák gyiirüzésé·
ról, il fák közt termeszthető

l1övényekról. néhány jó körte
fajláról, él szőlóüllelésról, az
április havi teendőkről, bőrom~ .
fi· és méhészelról slb. közöl
cikkeket. Alapból mu1alvál1YI
számot ingyen kiild a kiadóhi
va!ai: Budapest, VI, Andrássy.
ul 8.

Dévaványán egy veszetl ku
tra négy emberi harapolI meg,
akikel a Pastcurir-Itézelbe vit
lek, Ez él kutya il kéihalmi ura·
dalomban és cl körösladényi
ulon is járt, ez(!rt 011 kilrlol1ák ,
az összes lUl/yáka!. .

A görögök miniszferelnöke I

hirlelen meghall.

Si-esta S~natori.um, Buda· I,
pest, György~u, 5. ó j
fÓ\'áros egyik !egicleáHsabban l
vekvó és orvosilag' leg!ökéle· I
Jesebben kIszerel! gYÓgy:nté-j
zele. 5el- és ideggyógyász aJ, l
512bészel, szülészel, nógyógyá- ~

szal és llro!ogia slb. Rönlgen.1
!'~émiaj és mikroskoplai labo- I
l"éJlorium. Elel-:!rokardiograph!
(s1Ívvizsgáló.) K!"ogh féJe alap- I

. 'I' k' "j'" lanyagcsere vlzsga.O . esnie.
Enlcroclcancr (bélfürdő.) tvl0·
dern vizgyógyinlézel, Orvosi.
la~ vezeir.?jj villanyüzcmú kony
ht). Elsórcndü ellálás. 9100
né~vszögöks park. Olcsó
árak!

Ötm.illió kilométer autobu
SIon. !'vIig lvlagyarországon él

vidéki posta szálJiiása legin
kább vasúlan történik, addig
Finnországbem 5Z aulobuszok-·
tH'lk van él legnagyobb szc-rQ
pe. ti viJék poslaforgalmában.
A posiaszáliiló-aulobl.lszok,
melyek 12gyu!tal személyszálii.
iásra is szolgálnak, sokkal
fürgébbeknek bizonyultak, mini.
cl yonat. A mull év folyamán
közel. öJmíJlló IdloméJerl fuiot
Jak Finnország· posiaaulóbu
szaL

Két kislány csodálatos sze
rencséje. Kél peslí ldslány tán
cosnő lelt, k[ilföldre kerüli,
ahol csodája/os szerencse Qr-

. Je őket. Rendkivül pályafuJii
suk ról érdekes cikk bl2l1 szá
mo! be ci délibáb ui száma,
amely 100 oldal lerjede!emblw
is kHünő larlaJommal jelenI
meg. Remek képes rádiómú
soroka/. fjlmrovaioí és löbb
n'JÍ111 száz képel lalál az olva;
só él DélíbcílJban. Egy szám
ára ~O fillér.

H.áromszáz francia, három
száz angol diák meghivásos.
r1yaraiása Magyarországon. A
Ma~yar Egyelemi és főisko

lai Hallgalók Országos Szö~

vetsége ldegenforgalmi és Ultl
zásí Irodája ez év nyarán há..
romszáz francia és háromszáz
angol diák magyarországi ula-l
zásál rendezi meg. EzeílJal le
heióségej nyuj! mindazak szá. i
mára, -akik a fennálló valuJáris .
rendelkezések kövelkeziében
nem uiazhalnak külföldre, hogy
of/hon is tökélelesils'Ík nyelv.
1udásukal egy-egy álialllk meg' '
hivo It francia, vagy angol diflk I
társaságában. A kiilföldi diákok i
igényléséí már mosl elójegYz'i,
igénylési lapol készséggel küld I
a IvlEFHOSZ ldegenforgellmi
és Utazási Irodáia, Budapest,
lX., Ferenc kr/. iB. fsz. 2. Te·
lefon: íi72-í4.

E I "'vendéglő kerti kugBpályáj áté
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Szerkesziésért és kiudá"ért felelő,; :
WAfJNER MÁRTüN.

Hungária könyvnyomdaváHalat, Gyoma
felelős ilzerr:vezető' Teket

cL

ze1)~S vigjáték.

ER6s

ÖZV~ Bogár Károlyné és örökössei
nek tulajdonát l(épező Miki~\s

út 29. és a Fegyverneki utca. I szám
alatti házak, továbbá fl CjfrakertbeFi
levo 3 darab kertfőldJük szabadkézbő

eladók, Érdeklődök forduljanak Öz.I'.

Bogár Károlynéhoz. 3- 3.

Márton Andrásnak 3 lóra va16 szer
számja, egy drb. 8lakekéje, 1 dre. 3
fogas, 1· drb. ekekapa pergel&vel, l
drb. kutágas a házánál, 3 drb. hizól1ak
való II hónapos 5üldóje az őrőkösnYÍ

Iasi tanyában megtekinlhetö, ahol az
ára is megtudható. Hunyadi ut 26. 3-2

H6sök Emlékutja 12 számú lJáz,
mely áll padosszoba, konyha, speiz,
mellékhelyiségekböl, kert és udvarral
és amelyben azonnal be lehet költözni,
olcsón kiadó., -4

Kultur hanlOS m02gó Szép új cserépkályhál( 80 pengó-
Endrőd. ' töl, jótálássa! régi kályl1ák átrakását

"_." .. ,_. , vagyaJakiiását felelősséggel vállalom
i9.36 ilfJll!lS !.9-~ 'a~ál.l1a.p • l vACl!1 ká!yhás Békésc~c:d.H. Lkel'ü!et

A szépség es vidamsag f,lmje! i Bánát u. 1. 10- 5

I . l le.gdivatcsabb férfI k il. l a p II .li il Lrály mUlat !' sportsapkákat és nlÍndelJféJe fiú sapká-
~ kat legolcsóbban vehet ifj. Alt 'ofince
l kalaposnái Endl'5dön az lp?rtestü~

F Ő s z e r e p J ő k: . ! lettel szemben, kaJapfesl bt .barmiJyelI
Carl 8risson és Mary Ems. ! sZülre és alakítást szaki'7.crüen késziL 6

l
E rB.mantíkus énekes filmnek az: el- I Kitűnő zamatu rizling bor lite-
lel1állhataHan varázsa és rend~~ése lrenként 56 fillérért kapii<1(Ó Kereke:~

meglepetés lesz. Rég hallottunk fl [llllj- I Károlynál. -7
vászonról annyi édes behizelgő meló-·I Mété .!!inesS kat. hold tanyaföldje
ájiL Aki szépet akar látlli okl/etlen tanyaépületekkel eladó. Ert. br. Eötvös

nézze meg. József utca 7. 5-5
S T R A D S Z É fl E PeTei lajos Gyóni Géza utca 20

. E' ~ szám alatti háza örökáron eladó. Ugyan-
~ ott egy kútágasn:lk és gémnek való

I T S akácfa van eladó. 2-Z
vigjátékok.

Paramount és Magyar hangos
világhiradók.

A mai előadások leszállitoÍl rnérsékelt
llelyárakkal leszlJeJ{

Pk? 2075 sz. HJ3i.
l~Si \'ghtói2&1 szám.

Árverési hirdetmény
Ifj. Dr. Berger István· Bpest ügyvéd

áltai képvi~!t Mauthner Ödön iavára
41 P.93 f. tőke és több követelés já
ralékai erejéig a gyomai kir. járásbiró~

ság 1935 évi S. 1679 sz:. végzésévelel~
rendelt kielégHé:si végrehajtás folytán
vé.gre-liajtást szenved6íől 1935 évi de
cemb'erM 14,·éfl lef@glaJt 1363 P. 10
f. bel::siilt ingóságokra a~yomai kir. já
rástliré:ság fenti számu· végzésével .az
árverés eiren!:!eHetvén, végr. szenv. lac
k~s:l.n, Gyoma Hor/hy Miklós ut 21 hsz.
alatt leendő megtarlásál'i!. haláridöül
193'5, április hó 18 n~pjál'lak dél·
otan &. órája tüzelik ki. amikor a' bi~ ,
róiía:g lefoglalt keresI>. árucikkek s
egyé'b ingóságoka! el fogmll adni.

Gyoma, 1930. évi március bő 25-én.

Villányi Nándor
kir, bk végrell. mintbirosági kiküldött.

758 négys7.ögÜJ zöidlaposi ~·ántót Ve- !
kO.nr Lajos és táISfl gynnri jal;o·~pk!ól II

·150 P-ert. FUszerl.iziet berenlLczes 2 mérleg-
Nagy L,á.súóné Nyílas ES7,!er gyomai, gel, esetleg darabonJ;~;,t is, és 1

'lakos veH 3 hold 1047 ;;égyszögől I· hJsznált varrógép eJ,aLl(\' 15egY'.'l:'rneki
:tilllvai szántó l(;-ad részét Bácsi Elek- I ut 2 szám. 2-1

·né l'v1.egyeri Erzsébet budapesti lakos- I Egy m~sféléves kan pLllikatY6l in~
tól 700 pdért. I gyen kapható. Érdeltlüdé" ~ kiad6hi-

Grosz Zoltán és dr. Messinger 1-\1- l vatalbal1.

bert gyomai lakosok vettek 801 r:égy_/
l

, A Hartenstein cég vOlgj/(!<nkezeléje
si:ögől cif1'akerti szántót Beinschr61h az igen tisztel! közönségnek a
Mihály (n&s Beinschróth Magdolnával) '. cég elismerten jóminőségü éSG<ierép
gyomai lakost6] 420 P-ért. I anyagat fl legolcsóbb áron. 4-l

. Oláh András és neje B. l\'larjai Má- 'I' Az egészség fl jó
ria veresegyhál':ai lakosok veltek l hold emésztés! Elözzük meg a es
·2;\}7 négyszögöl k61esfenéki szt. B. Marjai igyunk étkezés elől l 1 pollár DRÉHER
Sandor és neje Dulkoa Eszter gyomai sört Már senki számára sem elérhe-
lakosoktól 700 P"ért. teHen álom a sörivás, llH,rt a ~Yl::lm:~i

Kun Teréz gyomai lakos v~tt egy Termetök Szővi:tkezeteHorthy Mik~
beltelkes lakóházat C:i':egIMi Dá~el és lós ut 40 szám alatti vendéglőjébe"

neje R.. Szücs Juliánnil gY01llai lako-. frissen csapolt 14-százalék@s Szent
sokt61 1100 P-ért. János s&r 2 dcl. 18, 3 del. 26, fél

Munkácsi János kocséri lakos vett 3 I liter 44 fUBár. 1\1egrendeléseket
hold hlSD négys?ögöl Vidó.lapOSi iDgat-1 mentesen házhoz szá1JitUllk l 2-1
lant Tandi Károly és neje icsa Klára A. Gyomai Termelők Sz6vetke-
gyomai lakosoktó.! 1600P·ért zete, gabona és terményosztálya önl1-

Szilágyi Antal és neje Biró Eilzh~r álló vezetésére szakembert keres. Be
gyomai lakÖSGk vlSttek i2S7 n~g~·s.z~göI mutatkozás : ,Kovács János .űe-yvezetö

cifrakerti szántót R. Szücs Gáhor (nős igazgat6nál. Ugyanitt magányes n6 ta
T3.rsc;ily Julíánnival) gyomai lakCllltó'l karitásért lakást kaphat. 1-.1
60G P·ért. . A F~tiJránál (Wagner Fatelep) bur-
-------.....................- .....- ...-... ganya, korpa, árpa és g;,;emestengeri

l állandóan kapható.

II lukács György ác;;. és kőműves el
válJ al minden e szalmiába vágó mun.
kát, ugy ujat, mint ócskát,uádtetöt és
konyhabótolást Kéri.a közönség s7.i-
ves pártfogását. Laldk ll. kel'. Gárdonyi
Géza utca 2 sz, 3-2

életbidositása?

Endrőd község előliáróságátó~,_~

787-2í1936. ikt. szám.

ir etn" en'}""
Endrőd község részére az II n, Ör

ménykuti uj mezei közös ctülőut meg
lI}'ilása céljára Endrőd község határá
ban szükséges területek megszen:ése
végett engedélyezett kisajátitási eljá
rásijog alapján Békés vármegye lmz
igazgatási bizottságának gazdl\sági al
bizottsága a tárgyalás és egézség meg
kísérlése céljából kiküldött 3 tagu bi
zottság 1l1ű~désétENDRŐD község8
házánál az 1936. évI május hó
6-án d. e. 10 órakor kezeli meg.

A tárgyalásra a kö:z~g el6ljárósága
az?:al hívja meg az érdekelteket. hogy
a bizottság a kisajMitásl terv megál
lapitása felett akiwr is érdembel, f'Jlg
~halározni, ha il helyszíni tárgyaláson
az érdekeltek közül senki sem fog meg
jelenni. A tervrajz; és összeírás Endrőd
községházánál a tárgyalás előtt 15 !lapi
közszemlére van kitéve, alIol azt,az ér
dekeltek megtekinthetik.
Endrőd, 1936. évi április hó 9-én..

3-2 EIÓJjá'rós'ág.

_E~l1drőd község e15I.iárósa:~átó.!:..

11M! j 936 ikt. szám.

HfrdetJnény..
Endr<5d község rés~:re az uga1'1 GU~

lőben uj mezei közös tiillö111;;yitási
céljára EndrŐl:l. község hatá.rában szük
séges lerúletek megszerzése i'égetr en.
gedelyezett kisajátítási eijárás.i.jD.g alap.
ján Békés vármegye kWigazgatási bi
zottságának kisajáWási alhiwtts:ága a
tárgyalás és egyesség megkis.érlés:e cél.
jából kiküldött 3 tagu biz1J!tság műkö

dését Endrőd kőzséglláZ:án~1 1·",36
évi április hó 20-án d. e,tO 61'3
kor kezdi meg. A tárgyalásr.a a köz
ség elöljárósága azzal hívJa m~g- az
érdekelteket, hogy ll: bizofuá:g il kisa
játilási terv megáHapH<lsa feieit akkor
is érdemben fog határozni, ha a hely
súni tárg.yalá"on az ér<1ekellek közíi1
senki sem fog megjelenni. A tervrajz
és összeirás EndrM községbázánála
tárgyalás előtt 15 napi ~özszem!ére van
kitéve, ahol azt az érdekeliek me-gte.~

kinthetik.
Endrőd 1936 évi április hó -él].

3-3 EJöljáf'óSiig.

Ingatlanforgaiorn

Életbizí05itó Társaság.
Sziveskedjék érdekt6dni

Bodon Lajosné!'
Kazinczy ut sz.

UUUUUUUV~YUuu.u~

Arany Gy'. Lajos és neje Izsó R~.gina

gyomai lakosok vettek 581 l1.-c'l és6
h. 922 n.-öl zsófia.maiorl sZ<Í:ntót Róth
József gyomailakostó.l 2200 P.·él't

Özv. Icsa Lajosné Paraizs Sam gyo
mai lakos vett 1288 H,-öl bálloml,erti
szántót Csapó SándQr (nős Ktíl1fa ju
iiánnával) gyomai lakostól 5~!U P.-ert.

T. Kiss István (nős Kovác~ Terézzel)
gyomai lakos vett 600 n.-öl c~r\'akeni

szántót Csalll Endre (nős Cselei l\U
riával) gyomai Jakostél 250 P-ért.

kk. Molnár János gyomai lakos vett

E n -d r éS d t ő I 5 km-re

130 k. holdas

Szentesi MÁV.-ŰYTK8-1
biró k.

A komplett csapattal felálló va
sutasok szép játékkal mutatkoz,
tak be a nagyszámu közönségnek.
pi GYTK viszont, tudásának a
legkisebb jeJél sem mutatta.
Hiányzott a lendület, a sziv és
az akarat.

A kölcsönös üdvözlések elhang
zása és a zászl6csere megtörtén
te ulán, il szinpatikus Luplák
biró sipjeJére a következően álla
nak fel a csapatok:

l\lÁV. Bayer - Rima, Gyarmati
- Szeghalmi, Kiss, Csejtei 
J{cós, Szabó, Ceglédi, Tompai,
Belezvai. -

GYTlC Kertész - Hatvani,
Kurcz - Lakatos, Bartik L Vatai
I. - Olajos, Imre, Rau, Valai Il.
Bar/ha.

GyTK indítja utnak a IalJGlát,
amit a MÁV hamarosan a birto
kába vesz és kezében is tartja.
A 6. percben szöglelrugásból Kiss
megszen:i a vezetést 1· O. Most a
vendéglátók is némi Iélegzeihez
jutnak, de a lefulások kornereket
eredményeznek, amelyeket Bayer
bizlosan fog. A szentesiek magas
labdákkal játszanak és ez telje'
sen megzavarja a GYIK együt·
test és igy ál 25-ik percben Sza·
bó majd a 26 és 32-ik percben
ál nagyszerüen játszó Ceglédi 4
re szaporítja a gólok számát. A
49-ík percben Szeghalmi kézzel
érinti ál labdát. A büntet6nek Hat·
van.i áll neki és jó lövéssel meg:"
szerzi ál gyomaiak gólját. Válasz
képpen a 42· ik percben Ceglédi
bevágja az 5·ik gólt.

Szűnetben ál GYTK kettőt, a
egy játékost cserél. Aszen·

tesiek tovább tartják a fölény tJ

az 1 p.- ben Ceglédi egyéni játé.,.
ka révén gólt szerez á-l. 8·ik
percben Kurc:!: miaU ll·es, amit
Belezvai fölé küld. A 16-ik perG
ben ujabb ll-es, melyet Rima
értékesH "I -1. 40 ik percben Ceg
lédi beállHja a végé'redményt 8-1.

A MÁV. csapatából minden
ember kíváló t nyujtott és még
igy is kiemelkedett Kiss, Ceglédi
és Rima.

GyTK-ból csupán Bartik J.
igyekezejL Luplák biró kifogásta
lan vezetésével megkedvellette ma
gát a nagyszámu közönséggel.
Aft~Rftft~ftfiftftAftftAfiAftftRftftft

p r i ma tanyásbirtok 6-8
évre haszonbérbe k i a d ó.

Érdeklődőknek

bővebb felvilágosítást ad
JÁRÁSI GAZD. FELÜűYELŐ

G y o m a, Rákóczi utca
WUUWWWUU~UWUUUU~UUUUUWV
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ELÖFIZE I tSi ARAK:
Neg;yedévre 1;30 P, fél évre 2-oD P, Egész évre 5':W .'P.

Befizetések postacsekken :
.!hmgária-nyomdB. Gyoma" csekkszám 18.280.

Lapzárta .: s li t ö l' t li k este fi bH!.
!Vlegjelenik minden szombaton reggel.

F~lelóI!!iUérk~ztó: WAGNER MARTON
Szerke3z1tölIIég és idad6hlvatai:

'l'HUNOARIA" KŐNYVNYOMDA
G ~' e:; ny a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijs:zabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér, Ötszöri l1irdetésnél 10 százalék, tizszeriné!
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésné120 százalék éa
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Megalakulás

Ka/6 Lajos jegyző azt java"
solja, mondják ki él ielenlúók
elvben a megalakulásl. válasz ..
szák meg az egyesület elnö·
kél és igazgatóját, állapilsanak
meg egy közeli időben tartan
dó ujabb közgyiHésl. amelven
él vármegyei egyesület ,llap·
szabályai szerint összeálliloU
alapszabályokai állapilsa meg
a közgyűlés.

A közgyülés elfogadta az elő

terjesztésl. kimondolta a meg'
alakulásl és elnöknek dr. Sor~

bán Jenő fószolgabiról, ügyve
ze!ő igazgatónak vitéz Pajor
Gyula igazgatót válaszlollák
meg nagy lelkesedéssel.

A legközelebbi közgyülésl

április 26-án délután ill órakor

tarJják az iparosjanone isko]á~

ban, amikor él kiküldöH jelöl6
bizollság állaIkijelölJ lagokból

megválaszlják él teljes IiszHkarL

község tulajdonát
képező piactéri üres
porta előtt álHtJák fel

az országzászl
Április 21·én helyszíni

szemlét íarto/t az ország·
zászló bizottság és végle ..
gesen megállapította, hogy
az országzászlót a község
tula.jdonát képező piactéri
üres porta előtt, a beton·
járdától cea 470 em·re, a
portának nem éppen a kö
zepén, szemben a reformá~

tus templommal állitjók fel.
.Az épitési munkálatok

hoz már él jövő héten hoz·
záfognak és mindent elké
szitenek, úgy, hogy a le
Ieplezési ünnepségef pün e

kösd másodnapján Iehesc

sen megtartaní. Ez. a nap
azonban még nem végle·
ges, elsőbb írtak Urmáo=
ezy Nándornak, akii meg
kértek ünnepi szónoknak
és tőle teszik függővé az
ünnepély napját

A megalaku1ás el,s!t Matusek él szülIe egyedüláHóságol, hogy

Gvörgy vármegyei kerlészeli'! ezzel, kUfönösen aszalt formá·

in/é?a cmelkcdelí szóiásfá és I ban ieleolós iövedeimel csinál·

rámuta/cll azokra a szeren-I hainak lakosainlc Űdvözli CI

cses adollságokra, amelyekkel Igyomai gyümölcsíermeszt6k

náiunk kiváló gyümölcsöt lehet. megmozdulását és Islen áldá

termeszleni, I<i.i.lönösen a besz; i sál k.'éri az egyesühzl müködéc

lereei szilva kéJ{lczi (il zi , sére.

Nem emlékszünk, hogy még vármegyei keriészeti intézól,
vaJamil}/cn megmozdulás olyan aki az elő!{észiló munkában is
haJalmas lelt volna a közsé' segilség'iinkre voll és az aJö v

günkllcn. mini cl mul! vasár, ku!ó gyii!ésül1kre is el iött. (ÉI
napra alalmlá.sra összejött gy0- ienzés.)
mai gyümö!cslermelók össze- Ka!ó Lajos rövid.en ismerlel
fogéÍsaJ. A községháza nagyla.. tc, hogy él mull év február 24.
riácslerme meglelt, nagyrész' én megalakul! »Gyümölcsfa
beu I~gokkal és egypár érdek- védelmi Egyesülel" nem kezd
lódÓvcl. heile meg fl müködésél, meri

Kató Lajos iz;-yző fél 12 óra.. á!Jalános gl'iimöicsiermeszlésl
ker nyi/olia meg- az aJi'lkul6, szempontok miaU helyi önáJló
gyűlési és mckgen üdvözölte egyesülelek mü\{ödésél nem
éi megjeleni dr, Sorbán Jenő engedélyezik, márpedig él la ..
fószolgabiIól, aki rövid iiHé!rZ valyi alakul ai önállóan akart
alaH már eddig is többször la· működni, ezért mosJ új alaku
rlUje1ét adta. hOI;Pl minden gaz.. la! váli szükségessé, éspedig
dasági és kuHmális munkálko-
ct , ., I ' d . --d'k - bb minl ci vármegyei egyesülel{lS Iran. ef eKlü l es IZ en
az épUó munkában maga is l fiókiakénl kéri él megaiakulásl

l:~szl vesz, (Ál!alános éljenzés,) Iaz eddig belépésre íelenlkezell
Udvözölte még Maíl.lsekGyörgy 108. tagló!.

Mat~sek György intéző beszéde

Ivlegal él Békésvármegyei
öicsíermelő Egyesület

g)'omai csoportja
föszo!gabiró lett az eln.ök, vitéz Pajor Gyula

gazd. népiskolai igazgató lett az ügyvezető-igazgató

Ezen a területen, az egye- váteHem már azóta is, hogy
sült két község központjában meg kellene kezdeni az
kell megfel~16 térrőlgondos- egyesüléshez szükségeselő

kodni, rnelJ ct közös piactér munkálaíokat,de nem tud
lesz és ahol az új városhá- tam hfveket találni az· esz
zál épitlük fel és más szüle: méhez.
séges középitményeinket. Dr. Sorbón )en6f6szo1-

Sok községben, városban gabirónkoak szeretném

m,ár Szép, ~.red.mér~yeket""értek I. hivni él figyeimét akét köz
el a ".Kozsegjejleszto' és ség egyesülésének iehetős

,)<őzségszépüő" alakulatok, I ségére és szükségére. Ve
amelyek hillatalos embereken gye kézbe az ügyet, nagy
kivül akö,itséglikef szerető szolgáiéltot tehet vele a
és jejleszteni akaró emberekg l 60.492 katasztrális hold
ből ál/anak", II· nagyságú és 26.oo0lakosú

Én ugyan többször szó· két nagyközségnek. W.

Tegoap B u cl EJ. P e s t e o
olyasmit hallotta.m, nüntha
az állCl!'nvasutakoál a lzö=
zelben Gyoma-Endród ál,
iomás nevet kapná a mos
tani ,áHomásunk

TeháT megrödénjk az el
ső lépés.

Az életet, él lődést ne
állitsuk meg', Ne birálgas
suk él dolg'oi', hogy ezt már

" 1--' ;.}- ,,~ "lrcgen megleneJJeE vo 111:1.
... t ]." ••" ~ , ~~.. k 1
lVlagwH\ IS raJonefí un - VOj-

. ~ " ína mar reg'en erre a pra,\:'
likus és különösen Endrőd

részéről fontos elnevezésre.
\:;' ,., l 'iQ'A;.·ÖLszemoc JL;i, nagy 1:'lu4

évi február 17Dén él GYOa
mai Ujsagban foglalkozi-am
máT a két község közigaz
gatási egyesüléséve! és
GvomahEndrőd várossá
alakulásával, ahol j-öbbek
közölt ezeke! irtam:

"A vasúton túl a Szik és
Újkertek terülefét be kell OSZq

tani későbbi beépitésre, mert
Gyoma és Endrőd között
csak ez a rész még beépi~

tetten. Errnél a beoszfásnál
beiktatni azt a széles

ősszekötő utat, amelp a gyo~

mai Kossuth Lajos-utcát a
Klein vendéglő elölt; II vá
sártéren) a vasLÍti~hid ma~

gasságára ,felemelt pályaud
?jal' alatt egyenes vonalban
köti majd össze a széles end
rődi Selyem-útcával, mert a
mostani gyoma~endrődi üt
a két község szélén halad,
egYllttal kerülő is. Reme/em,
mire ez igy kiépül, Gyoma
és Endrőd nagyközségek máf
Gyomaendrőd v á r oss á
egpesülnek Sem Gyomának,
sem Endrődnek a piac - és
vásártereket klvélJe nincs
számottevő terük, teflát ezen
a beépitetlen részen keli ct
jövő fejlődésilnkhöz szükse
ges



Az '1936. é\:rvárrn i lj Ö cs
és kerfészeti kiállítása (Jyo án l

Békésvarmegye törvéllvhéllÓ, P. iáiojJaíC\k il i, ijilitáSD\l I
sága elhalározélsélból Icrrnc!ó S7<lk:o?crii C:SOPOI'l,;!lii:::ban l,
közonségünknck ismél élt~qllma 5zemkUc 'ö 2gyiiilCS[)cfl 'ismer- !
nyílik, ho~y ez é,' 6szén Gyo- hclif.: meg fi z(\ld'iL;~!t2rmesz:-

mán él vármegyei gyümölcs~ iésíól kezdve c disznövénye~

és kertésleH kiálliifÍ5ún DC'mu- kell, f"islí.olákoll é~ cl szőlJő- l'
lassa azt cl lzrvslerU és céltu· mííveíéscn kereszli.il cl gyü.·,
dalos munkát, amelyel eZ ulób· mölcsterínclésig miadazt az
bi időben cl gyümölcs és tlifa- cilyagot elmdyel Békés vár- j'

Jában él kertész'eii ktd!ura ierC!1 menve föJdícibcn ICffJli2szihel, ..
"". l

elértünk. lünk. A kldolg-oz:ás, de kü1ö-!

5emuialjuk, hogy ez a föld nösen élJ.: aszaléis lerh ~ szil· l
vá! olvan mín6s1ÍC"bQn kiván' rnemcsak kllünó búzát. de ki- , ö j

váló zama!ü és aromás gvü~ iuk előállítani és b'7mula1rJí,! ~"",'!9!'5i~.,~~"""""~~~="""-.""""!"""""""""""""",!"",,,,,,
ami (3 !c'-rmesszebbmené ig.é- ! 1"' " " • ..... lmöJcsöl is, márkás paprikáJ, Eo '- l i>.enll o Kg. gyumo'cc;sz"

édes szőliól, szép vlrágoL sib, nyek kielégítésére is alkaimas l él ieglli.'lgyobb él svjjcj, évi fe·,
lerem. ÉDpen ezért ez a !{iálli- lesz. E7i pedig jogf;;al mond-; ien!,énH WI kg-mül. Az h\-

- l .. k' I . - , . j I I. -tás nemcsak él Jáíogaióknök .1aTjU, m('1"1 a Illl'lOseg, crme-

j
i szem, ez i:l i\eiszórnada!elég-

Je"~ "t "'PJ' cl I' '0-,1 v~ní1.'<k '~r"k"'" .cré bízo!1"ilj'a, menn\!, i ~ I.r'n;""]',',és ki~llijóknak szóJ. hanem ~ .. '-' l'·" . ..... I',;: .... ; .... ,. ö 1 u " •

;~v megvan minden remé'l \IGló ezen aléren.
mindnyéjuoknak, hogy lássuk . . !'" ,.. k I .. ,.' p., r-':~uian él ltiámlá- célja 6 bé·

miért kell felhagyni ezokkal nV'J(l·, .1Og,/ al ezev! ,UBl!l- l
j's j"a1 , ,',-' fr;'''j ~r' !. ~ésvánr.egyejgyih,nlcs és kó~r·

él régi szokásokkal, amelyekkel él. ufl .cIT:L.a;J . -::U 1,)j.'JJ rmil- i
. ,.,'l ~ • " . • . , fésze! progagandájáJ szolrrá~-

ma má. r Wbbé boldOGulni nem m az "" OZD i...ViZKc2l. j -15
<:> , nL a kiéflUókna;':, ugy min; a

lehet. Örvendetes, honv azok Akiállilássa! kep,,::solatban II 'lb . . . k
6_ mUl1 em, eZlden scn181l fizel.

száma llapró!~!1aPfa n6, aJdk él gyüínö!csfogyas:dási is pro· 1 . -.1'
. , Dl feruJ!at, ső! fOI(nzon mér-

a szakemberekkel eovű!tazJ pag.álni. L.,.:ivá.nilJk, 2156:s0. ro.an I' t-k' 'l',·
6 _ • iZ Den O,JélJJlHll-: nJ Ö n j/uj-

velJják, hogy csak olyan f:niÜ~ egeszsl2gugYJ szemponib6!. Ha Ijani mIndazoknak, öldk akár
möJcsfal"lávéll érdemes forrfal.. \:égic1!ckinlűnk az európai á1ía·

.... 6 közveHenül, akár közve;v2 já=
kozni, ami nálunk a legjobban mok fOgYflS?lásl . sialisí:likájtm,: rulnak 'rés7-.véielki a kiáilí!ás
érzi magát, amiből nagy lö- ' akkor SZOmOfl.l6n ke!! megál- sikeréhez.
liegej olcsón, s a meliel! jöp 11eqJHanUnk, hogy cl kgklsebb lj. j,(iB!llláson f;~sziVcilcjiJek

vcdi?lmezóen lermeszihe!ünk. 'fogyasz.tó a magyar, évi feien- b é k é s v á r m e g \' C i '3z6!~

_""''''''~'''''''~~~~~_''_~~~·'''''~~''''''''~~~~'.,_F-P~_"",,.;·,,,Q,~

rt'~~ 1=- 'q $V. = .~~~~~:-'- ti ,- =~=~-~---

O k0pviseJ61c:"I\'I]ci, nt.)8"" UiölJb l hez I:cn \(1 eh'Y blke! i.;szuf;re, l
~'l k~fcLnel nc:rn lertesz1 t"'lC~ ~.Ti)F ~ --- ~h·e1Clll-L.

llell1 é 1J21Zio:"r" !l.:q~~::n n'\:!5;,f~ i T(dd~ kísC'bb iJ.~v Inr~yalcisu 1
23 vé~lsÉ~rL A tlÖ:{rnj bér](~,~ O!iltt 1 U('fd 1 (Q'ed-u})" ér~ l cl [

kér('lméi, ho~;'V 3 köxs,;g he.! 1-\;) in üi,'S,Gyoma község képvisel,'· l
ie:<;JLjlete f. hó 20'Éin, h':Hón dC I
11el~lj~ :él,rt:Oilö

11
meg, gyeIlge 0: 1

( C'1,:.(lQCS me ell. fcnclkivUli l-\i\:1

gyliléséL I
Az elnöklő E.ovács Gábor:

községi bíró 9 órakor nyítolld I
meg El közgyüJési, A Gyoma n I
rcndezcndó gyümölcs kiállHás- •
ri Gl képviselőlesllilel 40 pen .. II

g-ór és 2 drb. oHevelct SZiWéJ'

zoH meg. A vendéglősök lét
számának felemelését elvetel»
ték, így ezután Gyomán él meg-R 'I

állapHol! vendéglősök lélszá~ I
ma marad él régi. A heIlvásáR
rokal (piacokal) idegen iparo
sok nem lálogalhaJják. Ilyen
értelmű határozatolt azérl ho»
zol! él képviselő~lesliilel, mert, ,
min! minden község, ő sem l
akar ellensége lenni iparos lár~ '1'

sacJalmának és ezzel is scgil R •

ségére igyekszik lenni, hoSZy
könny1!sen az íparosai súlyos l
helyze/én. A községi előljárók I
és szegődményesek 10 SZáZll- l
]Q:kos fizetés csökkentés eimén I
levont illelmények kifizetése j
tárgyában olyan érielmü hatá- l
rozatol hozalr, hOR"Y kérelműk»I- '}

nek helyei adlak és él lr,von! l
illetéket vissz<'Jfízeii a község.!
A pünkösd napjára eső vásár! l
annak idején a képviselő tes· l
Hilel kérle más napokra tlihe· !

I
lyezni, de a kérelem elutasilá· l
sa folylán ugy határozott él l

-
Á R C A I szinü lepkékei. PaHogolt o lab, l

============= I' da: iisziél gyermekszemetek ka~ í
. cagott szépségéhen, örömében. I

Levél itthonról, I .A mezitlábos fíucskák, cs\lln-
Erzsébet asszonynak l geló, apró csengős, fe1cHrázotl

csonlcsil<ós, gurguiya kerekű,Nagyon szépen köszönöm
szívből jövő ünnepi jókivánsá' l kocsijukkaj oH kedvcskedlek i

godal. Ne haragudj, hogy rö-j közlelek: hangoskodás, zene- j

vid leszek, de iudodjól, hogy i bona. szeretet} vldáms-ág, csu- l

milyen rossz levélíró vagyok,' pa derü, gondtalanság. IH épí
Mil is irhainék én innen? Nincs teHed egy aranyhajú fiucskával
semmi témám. Miről is lenne, a sok-sok hQmokkaslélv! és
erről az egyhangú kis falmól: l egy hetyke kis fekeie legény,!
ahol csak fehérre meszell, mo- I~l il: kaptad az első piros I
hával bevont, nádlelős, apró rozsat.!
kis házikók sorakoznak egy. i Ezek az elmul! szép idők, fl I
más mellett, az ő nagy ~sen' gyermekkor aranyos napjai!
dességükben, az Ő nagy JiS?- visszalopódznak él lelked mi' I
taságukban. Iyére és amin; oíl ülsz merev I

Dc mosl veszem észre, hi-' szempillákkal, csendes moz, l
szen jó lesz ez témának is. dulal1anséÍgban, pliissel Je/akarj!
Maradjunk csak eg-y kicsit e hencseréden, látod él falui, ami l
melleli, hiszen iH szü!eiléJ Te is, I fehér falunkat, haljod, amint j
Ebből a fehér faluból, ame· meocsendül lemplomunk hivo- l6 . I

lyet él felkelő nap, jóságos gató harangja és Lelkiszemeid !
örömében, minden reggel csók, előlt oll látod a régi ismerő· j
jával ébr~sztge!, innen kerültél söket, cl régi kedv2s arcokat l
a viiágváros tülekedő forgala, amint ünneplő ruháikban ls/eni
gába, zajába. lit töltötted gyer' lisz/eletrc a templomba jgye~'

mek éveidel. !It já!szadozlál cl keznek. Ellikkadva, ziháló ke·
töbhi szőke és barna hajú kis bellel majdnem fuíva jössz Te li
lánykákkaJ. Ker~eHélek cl sol<- ls, hiszen téged. ~s ebben, él'

ml lemplomunkban kereszl·el-!
lek. ill vet/cd az els6 úrvacso- !
rá! és mini menyasszony, iti!
esküdjél egy kékszemü szőke l

\
fiúnClk örök hliségeL l

lvIegallsz II jemp!orn bejára-!
Jánál és amig pihen!cicd mag I
gadal, gyönyörűséggel hallga-!
lod EJ mi kis fehér falunk la- l

l
kosainak, rokonainknak, CI fa- I
lakon á! kihallalszó, aiáza!ial I
zengő, csoda szép énekéi, ~

amely száll, feJ~k!, a rnagas g j
ban lr6noló igazségos, jó l
Istenhez. l

"Végig sietsz azján a hársfa- ~

lombos Hősök Ú/ián, 3 Mirnó· !
náí mcglassHoc1 l.épleidei, meg i
is állsz és üdvözölve integeJsz !
az ismer6s véri gémes kútnak,
él sok fúnek, vir€lgoknak, kis

iUcáknak, pa;:lUf~·iknak,. larké! l'

ruflás pásztoroknak, '
.,

};losl És oivan szép ilt min~ I

den, mini akkor voU. Virág n~

ia! és madár dal. pi!langók rcp
kednel<, méhek ctöngicsélnek.l
Arnodij a Körös susogó ná-!
dasávaJ, szóJ benne a hosszú, !
csőrü bölömbika; nagyoka.I vi~ li.;

sit a nád.i veréb, Júl a vizen.
pedig ar sok cseresznyefa mos! i

virágzik; náluk megdi zölcle!lk
él Dgel, halalmas !ölgy és '. fe
ny6ível.

Ilyen gyönyöriiségcs\?fj szép
a mi kis fehér falunIc c;:·l1pa
báj, csupa kölJiszc-1. amil El ió
lstQC is fé{!vc f5kcr~'fdt, legszebb
színU Klzk eg<iv"L

Maid ráteszed (;:10m fehér
kesziylis kezed eg-y ősmerós

kilincsre és a iornBc:on oli l&.
jod. szüleidej: édes anyáda!,
édes apádai megöregedve, hó'
fehér hajjai f am}nt ci2"~'nlás TllCi=

ieH ülve, elUnőavl2 :lé7nel.: él

nagy mindenségbe ~)cla akarsz:
rohannj~ hogy rneQcs6kolhasd
a k ezükc(, de él Já bd d gYÖ~~2~

re! \'cr. -lvii az? l\li ijnén! ?-~
Szó! az aÍfón a cscnq6] ké}"
szer... hárQrnszo·r -. és ncrn
tudsz megmozdulni: L1ihalal!an
k'2ZCk fognak, nel', cng-cdnck
lovilbb.

Az al!ón kivül meg-
szóla! a kis fiad IJöI'gla: anyu~

ci J ar~yucikám 1 11 ki már
o"A kép változik: elJi.inik éi

láiomás. csalla n a ;oár 2S cgV
mosolygós kis szilke fiucska
ujjoogva csóko!galja az 6
élnyucijáL



Bizony, ho egy szop· .
pon ilyen kimélefesen
és alapwan távolítja
el beló1e o pisz:kot.
akkor nem csoda, ha
sokáig új és mindi9 ra
gyogóan fehér marod.

Roogyogő fehérre mos

e és érdemes-e rizst termeszteni
a Körös mellett?

=!2:!??~t~.". '.'?

ki17Öl(c( és okleveleket kaD- í.
halnak. Ezérl mos! ke il (l I
sz CL1,kés'7jj~zjek'e~ nle~'"

zi ~c::deJkezesre

ál h':LS! öszig o legiökélelep.
~c-hhel1 kHnaszn§!hassuk. Egyéb
kén! a kjáJi~!ás :ovábbi ludnl
vBlöir~ vonatkozólag e lap ha- .

kcresz'üj mils a/kalom·
\/ísszaiérüok.

riwzottja il .iobbágysors. ke 6

serii kenyerén elődöknek,

Jzanem bö!csöje, jorrósa a
• , fo ~1'{lc,uajl(.1uo nemessegnerC, J one- j

rnessegnelc , , ~ I
Könyvemet annak apaJ ~=~====~=======!!!!'!!!!!"'!!!'!'!!!!'!!!!!'!!!!!!!'~~!"!'!!!!~"!!!!!!!'!!~!""!"!!!!!!!!!'!!""'!!!!I!"!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!

rasztságnak irom, mely nem
csak lömegél adja a hábo- '

seregeinek, de meJysok-
sZürkiváló vezért afándéko'" '

- - 1.x ..J .l r IT; (A hazai d2stermesztés ·mai iehet6sége és j6..v6 kilátásai,,)a magyar wneneiern· I
nek. . . I lrta: RIGLER JÓZSEF

Könyvemet annak a pa- ij okI. gazda, a szegedi m. kir Növénytermelési Kisérleti Á,lIomás assistense,

raszlsáEfnak Írom, rneJy pa-l j\ szegedi m. hir. Növényler-
es ad e ha· , meiésiKisérk'li Állomás su/k-

zánaki hogy önnwga sokszor i I!sz(vise!ói minden lélzn elÓ
vezetés, tudás és hit nélkül l adásokat tarianak időszerü ~aZe
bolyorzgjon ,'. . ~' das§gl kérdésekről az c~ész

Könyvemet annak a. pa- I AlfÖld terüle/én; ilyen gazdasági

rasztságnak from, mely il l előadások sörán jufottam el él

"'ld' " . közclmuilban az egyik Körös'
tdon "d "' : fl ~ an l~- ,l melleili községbe, ahol él gaz-

. , ., O a vagJJlK... es, da~~örben sokangyüJIek össze,
mé[ds elsodor belőle i hogy oH meghányjuk-ves::;ükaz
cl ;'yomor; cl győkertelenség, l alföldi gazda sorsáí,bujál-baj'§l,
cl mindermapi kenyérgond a l s megbeszéJji.ik, mil lehelne,
varoso~:, a gyárak felé.. . mU kellene lenni, hOBY éj gaz...

Annak 'll paraszfságnak dálkodás jövedelmezóségél
irom alsősorban könyvemet,' emeJhessUk.
mely megmutatta mar ezer- Az elóadfjsok és az azt kö
szer, hogy minden tudott lel1- vető megbeszéiés során sor

t . krzri.i!l ti Körösők hajózhalóva

ÉS a célom? Össze- i lélelére, s ezzel kapcsolé!losan
5zóba kerül! az öntözés is, Ön

fogni: összehozni azt a mér"" kénl kapcsolödoíl belc a Jár..
hetetlen nag)' erői, e1szánt- gyalásba él dzstermesziés kér,
ságot, kiizdenitudást, mely ci. Msc is. 'Igyekez/em ezl öké,;

parasztság széiesettségében I dési alaposlin.' megvildgitani a
jelzi hihetetlen gyengesegéf, gazda szemével, nézve, s l:lgy

legtöbbször tehetellenségét . . . gondolom, nem lesz hiábavaló
Célom egységes agrárszefle- él Gyomai Ujság olllasóíoak
met kialakitani. . . flgyelmél is felhivni arra, hogV

is állunk él rizstermesziésse!
Hiába keresem ci. kijorrot~ Magyarorsz6goll, !-i.ülönösel'l

a kialakult, egybeolt1adó ag- pedig él KőTő:: melleH?
rárteljogást . .. ! Az utóbbi kéishárom évben

. fp d'e 11 nl ncS . .. .: e l g több vidéki és budapesli lap
hasábjain jelel1tek meg oiyan

1e36 25. 3 GYOMAI UJSAG
,~:~~~;~~,~~~_q"~~~$:Ue1'b:~~~~~~~~,.9

1..1- ,'s ~vUmöiC'slcrncJé··lc. IC,.' D Sorb.án Jen,. Ó.,~ fő..,sz~lg'a..-, bi,.-ro,-;'·"ll•.:-
v6 . kcrlészdtd fogJa!ko;ó . •

TliiJg~l'lClsok és j;]!sv:én vasókö lát,oga,.ta,sal' . I~
:k alkalmas Jer?

hasznos C3Z v

A.z elmult vasársap dé'" 6gY'ik o!vasókörben sem l

lután meglátogatta dr. Sor- !az' elnökség,~_.~~.m"yz 121
bán ]r.oTJiÓ fószoIgabiró nökségel helyettesftók nem
dr. béró tvloasburg Korn

' víÍríák és nem fog-adták él

nél szolgabíróval a feld látogatását előre bejelen...
soreszL egyerértés. kis- _ tettfő:::;zoIgabírót. ,Nem
féJi, nyugdíjas, polgári és l hisszük, hogy él polgári 01-1
aisórészi o!vélsókörökeí. Dr. '. vasókör helyeselné elnök.. l
50rbán fÓ3zoll<abiró etőze- ségénekezt il semmivel

l>';latwseik Gy<jrgy -
gyümölcsfc~melési intéz') tesen érlesítette az olvasó- sem menthető figyelmetlen·

"""'''"_W_--'t'''''"'''' körÖk elnöl<:ségéf, hogy va-' ségéL Magyar embert még'
H"'~~"'~~TJ;ar

sárnap után megláto; a legidegenebb embert is "
gölja él köröket.. men azok megfelelő udvariassággal
\'cze1ói1,'cl .szerr~élye~ell is I várja, ha előre bejelenti a
meg a.kar lsmemedm. látogatását. A polgári ol·

Az o!vasókörök mind$ vasókőr elnökségénél be
6'Yikében mel.eg szfvesség" volt ielen/ve hogya járá-
gel fogadták az ui fószol& '..
""'''''hiro''nL''lt ,e"" . 4,'",1 f'~lh"'''-:7. sunk helyettes foszo!gabl"'!
:"-'\L"~' I\G', gYUld.<l'<: U~ ..

p8'lt.:!i L a . a!!' lm t I o rája látogarást tesz ott, aki aja is - j"'en fonlosaz, ho"",,'.• u uh.2 ,él, a., II gy 66 IE; • 6'

'lcie ugy az olvasókö'ri, tehát őt nem várta. az dur... milyen költséggel ludjuk cl vizel
mint él maguk aktuális ván megsértette a magYéllf, :rizsláblárnkl'avinnL Motorral,
LigyeH,et is megbeszéljék. udvariasságot. szivallyuval akár ma is meg

MjndenWt il legkellemcJ Dr. Sorbán lenó él kö-Iehelne oldani a magyar rizs-

sebb !-<ölcsönös benvomás~ zel jövőben folytatja akö- termesztés!, azonbéll1 ma a gaz·
sai (ToH ez a látogaAtás. 'rökben látogatását. ',dának nincsen pénze befektetések

.,re,mofor, sl-ivallyu, e.s,övek
beszerzésére. Ui van azután az
ü~mköliség is; benzin, pelro·
.leum, generálorgáz, slb., melyek
mind,élz igy eléri termést t'esz~

teseges sé tehetnék.
. Ma a tsuzda nem elégedhetik

meg azzalj hogy termel, s ter·
ményéérl pénzt kapj hanem pa

'pirralJ ceruzával a kezében ki ke/[
clkkek; melyeket olvasva dió; ,számitania azt is, van-e haszna,
hiszemü gazd.:a - :aki fagylól; l érdemes-e vesződnie? lie! pedig
jéglÓ!, aszalylól SUjlOtiéln min'" él rf7.S1ermcszlésnél' felszámU.
dÚl IehetöségeI megragad ar~ . k . i, b - .jU il gepel\ eszerzesel, il

,ra, hogy magán könnyilsen - gépek hailásiira s7üksége~
hajlandó lenne rögtön ,hozzá... üzemanyagaj, él gép kezelőjéc
fogni él l'izstermeszléséhez, nek fízciéséJ. sJ b.. elZI fogjuk
csak hogy ,nagvolJb jövedelemre !lálnL hogy akkor, ha cl vizet
legyen szelt.,. ", géperővel kell a rizstáblára emel

Ugy érzem, - mini aki ilyen ni, a rizs termesztése nem igen
különleges növények lermesz- ,járhat haszonnal, de rá is fizet-
!ésénekkérdésévelfoglall<o· het a gazda.
zom Szegeden - kötelességem,' Az, hogy mennyi viz sziiksé~

hOllV békésmegyei gazdatárc ges él rizs öntözéséhez, főleg

saimat . rövid "közleményben az altalajtól függ. A homok és
felvilágosilsllm, mit várhatnak II más könnyü talaj, mini jól /ud
rizs termesztésétál ma,is milye· , juk, valósággal issza.a vizet,
nek lesznek akiláidsok) hamajcl ilyen lalajnál tehát igen sok

. az ölltözőcsafornákelkészülnelí. 'vizrevan szükség. 19y a rizs r

, A rizsviziniJvény, melyet vi- I lermesz!és kiji:zetődö csak ak r

zes, iszapos földbe kell velni kor lehei} héla homok alatt
vagypalántální. Száraz földbe nem íulmélyen vizet át nem
vetve - min! abuzál - kikel, eresztő agyagréteg van. li. szikes
de kellő jíl hijján csa~ siny; taialok közül azok, amelyek
lődik, vagy teljesen el is pasz· nem szódás szikek, éi rízslermesze
tulhat. Első feltétele tehál a rizs- tésre jól felhasználhatók !enné
termesz/ésnek, hogy éli rizsföl· nek, meri ezek aránylag kevés
del mindigelegendO:vizze( ldt- vizet isznak el, de ha géppel
hassuk el. Ma is me.gvan erre keH él vizet él folyóból kiemele
a lehelőséÍ!! 011, ahol a közel· ni} még ilyen talajon se igen
ben folyó fQlyikel, igyaKö... lehel gazdaságos a rizs ler#
rösök mellett is. ,Mivel azo11- m-eszlése, csak akkor, ha nagy
ban II rizsvelésnek keléslól· maglermés van. Erre még ké
aratásig vizben kell állnia - sóbb kilérek.
sokszor-25~25 cm, m~gassá- A .rizst nem lehel 4-5 vagy
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p r i ma fanyásbirtoJ{ o-8
évre haszonbérbe k i a d 6,

bővebb felvilágositást
Gll,ZD. FELÜOYELŐ

Q yo m 8" utca

Bel- és kü I ka
Gömbös Gyula

Zöldna En
Május 2, 3 fS 4· iki:n dr.

kovich József, a 2i i !,.!mez:ő Sz.ö,

vetség alelnöke Elhh')aöl1 tanóz
kodik, amely idő a;;dt május 2im
megnézi a KÜlcJzs:1Ilinneni most
telepített lucemákat. 3-1kan
sámap) ré"?íves? <l

4 én (héHölJ) kimegy a
laj kjverésre.

A maius 3-iki zö!dnaporJ clélu
tán 5 órakor értekez:e( lesz 2l

endrődi községhái-;ílii'iJ l El ki>'ve1
kező programmal:

1.1Hegnyító be~7édet monti
Harsányi László főjegyzö.

2. Ti/Kád besz3,lIr>lót tart Ko
vács Sándor zö!dme7 ő titká:.

3. )J Értekezés ct szövetke7.elj
eszmér61" dr. József.

4. Záró beszédet lJ10nd Kovács
Libor.

Este 7 órakor. küzv::,csora lesz
a DombslögörJ.

Reméljük, hogy rníjus 3 iki ér
tekezletre a gvom:ji zöldme7ő
{Ja~rl"'k /f'''Hn:;;;)'I''''o 'l'en l' ,,1.- - cl.
~ L"'t"~. i.""' ..."'.l.... , .... ~ '-""" 1"1' ~J 4'..... :\. C.... l

Endr6dre. . ~

~~~AfIl.~.~

Endrödtö 5

hideg földbe velvc a ri7smag ,nind felsorolni W O('ilJ !udol,
nem csírázik jól. ióva eirOlhed, CSek azt emiiíem l:iCg ezek

vetve kevis o,z ideje a te.. ~;ö;d}í, hogy a rlzsL'im!z5z!és
nyészeire, a magkötésre és il meg- nem oiyan egyszerü diJiog. rnjnl

él buza, rép3, kukoricas!b. ler-érlelésre. - Vi'HHlak O!YGll rizs' .
rneszlés_e~ héllem sok taJ}[lszfa

fai/tik, melyeknek kevese.bb, s
latDt t különleges sz"t1k!tJ(/tiSi klvlin"

vannak, amdvcknek töLb idő melycl csak ugy iehu eisojáii2
kell B kelésJöl él mCí!!ereslg, lani, ha az ember be:\'csen ke-
épugy, mint ahogy vaniHlk kO~ zc!r rL::slelcpen ért?kig dolgozik,
ránérő (pi. száznapos) és ké~ s m:zgismcri élzokai cl gyakor-
s6néró (lófogu) kuKoricák. lati fogásokat melyek fj,Zlki.il

Az AiföJd éghaj1ala - pedig rizs: termesziení gazdóságosan
, hb " 'nem lelleI. Ezeknek (1 ld.ijönle,ez me,ege" , mmr az ül'5Z?1g

ges isrnerelekack rnci,'5zerzéméÍs részeiben - nem egészen
megfcició minden rizsfajMnak, sérc pedig a kisgazdán17k módja

ma mé,g tlincsen, hiszen ri.zsf
merI azzal kel számolnunk, náiunk az Alföldön is GiiQ kéj~
hogy már szepfembcr köze- hiJrom helyen - inkább ~ csak
pén, végén beáJl él hűvösebb, kisériellkg lermcszlenek,
esős időjárás. Ezt pedig a rizs A fennebb elmondoIrakai a
nem szereti, a virágzásl1oz, mag- kővelk,zz(jkben lehe í rövidell

I összefoglalni;kö1éshez és megéréshez OLyan
Rizsi lerrneszieni a l'.:örősökmelegre van sziiJ.:ségf:) amilyen

mellett nm gazdaságoson - á.l·
nálunk nem minderz esztendőben lalában - nem lehel, rnen Se!)l

van. Az 1954. és kü!önö~en oZ az olcsó viz ~ sem D('dij~ él

1935. év igen kedvezé voll a kelló. szakéridem él lcrmeszjé;
rizsre. !1lszen meleg vol; a séhcz állalában nipcseil meg"
nyár, az ász hosszú és szokatla- sót még- él rizs eredményes ha~ i

l ' I 1 ~ d ". zai termesztési módszerének rész- I·niL meleg. lin p, 5zq,;c KO~
lefei ,sfncse;u:k teljesef~ hiá.nytala~ \.•

zelében ol<ióber 8"án aralluk nuI !t1serferileg megal!aJ]lfl'a és
él rizsl; de 1 év közü! hány: kidolgozva. c c. \

ban iár ilyen idő? S inkább l-la az önlözés 1ehcis"iges l
ne is járjon olyan, minI az cl· les ,é. akkor is csak ugy lehel I

mult évben voH, meri az ilyen maid a rizsl jövedelmezően I
lermesz!cni. haa vizet költséQ .1'időjárás, ami cl rizSl"c és egyéb ~
nélkül (vagy igen oic"ó kap- I

különieges metegégövi növé- a gazda öntö.ZÉsre , la ad. !
nyekre nézve (mint B ~yapo! dig kilcnvé.o;zlenek él mainál j
(~s amerikai mógyoró; meiyek- koraibb (lehái bízlosabhan be~ j
rgl a· Gyomai Ujság. <:;Iózó éró) és bövebben fenné! rizs/aj/át!
számaiban már irtam) kedvező, és ha cl kellő kiíJönieges szakis- l
a l1éÍlunk állal6ban lermeszlcnl mereteket is módjukban lesz a I
szokoU gazdasági növényekre gaz:dáknak me!;szerezni,' l
i~'en káros és veszélyes lehei. Ebbő! lálhaliuk, hogy Clí'ok~ j a képviselőháipénzügvi bizottsági

., '1. [····It· . ! tárg1!alásán, áporllis 22,én tarl(;ttA szeaedi NövénvtenTIclési (,ifa.-t az fl ro c l magyar gazaa i .~J
<5 1 l beszédében ezeket is mondolIa :

!{[sérleJi Állomás kisél"ÍeJeibcn rneg.m.enlését Ina II rizstermes.ztés< 'l
" ' . "Ennek az DrSzágniik a pozi-''''-j fe'l e·, '" VI'la' '? m. l'n·,rle!l r. (~."_7r>~ tÓI várják, kétes kimenete/il terve·· '., , l .

y '-'15 -' --- CLO!a n:gen nem VO.! Olvan erDS
ból (japán, !ndla, Oroszország, ket forgatnak, s ezél-! csak czl mil1t most, mert itt !lyugalom:
Olaszország, Bulgária, slb,) .12iánlhaiju!\ a nehéz gondokkal I rend, személy- és v3j2.yonbizlODo

származó rjzsfajla vo!i, de küzdó gazdáknak: hagyják egy- I· ság í[<H] és örökös eYőrehaladás
lo-r '. "!.' A' l az éoités j'eQyében".ezek kÖZLi! még !9á5·b(~n is e,.e a nz:sJermCSZlCS "erue 7 l . ~-

. '/ h' ·d - '. I"A mostani krHH:usok közü)csak [) fa/Id érleli me;g-ol, cl !öbbí scne { 1azal mega! asal az
3 '1 1 többeknek, akik a hibákat hány-

hasban maradt, kl sem ka!á- llyen "érdésekkei hivatás és kij; " torgalják, módjuk Jett volna a
szolí, - Tehá! hiába vőn elég telessrigszeriíleg foglalkozó mező· , bajokat orvosolní, amíg Kormá
vizünk, hiába jó az idójánís, gazdasági kisé,r[etligyi inlézmé, l nyon voitak.«
lza rizsfajtánk hosszú életű) nosszú nyekre,,: ne kapkodianak uj, cd- l :JA régi világban emle~ették az;
ienyészidejiJ.; koraérő, ügYf'eve.. dig nem hallolI növénye!.; ler-l Alföld csa!t>rnázás2il;Jk, fásitása
zeIt rövid tenyész;dejii. rlzsfajtá- mcszlése uián - mim a viz-! nak kérdését, panaszkodtak az

b f l '"h ; aszály miatt, hangoZ(3tták a nép6val érdemes csak foclalkozrd ná- e U1Ó él. szalmaszaLol ~ meri!
b. l nevelés fokozásának szükségél,

lunk, az ilyen faíiáknak azonp az ilyen Ugy nagy kockázattal, l'" b .
iár, hanem igyekezzék mindenki' cse eJíeum azon an, legalább ad·

ban van egy - a gazda szem- Idig a mértékig nem cselekedtek,
pon!íából igen fontos - hibá- abuzál; ripdt, kukoricát, stb,} ameddig szükség-es Jet! V'oin8."
juk,: a k()ránérő rizs keveset te~ ügyesebben, okszertibben termesz, : Rothermere
rem. t/'frJ a későnérő to·'bb magot teni. Legyen minden gazdának i ti: k b' ., ,~ l nemze un nagy aratja alI jOo
aci. ~ 19cn ám, de a későérésii !ucernása vagy egyéb pil1an~: solja, hogy ebben aZ évtizedben
- mini mondtam ~ egészen bic gós fakarmánya, hogy jószág- I meglesz a revízió.
zoT/y/a lan} legföbb esetben ki iának kukoricaszár es szalma i Koscialkowski
sem kal "szol. !~n.á! "'zéd nem fzelyett ió és elég takarmányt ad8 I l l - 1 B

v • . '" l engY'e mmíszlere nők . udapes~
érdemes termeszienl: a koránér6 hasson, amiáltal jobb és több l ten időzik és fontos fárgyaláso-
fajfdknál pedig a kisebb magter- trdgyá./a is lesz. A jövedelmező, l kar folytat Gömbös mifljsz!erej~

més az!ielenii, hogy nem igen gazdaságos növénytermesztés és.1 nökk€f
lehet kilizet6dó lermesztésilk, merj: gazdalleodás alapja: ci já és sok I Az olaszok
minél Jöbb terem valamely Jer- istálló/rágya, - És ha !11eglesz l végső harcokban ved; zi Négus

'" '~! .- - .. , ,., l l szétszórt csapatait.rnénybó! egy terüle1en, annál .. J,<;: le.oseg'2 az on,OlesneK, I
több a gazda haszIla. Kis termés. akkor se elsosorban rizs! öntö.z- ~ spanyolok
nél pedig agazda még rá is fizet, l ;üjrz a magyar kisgazda, hanerrl l bedüHek a kommllnisiáhl3k· és

Nemcsak ezek a körülmé- l lucernást, iipaföldet, hogy ezek I vörös mámorukban gyilkolnak,
nyek nehezitik meg a rizs gaz-I adjanak O'<~ki jobb, több, s ami Il"OmbOlnak. Hej! De keserves
daságos hazai fermesztését, de még ennél is fontosabb -- meri lesz nekik is a kommuni"musbói
még sok más ok ls, melyeket l zsebbevág -' biztos termést 'való kiábrándulás

még iöbb holdas táblákon jei'~

mC:izl12:ní, men sima, íe!jesC'[]
viz:,;,,! jes lalflil sehol sem iél

már peJig a j'izsnéi él:>

érés miatt igen fOl1los, hOi2Y éj

tábI'J minden részén mindig
mag"?ssdgbczn álIjon II

viz él növények kÖZÖl!; Hogy
czl részben planimznÍ
kell cl földef, részb~n pedig
kisebb JölJésekkel kisebb. 1!4~

1!~ holclas táblákra - skat!!lyák
ra osztani. A· löltésekbe, gá!ak~

ba él megfelelő helyeken zsili~

peket kelt. beleépiteni, melyeken
át ?Ji ViLCf szükség szerint tud
juk él rizsláblákra ereszteni és
onnan elvezetni, merI a rizs
nek nem dllóviz kell, hanem ál·
landóan mozgó viz. Igy a rizs
telep léiesiléséhez nemcsak
öntözés, eJegendó viz szüksé
ges, de aránylag nagy földmun'
ka is (önlözóárkOK, löltések
készilésc, planirozás, sJb.) ami
a termesztés! természetesen meg
drágitja annál is inkább, meri
a kereszigátakat évró!Qévre (az
ószi szántáskor) el kell rom
bolni és tavasszal újra kell épi
teni.

A rizs! ugy veJik, hOHY éj fel
szántolt földre vizel eres:zle
nek, ugy, hogy él lalaj felázik,
valóságos iszapot képez,' ebbe
cl lágy iszapba ve!lk kézzel
szórva ci magot, de ehet pqldn
tátni is. Ez a jobb elíárás, de
i11i.g cl szórvavetés csak kelle·
mellen él vefóembernek - meri
hideg iszapban járva kel a
magot szómla, mely magálól
süllyed le az iszapba - addig
a megint nagyobb, kü
lön költségei jelent,

A rizs t ugyanazon helyen
több éven ál lebel lcrmcszJeni.
Lehet, de nem ajánlatos, mert él

lalaj egészsége megromlik, a
vizi gyomok pedig annyira elsza·
porodnak (főleg a vizi' vClgy
lalpi:ismuhar), hogy már cl harI
madik évben él magtermés az
első évin.ek a negyedére is !eeshet.
- Ez pedig azl ielenli, hogy
hiábCl ad elég vizel él rizsvCQ
lésnek él gazda, hiába készí1eli
árkokat, fölléseket, a termelés
nem lesz kifizetődő, meri löbb
gyommagot arat, minI rizsL

Ezéri a rizs termeszlésél vál·
togatni kell szárazföldi növények
ke!; a sok viz a jalail az
erős elgyoinosodás mellett 
clronJia. s ezért rizs utdn ala
posabb, nehezebb talajmunkát kell
végezni- erőteljes istá!l6trdgyázás#
sal egybekötve. Az ilyen ugyne
vezet! "száraz vetésforgó" al
ka!mazásával lehel a rizsfölJ
elgyomosoddsdt a legjobban meg
akadályozni,

A rizst csak későn, május ele
jén·közepén lehet vetni, mikor
él lalaj és az öntözésre hasz
nálandó folyóviz kellően felme
legedett (lcg-aláhb 2 C fokreJ),
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n&mcs"k ia,csessII\jükről

63 "legánci~luhói h',eHlI:.

hanem 9azdalkod<>suit és
hazi"ss"~uk miott ös! J. .. " ~ .... (~::

. "'0<
Ez észre ;s vehető a kal~cs :

es minden siileménynél:

amiv"l m;ndeniH! meg]

kínálnak! .•• De minde;"';'·:,";.;,

kijlöllösb~pen t~plőló és

~nom ,,,SZ a

1 MSzSC 17 15 1 86 19 31
2 lVlTK 16 12 1 3 70 14 25
3 ETK 17 10 4 3 58 14 24
4 GyTK 17 W 3 4: 31 31 23
6 Törekvés 18 8 4 fi 32 27
5 BISE 16 8 3 5 32 26
7 GySC n 6 4 1 28 22
8 Máv ll. 18 4 4 10 28 50
9 Turul ll. 16 4 3 9 28 43

10 KTE 16 4 2 10 22 63
11 TAC 16 4 1 11 23 51
12 Hunyadi 15 4 l 10 14 56
13 VSE 17 2 3 12 22 52

Április 26·i mérkőzések:
Gyomán: GySe-KTE (2-3),

Turkevén: TAC-GyTK (O,
Békésen : BISE-ETK (O-4), Vész
tőn: VSE-MTK (0-0 veszt VSE),
Mezöberényben : Törekvés-Turul
IL (4-L)

Mult vasárnapi eredmények:
(Zárójelben az őszi eredmények.)

KTE-MTK 3·1 (1.1), ETK
TAC 8·0 (3-O), Szövögyár-BISE
4-2 (2-1), Törekvés-liunyadi 2-O
(2-O), Turul Il.-MAV IL 2·}
(l-L)

Sporthirek
Biróküldés : GySC-'-KEE dr.

Magyar, TAC-GyTK Klimaj,
BISE--ETK GÖndös.

GySe-KTE meccsére, - a Szö~

vögyár-OySC meccsen történtek
miatt - dr. Záhony Béla egyesbirót
kűldték ki szövetségi ellenörnek.

MTK megóvta KTE·vel szem·
ben elvesztett meccsét azon a ci..
men, hogy a KTE-nek a meccs
időpontjában tartozása volt aSzö,
vetséggel szemben, MTKóvását,
- mint alaptalant - elutasHoiták.

BI5E és MTK óvásait a Szö
vőgyár ellen a VI. országos egyes
biró véleménye alapján elutasitot·
ták, mert a Szövőgyár Herczegh,
Pocsai és Barta nevű játékosa
inak igazolása s'labályszerű.

MÁV U.-Hunyadi április 26
ra .kisorsolt bajnoki mérkőzést a
MAV II. lemondta. A 2 pontot a
Hunyadi kapta.

Csabai MÁV-IO. gyalogezred
4·1 (2-1). A szerdai mérközésen
könnyen győzött a komplett MÁV
Oprica (2) és Szombati (2) gól§
~aival. Az ezredválogatott góliát
Friedmann !Ötte.

an álíépítV0

S RT
CSATAAZŐlDMEZON...
Felvonultak harcra, pirult képpei,
Honi csapat harcos fiai.
Sugta a nap a csiklandós széllel:
".Hej! cimbora !esz itt valami!"
Es magában akként gondoIkoda:
"Vajon ki győz: Gyé eS. Cé? GyéTé Ká?"

Süvölt a sip, a harci riadó,
Boka csattan, a labda repűl,

Zeng száz torok, bogv"Hólyag ü biró" !...
"Tempó komám I" satöbbi .,Egyedül l"
Hervad a fű a bakkancsok alatt,
De helyette biiszke babér fakad.

Izgul szörnyen a nagy néző sereg,
Ki is alszik i.H-olt él. pipa,
Porol a föld, .a háló is recseg
Gyé Té Ká-nak harcol a fia,".
fellegverő "Éljenbe" fúl a sz6,
Mint berepül a vezető dugó...

Párosával aranyos az élet !
li:2.t vallja egy Gyé Té Ká csatár.
lVicisodik gól száll a Gyé eS. Cé-nek,
Hálójába fészket rakott már...
Mert ismerős oda már az útja,
A Gyé eS. Cé- megfulladt a búba.

Elült a zaj, üres lett a pálya
A Gyé Té Ká nyerte a csatát,
Pavillonban vidám nóta járja,
Majd kirugja kedvük oldalát.
Nyitva a csap, a domb leve folyik,
Megérdemlik, mert "győzött éi. jobbik !"

Gyoma, 1936. április 19~én.

Ieta: fotbal Labda.

ájaá l

Az Ipartestület Vezetősége

felszólilja mindazon iagjaii; élkik
az elmuli évi 1agságí dijjaf haí~ ,
ralékban v,:'lrmak,hogy Bzlnyolc '
nap alai, annál inkább is flzes- '
sék be, mer; él nem fnzefóklöl cl

tagsági di; végrehaHás ójján
lesz beszed~le.

Siesta . Sanatorium, Buda..
pest, 1., Ráth György-u. 5. a
főváros egyik legideálisabban
fekvóés orvosilag leg!ökéle·,
fesebben felszereli gyógyinté
zete. Bel- és ideggyögyászat,;
sebészet, szülészet. nőgyögyá- i
szal és urologia slb, Rönlg~n. I
I-\émiií! és mikroskopiai labo· I
l'atOl'ium. Eleklrokardiograph!
(szfvvizsgáló.) I{rogh féle alap- l
anyagcsere vizsgáló készülék. ~

EnierocJeaner (bélfürdő.) Mo..
dem vizgyógyinJézel. Orvosi;
lagvezcl~1Ivillanvüzcmú kony
ha. EIsörendü elláfás. 9700
lJzgyszögöles park. Olcsó
árak 1

UJ EGÉSZSÉGOGVI
INTÉZMÉNNYEL GYARAPODOTT

BUDAPEST
MegnyiH a "Budapesti Szanatórium"
ideg és kedélybetegek részére. Az inté,.
zetben a betégekkel egyénileg foglal
kozva, a legmodernebb klinikai és lélek- .
gyógyító módszereket alkalmazzák. Ugy
a klinikai, mint a lélekgyógyitó munkát
avatott, legelsörendli szakorvosok vég
zik, A maga nemében egyedülálló győ

gyitórendszer még a legnehezebb kró
níkusesetekbell is jelentős és tartós
gyógyeredményeket ért eL A polgári
árak- szerény körülmények között élők
részére is, - hozzáférhetővé teszik a
"Budapesti Szanatóriumot". XIV., Jávor
utca t1/E. (Városliget) Telefon: 966-71·

Bor helyett mérget ivott.

aszfa1tbetyár. Ez éJ elme
annak a rendkivili érdekes re;
:lénynek, amelynek közléséi uj
számában kez.di m<2g él. Déli;
báb, Remek színházi beszámo
lókal, ákal, pompás il;
!lJszlrált radióműsorol,al, na~y

szerü fiímrovaloi, egyfelvoná.
sos szindarabof és löbb minl
száz kép'~t lala1 az olvasó il
100 oldaÚ!5 Dé!ibáb~bal1. A ki
lünó színházi képeslap egy

áma 20
z

Májusi-én iép életbe az a
mini:sz!eri rendele! .. melYíld{él'~
Ielmében ezenlul súlyra' k,ell
vásárolní él loji:si.

A rznde-k~\ értelmében tíz deo
rabig darabszárnra lehe! verJni
és eladni aloj'ás! cl piacon, de
máI' lizene.gy daraboi mérlegre
kell lenflL Aki lizné! iöbb.loiásl
nem súlyra,har.em dijrabszámra
vásárol. kihágás! követ el s Kél
hónapig teric:dó elzárássai bün~
lelhe!ó.

Minden lojásszedó helyen
hHe.les mérlegel kell tartani sa
mérést ugy kell eszközö\ní;
110gy az eladó is láinassB, hOg

;;ryan iálszik él mérleg nyelve.

Papp Elek 42 éves gyomai
lakos, 5 gyermek aJYia, Berki
Zollán 1oilmosó üzemében dol·
gozott. A kamarában, egy 5
literes üngben folyadéko! lá...
tolt Papp és azt bornak sej'"
teile Q$ egy iói huzoHbelŐle.

üvegben a 1011 rnosásá;
hoz használi valamilyen mér 3

grlS folyadék 1,'011, amitől Papp
azonnal rsos7.ul j';:H, akH lejjel
azonnal meghányallak s az elő

hívol! dr, Vincze Endre közsés
gi orI/GiS alapos gYOl)1ormo;
sásl alkalmazoH nála, Allapota
nem súlyos.

Máju.lls hó 1·t5! m;11dEU1ütt

kel; áru.sitanl
a tojást

~~''U.<-,:~~~~.'!\:fAa'''''~lit~ ~~~~

'~~'~~~'-r- -I
o sz letésü \ K I~ HÁZIASSZONYOKI Megie»

, l !?TiJ a Dr OETKER gyár 1936.
ri a fi éres ' ~\'i "ls6 kié!dá~u fél1yképes re-Iav <ct l!szertárszol~áhd.

- 1::' .J - cep!/.< ön yv e, am elvet kivánság-
U"ncl)!Ji'Wc)}(Oil és (:i,~'t mir,den - b. ri1 b6,khck if1~Fen es ,,~rm~nl~

\,1 lilkri23 gye':::')?:] ;'ónC;)' +"; 15·ig o és I I .. ' I) üFTKER /I ~AP

I
ve J'( l.lk1: . r, ~, - ,...... I -

sOKan iw?,,]. akik ;)('3,r<' ava! SZERlvlŰVEK f}udapcsl, VilI.
köliihkö(;iek FsJc pedi!? :3 6: (J" \"l'?jró"'l G Con li u. 25. 5iilőpor és vanil-
kor m5r SSZu is iJiaz!ök lincuJ..;Of Ma mos! InelenkinI

és lvln,')tllr ~>":í':Ö!l:'! Tütküffiiós KÖlségben j 12 fillér.
i'lóról kc::;cli (2'\' VÍ'. 30-Hz; f1f1ifdly,:'!! mc~'hirci('r1ék a Utazási kedvezmények a Du-

• -, l j ',li~li,(áz(]IOi a rÓ"leG,'\,'Ző; áilásra. d"'p"'""t l N""'''''il'''et1.ö''': v,s,<:!J. r &..",1_J"ÓP' ,:so~(or~ ijn\~k)l il:l Ci2'í! Q 6 " "-;;:fi!1 ... /Ut lb. Il e. II d-WJCl Ilh."S-

iji0 nó :nqzlh'd: é3 iicdségében Svájc 600 vag'on magyar I fmdi látogatói számára: A i
s7i~rnvcl halt. cukroi vásárol!. vásárigazolv6ny az összes ma. i

.Cl. beloli nő személyazonos~ Orvosának megváJasztása bi- gyar vasúivállalatok vonalain
scígát csak Peskn ludi?ik m2R'~ zalom kérdése! Oyógvulásához május 2-IÖl május IB-ig Buda·
flllapiianL ahoJ l<.ilUni, hogy viszon nagv mér!ékben hozzá~ pestre és május 8·jól május
Kaló bón, aki iií lakó édes s iáml, ha él szcdell gyógyszer 24·ig Budapestről vissza 50
anyjá1 vai!' meglátogall1i. iránt is bizalommal y!selleHk. "i százalék kedvezményre Jogo-

A bonco!iísb61 kiWnl, hogy Ezért vásároljon szü!<ség esc/én sil. A belföldi' utasok teljesáru
szervi szívbaia \'011 Kaió Irén· kizáró!{lg valódi Aspldn·lablet- I jegyet vesznek, amelIvel dii
lwk és 5zfvsúlhúdés ölte meg. lá I, amelyen a JJ Bayer" kucszl" menlesen uJaznalnak vissza éi ki.
sc mini él megbízhatóság jek, lát· induló állomásra. Igazolványok

haló. már kapnalók Gyomán: Wag- Északi II. o. állása
Belicxey Géza él Békésvár~ ner Márion fiai és Laeh és

megyei Gazdasági Egyesülel Varga üzletében, Endrődön: I
szombali gyü!ésen annak a né- él Kereskedemi Részvényitirsa· I
ze!ének adoll kifejezést, hogy ci ságnál és özv. Vaszkó Alber!. I'

né fakereskedésében. '
r.apszámbérek minímálásél hál..
rányára lesz a munkásságnak, A haiember rejtélye. Egy

vakmerő emher különös ka·
merI a munkaadók kénYlelenek landjairól szól ?JA halember
lesznek tartózkodni él. kevésbbé rejlélye'" cimCi érdekes cikk,
ér/ékes és kevésbbé fontos' amely Tolnai Világlapja uj szá
munkák dvégiésélóL mában jelen! meg. A iegkivá
~~~ lóbb magyar irók novelláin ki

vül számialan remel·c cikket,
pompás folytafásos regényt és
közel száz kilünó képet közö!
a népszerii magyar képeslap.
Tolnai Világlapja egy száma
20 fillér.

Megtalálták az eltünt Kru
c.hió Andrást. F. hó 5-én reggel
eltűnt Kruchió András gyomai la
kost, mint azt a feltevések mu··
tattAk, a Körösböl fogták ki. Hol.
testét a Körös vize Ócsödig vitte,
ahol 19·én felvetette. Holtestér ,
hozzátartozói haza szállitották és '
22·én helyezték, nagyrészvét mel
lett örök nyugalomra.
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tatjabem

Papp Vazu!nak e 1 il d Ó egy .
jó!,<lrban lévő konylJai iégszek~énye,

egy 5 mázsáig mérő hiteles mázsa, egy
transzmisszió négy sziji:ircsával és egy
4 lóerős benzin motor 1-1

ublikáCió

Körösolda'/ Cifrakertben l kat. hold
here ké! kaszálásra ehd,). Moinár An
falnál IV. ker. Zrinyi-w S. 2-1

Kiad6 lakás Gyomán Liszt Ferenc
utca 7 szám alatti Jláz. mely egy nagy
és két kisebb slOba, nagy konyha és
kamarából áJJ, azonnali beI,öltözésre
l<iadó_ Bővebbet Bács}' és Társa Bank
háza ad. 2--l

Csak úgy szémithatik bőtermésre,

ha gyümölcsfáini.at idejében megvédjlik
a kártevöktől. Itt a tavasz! Ne felejt
kezzűnk a fák permntezéséről, lliszell
az errekőllöttfiHérek sokszorosan meg
férülnek a terméstöbbleiben. Minden
fajta permetezőszer legmegbizhat6bb
minőségben és iegolcsóbb áron il

szövetkezeti boltokban kaphaíók. 1

FUszerUzlet berencie7és 2 mérleg
gel, esetleg dal'abonké;,( is, és 1 alig
használt varrógép eladó, fegyverneki
ut 2 szám. 2-2

A Hal'tenstein cég vagyollkezeJöje
az igen tiszteH közönségnek ajánlja a
cégelismertenjóminőségű léglil ésoserép .
anyagát a legolcsóbb ároli. 4-2

Az egészség el5f?ltétele a jó
emésztés! Előzzük meg a bajokat és
igyunk étkezés előtt j p('!>::ir DRÉHBR
sört! Már senki számára sem elérhe
tetlen álom a sörivis, mert a Gyomai
TermelőkSzövetkezete Horthy Mik
lós ut 40 szám alatti vendégií3jében
frissen csapolt H.-százalékos Szent
János sör 2 del. 18, 3 del. 26, fél
liter 44 fillér. MegrelllÍeiéseket díj
mentesen házhoz szá!litUllK l 2-2

A Futuránál r"Vagner Fatelep) bur
gonya, korpa, árpa és szemestengeri
állandóan kapható.

Rák'Óczi~utca 5 szál11 alatt kettő

egypegy szoba konyhából állÓ lakás
megfelelő mellékhelyiségeUel május hó
l-re kiadó. Értekezni lehel Kossuth L,
utca 32 szám alatt.

Márton Andrásnak 3 jóra való szer
számja, egy drb. slakekéje, 1 drb; 3
fogas, l elrb. ekekapa pergetöve!, 1
drb. kutágas a házánál, 3 drb. hiz6nak
valÓ 1 !l6napos sliidője az örő!cösnyi

Iasi tan,yában megtekiDtllető, ahol az
ára is megtudhat6. Hunyadi ut 2íi 3-3

Hös6k Emlékutja 12 számú ház,
mely áJi paclosszoba, k,)nyha, speiz
mellékhelyiségekböl, kert és udvarral
és amelybe azonnal be lellet költözni,
olcsón kiadó. -5

Szép új csel'épkályhák 88 pengő

tőJ, jótáiással régi kályhÚ]< átrakásái
vagy alakítását felelősséggel vállalom
vAcZI kályhés Békéscsaba, l.kerület
Bánát u. L lO-7

Legdivatosabb férfi k a 1á P o k a f,
sportsapkákat és mindelIféle Hú sapká
kat legolcs6bban vehet Ait Vinc@
kaiaposnál EndrCídtín az Iparlestü"
lettel szemben, kalapfestést bál'milyen
színre és alakHást szakszí:rüen készít. 1

Kltill'lő zamatu rizling bor lite
renként 56 fillérén kaph~ t6 Kerek~s

KárolYl"lá!. -bí

~W~~ftRftftftftftR~~~.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MARTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, OYOffil'l

felelős üzemve.:etö; Teket iíndol'

Korona hangos, mozgó j
Endrőd. :1.·

.1936 évi április hó 26-án vasárnap

JÖII! Milliós hangos világfi!ml Jön!!

HiNDU LÁNDZSÁS l
DRÁMA. !

fó"zereplők: Gary Cooper, Fracl10t l
TOrie. Richard Cromwell, KllIth~een l

. 8urk.:l. I
Ennek a csodálatos filmnek a felvételei i
nagyrészben indiában készült másfél l
esztendeig es a grandiózus tömeg je
leneteivel több milló dollárba J<erült.
Ez a történet nem fantázia sziHeménye, .
hanem valóság. Aki ezt il. filmet meg
nem nézi bűnt követ el önmaga ellen. l

Paramount és Magyar VUághiradók I
Ezen csodás viiágfilmet, hogy mindenki ,
megnézhesse, leszállitott !nérséke:t h,ely- i

árakkallesznek megtartvi.L II
Előadások kezdete fél 7 és fél 9 órakor.

Helyár,,),;; 50, 40, 30, 20 fillér. l
l
j

.~_~~ndrőd~}~~::ség elóljárósagáió!.
787~2/1936. ikt szám, I
Ifi.~ etD'lé:n~'" I
Endrőd község részére az ti 11, Őr- l

ménylmti uj mezei közös dűlöut meg- '
nyilása céljára Endrőd község határá
ban szükséges területek megszerzése
vég.~tt engedélyezett kisajátítási eljá- I
raslJQg alapján Békés vármegye köz
igazgatási bizottságának gazdasági al-
bizottsága .a tárgyalás és egézségmeg
kisérlése cé/Jáböl kiküldött 3 tágU bio
zottság működését ENDRŐD község- I
házámU az 1936. évi május hÓ
6-án d. e. 10 órakor !lezdi meg.

A tárgyalásra a község eJőJjár6sága

azzal hívja meg az érdekeiteket, hogy
a bizottság a kisajátítási terv megál
lapitása felelt akkor is érdemben fog
határozni, ha a helyszíni tárgyaláson
az érdel;:eltek koziiJ senki sem fog meg-
jelenni. A tervrajz és összeirás Endrőd
községházánál <J tárgyalás előt[ 15 napi
k5zs7.,emlére \'an kitéve, ahol ilzt az ér- l
dekeltek meglekinthe!ík I

Endród, 1936. évi április hó 9·én. I..
3-3 ElőijárÓSá61.

ing~tlanforgafom l
Grosz Zoltán gyomai lakos vett 860, l

105, 1 hold 451 és 622 n-öl cifrakerti ,
ingatlanokat Rózsa Imre és társaitól
2.')00 pengöért. !

GrÓSi: Zoltán gyomai lakos vett 861
ll-öl cifrakerti s7ántót Rózsa Lajosné
Sipos Mária gyomai lakostó! 300 P-ért.

Őz\r. H. Kovács Gáborné Balogh' Mária I
g)romai lakos vette egy beItelkes lakó- i

háznak 1/3-ad .részét kk HorváthJános-!
tóJ 1400 pengőérL

kk. Diószegi Elek gyomai lakos veHe I
1073 n-öl bánomkertí e/4-ed részét Dió
szegi Lajos és társaitó! 487 p 50 t-ért I

Nagy Benedek és neje Zöld Róza
gyomai lakosok vettek 984 n·öl zö!d
laposi szaDtól Csürke József gyulai
lako30któl 900 pengőért

CsapÓ Eszter gyomai lakos vett 1
hold 361 n-öl cifrakerti szántóI Wolf
l\largit gyomai Jakostó! JOOO pengőért.

K. Szilágyi Albertné Wolf Margit
gyomai lakos vett 7 hold 247 n-öl ta.
nyai szántó fele részét Szilágyi Kálmán
gyomai Jakostól 2000 pengőért.

Kruchió Dániel és neje Debreceni
Eszter gyomai lakosok vetlek egy bel
telkes lakóházat ifj. Debreceni Endréné

, Vatai Erzsébet gyomai lakosokt61 800
peogőért.

labdát s BarHk Il. szabsdrugásá· i
l- O' .",. 'It . !vól laJOS a n:aSOŰ,ih go s,zerz: I
(2-O.) Gól utan Ugor és Jenei l
cserélnek s a 25. percben Barta '!
józsef j6J irányHoif komeréböI l
Ugor szépít az eredményen (2-1).1
Hátralévö időben er5s küzdelem J

folyik s mindkét részről több 5za- l
báiytalanság cSllszik ki, sét 44.1
percben Tallér a 1~-son belü! l

bukta/ja Olajost, de a biró sipja!
néma marad. GyTK támadások-!
kal végződik a mérkőzés. Jók l
GyTK-ból Kuraz, Csikós, Barta, It

8artik l. és IL, GySC-böl Szren- l

kányi, Ugor, Tallér, Fried és Bar-l
ta. Takács megeJ.1gedte az erős I
játékot. l

l
ETK-TAC 8-O (3 l
bajnoki, biró: Hus~áL l

Könnyü gyözelmet aratott az j
ETK gyengeellenfelével szemben l
és az eredmény két számjegyű le- l
helet! volna, ha a Gsatársornak .1••
egy kis szerencséje van.

Az ETK nehezen induí táma· I
dásba, de aztán fölvonul a TAC '
kapuja elé és megindul .fl lövések
egész sorozc.ia kapu mellé, Az
első gólt a 23. percben Simon
szöktetéséböI Kovács JIL szerzi. .
A 28 percben samkrugás utáni'
kapásból szédületes gól repül ~a l
hálóba él. Simon lábáról. A mérs l
kőzés legszebb gólja. A ftslidö
eredményét Kovács IL áHítja be.

Szünet után megindul a göl
ÖZÖn. A 8. percben Simon lefut
a balszélen lövés előH elesik, de I
Kovács m. ott terem és máris I
4-O. A TAC igyekszik, de a 14.
percben Kertes közeli éles lövé
sével tehetetlen. Pár perc mulva
tizenegyes, melyet Kovács kliJd
rendeltetési helyére, majd ujból
Kertes eredményes és Kovács iL
tizenegyesbN éri el az ETK u!ól$
só gólját

Az ETK nagyot javult, de még
nem . a régi. Simon, Kurilia
I. és U. és Tóth érdemel külön

említést. I
A TAC-ná! egyedti! él kapus

voll jó. Huszár jó biráskodott. j

Május 2I.,én a szövetség va- I
lószinüleg Endrődön rendezi Il. I
osztályú válagatoa mérkőzéséL A
mérközés iránt máris nagy érdek'"
lódés nyílvánult meg és reméljük,
Gyomáról is sokan megnézik ezt
az érdekes mérkőzést. A mérkő

zés a békéscsabai meccs revánsli
lenne, ahoi is az északi csoport
9 O arányban \'erte a déiieket

Az ETK, vasárnap játsza ]eg-:
fontosabb rnérközését a BlSE el- .
len, mert e;r.en dől hogy meg
előzi-e a GyTK, vagy nem. Mi
bízunk idegenben is a fiúkban,

Vilmos.

TAC-KTE elmaradt meccs 2
pontját a TAC kapta meg.

Az ir-válogatott ellen április
29,én Budapesten kiálló Déli·
válogatott csapatol Boross Pál
szöv. kapitánya következőképen

állitotta össze: Rozsnyai (KAC)- .
Kovács 1. (KEAC), Török (HTVE)
-Baróti (SzAK), Szekeres (SzAK),
Sipos (MAFC)-Ruttkay (CsAK),
Kovács II. (KEAC). Iiarmath
(KAC), Deák I. (MTE), Tóth ll.
(CsAK.) .

Május 21-i "Szövelségj-Nav" l
alkalmából a ll. oszt. "Eszakt" ·1·

és "Déli" csoportjainak válogatott
csapata, az "A Sport" híradása.
szerint-Endrődön, vagy BaUo- l
nyán játsza le reV3ns· mérközéséLI
Igen tisztelt ismeretien cikkiró l

ur!Hetenként olvasuk a sportro- ,
vatot között az ön figyelmezteté. I
seit, cS1Pkeiödés.eit és szurk.álá-

l
·.

sait. Legyen már egyszer ennek'
vége és ne adjon nekünk taná·
csokat, mert nem vagyunk mi l
kiskoruak. Nem hiszük, hogy va· l
laki erre utas.íiásokat kapott VO.I- l
na. Tehát ha ez csupán egyéni l
am.biOiÓ].·áb.ól ered. ugy hŰ.'cse le j.

magát. Mert ez csak arra jó, hogy
megtaláliukunni és vissza csi- l
pUnk II Ami önek sem lesz kel- l
lemes!! - GyTK rendezösége- I

nevében ifj. Papp Vazul főren-II
dezö.

GyTK-GySe 2-1 ,
bajnoki, biró: Takács. !

Hosszú évek után első izben I
gyözött bajnoki mérkőzésen GySe l
ellen a GyTK. A gyözelem telje·
sen megérdemelt volt, mert a
kedv nélkül játszó GySC.vel szem, l
ben a GyTK nagy lelkesedéssel
küzdött s mindvégig kezében tar-l
totta a meces sorsát. GySC-ben I
éppen azok a játékosok keltettek l
csalódást, akik máskor a csapat'
legnagyobb erősségei szoktak len, .
ni, a GyTK-nál viszont minden
játékos átérezte a meccsnek a 4.
hely szempontjából való nagy
fontosságát és valamennyien tel· I
jes tudásukkal, az utól só perGe· l
kig lelkesen küzdve szerezték.1
meg éi nekik oly fontos 2 pontOl.I
Mentségére szolgál a GySe játé· !
kosainak az a köriilmény, hogy I
eza meccs a bajnoki lista helye, ;
zésénél a GySC szempontjából I
már nem birt jelentőséggel, meri I
éi GySe jelenlegi 7. helyéről leg
feljebb csak egy hellyel mehet
feljebb sa GyTK már aligha ér
heti utól a bajnoki listán.

GySC választ kapuI, érthetet
lenül nappal és széllel szemben:
GyTK azonnal támadásban fog
és 5. percben már iH az első gól.
Hatvani a félvanaJról vágja előre

a labdát, amit Szrenkányi bizony
talanul fog és kiejt, a résen álló
Barta pedig a hálóba helyez (1-0)
Félidő végéig erősen ostromol a
GyTK, de ujabb gól nem esik.

Második félidő váltakozó me·
zönyjátékkal kezdődik, 5. percben l
Ugor a 16-oson kézzel ilti le a l



ETt LAP

Hirdetések dijszabásai:
Egybasábos (55 mm széles) 1 cm. magas ilirdetés
20 fillér. Otszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 száz.dék, l negyedévi hirde!ésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

ÉS KÖZG ZDAS GILl, T R SLIT~p

Mihály és Vatai láno")! válasz
lollák.

Reméljük, Gyoma község
iparosai tudatában vannak en·
nek a vásárnak nemcsak szak·
mai, de általános helyi ipari
jelentőségéve! is és közös
szívügyet csinálnak b e I ő l e,
hogy él vásár anyagilag és er
I,ölcsileg is méltó legyen a
községünk iparosaihoz.

És ti gyászt hirdelő ha·
rongok, változzalok át

örömharangokká. hirdes'

sétek a békésebb, a boldo·

gabb jövőt. amikor idekölp

fözik e földre, aszívekbe

il szeretet. Amikor nem lesz'

nek többé síró özvegyek,

s apátlan árvák.
KI'uchl6 Ferenc

"F?

r Gyomára jön
ánczy Nándor kitűnteió

szivességgel fogadja a küldött
ségel és megigérle, hogy az
avaJó beszédet meglélllja.
. Anna fóhercegnó meghívá
sára vitéz dr. Ricsóy·Uhlarik

, Béla főispánl kérik fel.

ánanczy

A gyomai iparoslanoncisko~!
la 1150 éves iubileumával kap· i

ft

csolalban úgy halározlak a ki-I
jelölt bizol1ságok, hogy él ju··

i

biieumol egy ipari karácsonyi!
vásárral együH rendezik meg l·.

december 20·ikai kezdeHel.

A vasal' megrendezésével I
egyö!ös bizottsá.gol jelöltek I
ki, amelybe Percy Lajos, Mé- I
száros Mihálly, Konn tca, Lach I

Április 2$-án Záhonyi Ala
dárné, viiéz dr. HaviárOyulél
és viléz Madaras Gyula Buda..
peslcf1 felkér!ék Urmánczy Nén'
dorl, hogy az országzászlőnk

feiavatásán tartson iinnepí be~

szédeL

napaI dolgozva gyilkos
fegyverek feHalálásán. hogy
irthassák pusztithassákvé..
le emberíársailwt.

Pünköst, hozd ej a szent
lélek szé'irnyá(l a szeretetet,
mniből oly kevés van e
bünös földön.

Hamvadjon el a gyűlölet

lángja a sZÍFekben és tölt
se be helyé! az igaz sze
rete!.

Sorbán Jenő főszolgabiró látogatása
az Ipartestület előljárósági gyűlésén

OYOivLAI IPAROSOK
KARÁCSONYI VÁSÁRA

.ÁpriHs 30-án elóUárós§gi Oyülés uián szóbakeri.ilí az
gyii1ést tarlolt D gyomai ipar- iparosok nagy munkanélküli-

- lesiiílcl, amelyen megielent dr. sége, a kirakodó vásárók meg
Sorbiln jenő hdyeiles tószol- szilnfetésének szüksége. a kon
gabiró, dr. báró Maasburg lárkérdés, az uj vágóhid épí·
Kornél tb. slolgabiró és Ben- tésének halaszthatallansága, él

esik Lászl6 iparhalósági biz· polgári iskola épilése és más
105501. I aktuális ügyek, amelyekkel

A g'yülés kere/ében dr. 501'-1 nemcsak az iparosság helyze·
bán Jenő fószoIgabíró közölle, ~ lén" h~nem a munkásság hel~
hornr "'z ;p",..-<;<;,"írr lJe!"7 n !DI ~ zel<W IS s0kal lehelne segl·

15-1 u. "."v'~-1:' '.. ~-~."- !' lent
nem a hivalal,űs ak.tákon át, I A h"t b ') ,. k 'I

- " . _ I· meg il esze geJcs IZ
hanem szemefyes- znntkezes~' o·,..·· "I I ti ' "

. '. ." , • l élll fh ar o l es nagyon 10
sel es kozveílenu! akana meg e ha.lásl 'll it k' . 'k, . , l k'l'" b I va o '1 lparossagun'
lsm.erm, eze~ l aI~S cl h~ yez· vezelóinél, hogy él fószolgabi.
te, l10gy maskor IS ellatogal rőnk ennyire törődik az ipa,
hozzájuk. rosság helyzetével.

RA GOK

maradni, és ann},'; apátlan
árviinak felnőni. EzérT kel~

lett százezreknek idegen
rabságban sinylődni. Ezért
kellen egy népeI, nemzetet
feldaraboln-i széHépni.

ts mi a mi bérünk,
nékünk, utódoknak, az ágyú
dörg-és, a zokogó édes
anyák könnye közt felnóvő

árváknak. jelenkor ifjúsá
gának: a hizony/alan jövő.

L\;lindsn felől gyülölködó
elemek néznel,;: rá[;k, árgus
szemekk'zl lesve az alkal·
mas pillanatot, hogv eln-

~. .
óorhassanak bennUnke~

védtelen béklyóba vert né
pet. Talán már mife!et1ünk
IS leselkedik G kaszás

, ki felí?nk C50n-
tos karjait

pedig porladó hősök.

névtelen vitézek, nyugodja
tok, pih'znjeJek messze ide
genben, jeltelen sfrokban.
i{iomió véretek legyen meg
váHójatzgy békésebb, egy
boldogabb magyar jövő..

nek
Szóljatok, fájdalmat, szen

vedésr hírdetó magyar ha'
rangok, g-otok öieJge;
tódzön össze a messze
olasz földön lévő rovere ...
tói harang .szavával és
szálljon esdve, könyörög·
ve, az Egek Urához, és
szóia!iatok meg már egy
szer li is, einémú1t haran
gok: a béke az öröm,a
szeretet harangjai.

De némuljatok el ti dü
börgö fegyver gyárak, ahol
ezrek keresik kenyerüket,
de - amiérl milliók vérük
kel, életükkel fizeinek. Aki
kért annyi könny hull, any
nvi apátlan árva no.

. Édes anyák ne neveljetek
gyermekeket, akik felnőve

tlldósokká

Most húsz éve már, hogy
a daL elnyomja

odakünt az ágyúk dörgés l2,

idehaza a zokogó. szülők,

özvegyek, él síró árvák jaj~

szaVéL És a Izlmény tekin'
ü férfiszemekből is ki ...

buggyant az előtörő könny.
Odakint pedig a Doberdón,
a Kárpátok bércein, GaIida
zord földjén egyre szapo
rodtak éi sírok, eleseH né'v'p
telen magyar hősök jeltelen
sírjai,

a drága
magyar vér. kiért?

ajon miért? - Idegen ér
dekért, idegen célérL Egy-

lághódiíó oszlTák~német

po] eszméjéérL Ezért
kellett an drága magyar
vérnek i. Ezért kel~

sfró özvegynek

ElincuUek a virágos vo·
nato!,;, vitték a sok magyar
hósL ak vigasztalva 1\iá1

oda a siróknak: Visz-

EGSZ

sza
És mentel\. lolva meg-

lV'Íegszólalnak a haran
gok ilnájus 2,án este, az
elesett magyar hősök em r

Jékére, lvíeg-szó!alnak fá.ján,
búsan, hirdetve egy nemzet
nagy , tréJgédiájáL

fá.jón vissza em!é-
kUnkbe a r. 22 ~vvel

ezelőtt ugyan még ki gonr
? ,~kkor még

t, vete j a
mafn'ar. Pedig a hábol":J
réme már olt seHenkedeH,
A csontos alá! már fente
kaszáját, hogy százezrdH::t
tegyen árváldd~ özvegyek,
\-~é. hogy Ei patakokba fo~

lyó l\önnyekből,vérből ten'
geri dagasszoll.

És színte megdermedve
fogadtuk ci szörnyű

l·{~!ört a háború i
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"Farsang tündére."
.4 Gyomai iparos és Kereske

dóifjak Önképzőkőreszokdsos, hus
véti műkedvelő előadását, ~z ~V~
ben is megiartotta és április 19-én
megismételte, igM szép sikerre!'.

Ez alkalommal Kálmán Imre:
"rarsang tündére" cüni[ 3 {elvo.
násos. kedves zenéjü és bohókás
meséjű operettje szerepelt il m&~

soron ..
Tótka Teri a cimszrreuben -.

primadonnaként is - tejes mer-
!ékben kivh'ta az elismerést,. teí~

més<:etes játéka, bájos megjelen.é
se, keliemes hangja őszinte tet
szést váított ki. A szubrett szerep
ben. a kis Ladnai Klári - bár
kezdő - ldtlinó alakitásál!al. éne·
kével is táncával sok operett si
kernek fog még részese lenni. ~
Paraizs László mini hősszerelmes,

Imre Ferenc mint táncos komikus
eddigi sikereiket nagy mértékóen.
gazdagitották. - lvfester Ferenc,
Krammer György> l-laibach .Ji.r,vdd
epizod szerepeikben kifogástalanok
voltak. - Kurta Böske, PorcsaI
mi Rózsika, Seprenyi Manci, Nagy
Mária és Kiss }l,[anci, valamint
Szilágyi Gábor, Romhányi János,
juhász Lajos, Lévai Ferenc, Kéri

lHolnar Elek, iiíetve Benke
!vfá,tOl1 és Kiss Dániel mellék sze
repeikben osztatlan részesei voltak
a sikernek. .4 gi5rdillékeny r:!li
adást Molnár Gyula és Biró ls/#
ván sugók bi.ztosftot!ák. A lánco
kat Benke Márton állította össze
és tanitotta be. Farkasinsz/(] Gyu
la lelkiismerettel látta el a zene kij·
rüli feladatát.

[) j r k cl n a k az ,áfvé1e.lére,

melynek fejében clsösorban

"" "" í:'~ ..., 1:.") .r

e~ ,llszerarut, fO;,ei!t mB-

zsoiát száWtana Magyar
országra.

Tárgyalásokar folytatnal{

Csehországga.l az irán'yban,

nagy cl mauvar-r"'eh rneO'-e J. -'--' ~ l"~ t;--

állapodásban foglalt 9000
darabos birkakontingensen

felül további 8000 drb. iu~

hot szálJilhassunk Csehor~

szágba, melyeknek egy !la-

. gyobb része tenyészállaT

lenne. Remélhető, hogy sj;

kerülni foO' Fr"llri?or<;;7~0'-6' U~ __ n.... .. ,,-<...a~

ban is helyreáliiialli a régi

exponkontingenst, .mel\'
•. J

esetben a magyeI' birkapiac

mer1tesUln'2 mai erheH-

gázbóJ és a békéscsabai kulak
ból vellek míniéL

A szakemberek figyehné! ar
fa is fel kellene hívni, hogy
Gyomára i:o jőjjenek ej, iH is
van egypár gi5zosvizü kúL

lrják össze él gyomai és enn
rődi előljáróségok a héliáruk·
bem lévő ilyen Kl.llökal, küldjék
be az adatokal {l vármegyéhez,
bálha ezek is figveiembe vehe o

tök a furások megK{?zdésénéL

legfontosabb iuhki
aca éppen FfJ.Dciaország

volt. Az érc!ekeHek tárgya
lásoka! folytatnak Görög
országgal, melyneL: teldnlé
lyes - több mint 70.000
darabos birka exportia varr,
hogy Görögországga! kom~
penzácios megállapodást

\. c~re felfigyelnek él szekéT- j
lók i:l mi vldékür,\{ön .zlófordu# j
ló földgázra IS. 1\'1051 már i!t is l
megkezdik a kulaJásL l
fŐispánUl1k utániárására Ló-l

czy professzor és Szeky ve· i
Ryészmémök már megkezdték I
a békésvárrnegyei fö!dgáz ~da~

lok gyüí!ését és cl hét elején

Gerendásol1 a Botyánszky ma· l
lom §riézi kuljának viúből, ij# j

. ,
leiőlcg >az abban izvó föld- 1

Birkaexportunk az év dg j
5őnegycdében nem alakult
!,edvezöcfJ, mert Francia- i

orsz?g a mi r~gi 10.000 I
darabos konnnQ'ensünkcl ~

- 'l

jL1gos7.1ávia és Románia ia- i
vára 5000 darabra szálli- l
Jotta le, márpedig CI nl /- l
ban Magyarország eg·yik I

í
liil<ál' és hehe! cl I a ballai lCj,lc16re kihöitoll ió-

; h r'. ",-. ';L~'). l·' I j • . ~ '" J ' -I lT'i C\-,,11l V0,-;0&, lS. -- l ,szago!( cs él ,cgeio megs7cm-

í"'!(ijcgYZ2sck :cgkésább rm1jus j !rj(sc_
hó 2-É!n dén ~ 2 ör:3ig fc'gac1- ~ lvfinden. zDltimező ~gD.zdCf. oit Ie ..
lalnak eL ! gyen és hozza el jobh sorsra vá-

I~gy teriték ára fél liter horral j gyá é.:; még be !leln. iratkozott
együtt 120 P., az a1J.irás kötelező. I gazdcddrsait vendégiil !

fv1ájus 4'én rcgg21 7 öregkor 1 A R~f1(L:lóséR.

Birkaexport 6ö rszág és
Csehszlovákia felé

Megválasztofták a Gyümö!cstermelők

EgyesUlétének tiszt.ikarát
.Április 26':50 délu:én5 óra- ezéJ Emi;, dr. Szász Lajos, Pé-

kor rarlol!a meg.a Oyümöics- lemlClnn lózsef és [<ádár Elele
Ic~melókEgyesülcic folVlalólo' Dr. Sorbán jenő elnök meg·

. ROS gylilésél, amelyen dr,50r köszönle aZ összes megvá*

. bán lenő fószo!?Jabiró elnök- laszloUak nevliben az egyesü-
lele alalt felolvasták és eHo- lel bizaImát és ismélellen hang~

gadlák aZ egyesiileli alapsza- súlyozla, milyen fonros sze-
hályokot,' majd megválaszloi' repe lesz Gyoma gázdasági
lák az egyesület iislJíköráL életében l2rJ!iCK az egycsÜ!cjG

E.lnök: dr. Sorbán jQnó, ügy- nek.
vezeló elnök: vl/éz Pajor Gyulö, EZllíán nagy lelkesedéssel
alelnökö!c Ka!óLaios és Wag d megválaszlollák !iszteh~jbeli jag-
ner Máflon, ügyész: dr. Chris g nak vitéz dr. lvíárki Barna aHs-
lián Kálmán, pénztáros: Hajdu pán!.
Béla, jegyz ó: Pinlér Pál, ellen-· fekete Sáodo1"-o ilasznos
éir: Schuszlek Sándor. szám- madarak véd,,;imére hiv/a [<zI
vizsgálók: Nónay fC;'enc, Fe· l az E~yesükJ figyelmé!, Wagner
kele Sándor, Aranyi fvlihály, I Máríon él lalajvizsgálot meg

Biró Béla és NemereyPéler.l· szervezésére és !l1adáreleiők
válaszimányi . lagok: G. Nagy I - madároduk rendszeresilésé·
László, Pi:ltér is/ván könvvkő- re ieH indjjványt.

ló. Arany Ouszláv. farkas Sál1- Viléz Pajor Gyuia el61erjcszg
do" Wagner József. Szán1at Lo- lésére elhajároz!a él közgyülés,
ios, Zöld Péter, SchuJek Béla, , hogy minden hónap elsŐ esil
E.ánior László, Wagner lör!ökén esle 7 órakor lag

Ádám, Nagv Benedel;:. Kruchió ! összeiövetel! larl az iPOíoslél
I\Iihá!y, /{ner Endre, Pintér ;sl- l none iskolában, amely idő araH
ván Jiszlvise\ó, ivlala!inszky ~ az egyesület pénzjárasa is- ~
Laios, Szabó A. Laios, Pén-! hivatalos órát jad,

ező na k
nd Ö

kCizség c]ülj(üósága
uZ ,\lföídi Z':i!dmC7Ó 5;,",V:::1,

:-;é:<f!r JömöriiJ! cndrf,c1i ZÖi(jd

mező gazdók a kiizponii SZl)<

vebégi kiküJcJöllek kbzbcnjöj·
léTe! él lavászi esoru;;; és ~u

Jyakihajlással kapcsolatban f.
évi :/ják, hó 2'án, 3-án és 4
én zöidmczó rJ3pokat és nagy
avasz) zö!dmczö vándorg'y'ülést

melyre az érdeklődő hely
beli és környékbeli gazdakö~

zönségct smindenkil, akikel a
zöldmczó eszme érdekel és
érint, ez Ll Ion i s Ilsz Ic Ieltel meg-

és elvária a rendezőség_

A f öidmiveJésügyi miniszler
kép\'isc:lelébcn dr. Lenck Jenő

miniszl,ui oszlályfónök lesz je~

h:n.
Az Alföldi ZöJdrnező Szö

vc!ségtől dr. Piukovics József
üJyveze!ő alelnök és ToJvay
A:._ Gúa fogrli'jk részi venni a
zö]ömcző napokon s cgyuilal
meg fogiák v:zsgá!ni az illeni
luccmásokClL

A zöldmezo napok prog~

ramrnja CI következő:

Május 2,án reggel 6 órakor
kihai!ás a falukörnyé!-<j legc
lökne. -Gyülekezés' ci Háro
masc!Zörös hidja melkll.- - A
kihajlás ultin a legcjók és lCd

pelói fási/ások szemléje s eZI
köve1i a körösönluli jucerná
sok felülvizsgálaia. - Délulán
6 óra körüle kö,ösönJu!i Nép
házban érlek melyen köz
pani! kjküklöl!ck fogne!l.:: be
szélni.

J\lájus 3-án él korai szen/mi,
sc után CI kondorosIanyai Ju
cernások szemléje. - Déle!őtl

l! órakor a kondorosianyai
körhely:ségbcn érlekezleL

DéIulÉin 0g !ól 5 óráig a hid
mellett él hullámtéri legelőn a
réljavitó és lege1ómiiveló gé g

peket mulat!ák be müködésbell.
Délután 5 órakor cl községhá
Zél tanácstermében t a vas z i
Zöldmező értekezlet cl követ p

kező t§rgysorozaí1al:
l. Megnyilóbeszéd: t a rI j EJ

r-Iarsányi főjegyző.

2. Beszámoló, tar/ja Kovács
3ándor zm. lilkár.

li. Értekezés az időszerügaz'
daproblémákról: tartja dr. Piu
kovics józsef közponJi ügyve~

zető alelnök ur.
4. Honászólások a Jil!zári

ielentéshez és az ériekezlel
anyagához. - fcliralkozni leg
het él zöldmczó 1i1kárnál.

5. Záró beszéd, tartja Kovács
Libor zm. gazda.

6. Az értekez:etet kb. este 7
órai kezdettel a dombsz
vendé~lőbe!l él közponli ven
d<2g-ek iiszlek:fére rendezeU tár
sas vacsora kövelL melyr€: ez
elójegyzé~l2kct elfogadja 2m.
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~ Az oszlrák PhólIix biz!o
sitó társaság bukása a magyar·
orsztigi fiókjára is kihatással
van.

- A Magyar Reviziós Lil?a
egységes állásfoRlalásra hívja
fel a nemzetet.

OR\lOSf HíR

~"'~"~"''''''_$~''''~' .~._-~~.1.~._-- __ GYOMAI UJSAG

~.:;:·A.·~wD·:=l·~;~;;~!;:~~:;::g:::g:-g~
$ -.1 \./7. grog:mal!isu ya~-, . l:3 !

grógyhid6t. SZéJlq~:;~S('~i;~~l~.é~~z~ és i-(öztisztasági' rende,lkezéSei . I~ .- A képviselőház a bemhá·
gY'1gyintezet Uj lJ1.)dem {240 c} hegyi zasi javaslatoi iárgyalja.
STRANDFÜRDŐh'iili)nbölőivögyógy- l\ gyomai j.§rás lüizségelnek I Semmiféle apró jószágot a - A felsőházbBnmindencsák·

m6dul, bél- é~ gyu'Jlorbetege1.mek fo- bel!erüJe!én lévő kóu!ök m"'\= 11," ,( "I •• , t' , !.... li'>.07S,,".l? lJ!2ucn.l e en az u!can I Iyás nagyágyu felvonul! ö Ic·
ly-ó'lií:z0! eHácotl nl Jdern szobák Penzió ld!l' nV"fj' ul ";:011 - "'Z njo-ze'sl I, t"'rlan' tilos '_. '-' U" _ "_,, "'.. ff lepBe' SI' fo" IT '<nu ollen.
rendszer, előidényben 5,60-7.20-ig. fő- , l'! · ~ ~ , -
idényben 7-950-ig DiÉTÁS ÉTKE- és KUéTúl Idvéve - fO'!élios f\ legelőre kihajtani szál1dé-1

Prospektllsi készsé~:gel küld mr. jármúvckhcl közlekcdnl nem' ko!! jószágol az udvarokból- Megk.zrÜJl a N.zgus. Az
d6igazga\0ság PartidfUrd5 idény V. szabad. csak akkor szabad kiereszfeni Olaszok él iR\'ó hélen Abcsszi-
14-1X. 30. Főjjé;]1 VI\, í-IX, l-ig. A rJehéz gépjármúveknek és amikor erre a jell a kondá; nia fóvárosát is elfoglGiják.

TeL: 1. autobuSZ0!mak i:l községek bel·~lIiI~.'tI'~~~ vagy gulyás megadja. Esle. a -' Spanyolország "vöröső-
1erü!eién óránkérdi 15 km-nél behajlásnál várni farlozik al. dik" a kommunista méÍmorlÓ1.
negyobb sebességgel nem sza- állalailminden tulajdonos a
bad m~nn;. kapuban és azokat tartozik

A hc!ybell orvc5ck érde.!<clk I !-{önnyú Jehergépkocsik 20 azonnal az udvarába beere.sz·
mcgvédisére érlckezleJcj lor- km.; sze~élyszállifÓ gé~koGsik I feni . I
tOllak, amelyen él jelenlegi hely", 2a Im1-nc! nagyobb sl2~esség· A' község beilcrülelén a ku..
zelükel alaposan meglárjgyal. gel nem közlekedhdnek a köz- lyákat az udvarból az utcára
ták. - E megheszélésl az ld~ ségel< bcilerüietén. kiengedni és oli kóborolni er...
je szükségessé, hogy !'lZ utóbb; A be1terü1eli házlulajdono- gedni - szigoruan tilos.
időben mindinkAbb clharapód- sok, bérlők vagv a házak fel~ KivéleH képeznek élZ idoml-
zol! az a rossz szokás} hogy ügyekléve! megbizolI egyének ioH vadász és szollBebek, fel·
az orvosnak nem fizclték meg larto:wak gondoskodni arról, léve, hogy az emher lesli ép-
a re.ndel~si és látoRaiásL vala; bOfni il házak elől! elvonuló ségére nem veszélyesek. Ezek· N y i t Et t k o z a t.

, minI eselleges mü!éli dijál és! lárdák naponta legElább i<él- nek az utcán viilló larlására és l

az leglöbbször fe1ed<Ísbe meni,! szer meg iegycnck locsoh'a és vezetésére vonalkozólag az Gyomán, 1936 évi ápri-
azá.lial tQl,eme.s anyagi veszle-l: il iO.csoiás " után le legyenek állalegészsegügyi törvény és lis hó 2-ik napján a gyű·
ség érte őke!, mível az orvos seperve, A járdák seprésé!, il- végrehajtási lllasffásának ren.. mai református Egyház ta
még mjndég ragaszKodik, io-l lelve locsolásál C"3ak reggel 6 delkezései irányadók. nácsrermében fótíszteletü
,gos és megszolg(jJ!, kenyeré! l, óra elölt é.s az csU órákban Kül'~rületi ebek vagy meg·, N Il (_ es t agymé fóságu Dr.
icleni6 járandoság-ái lörv,znyes l j-~ órt3 kőzőH) szabad elvé- kölve Vögy el6irásos kolonc·
uton behBilani, vi"zont velük I gezm. . - ca! tarha/álc BaIthazár Dezső reformá-
szemben ~índei1 hiren éj !eg~ j fus Püspök Úr által, ide ki-
nagyobb áidozailzé5zségei és! ..._~_ ..~~~~ küldött Nagytiszteletü és

PO~1jO~. f~.zc!~sj kÖV<ZI:!ik ~e~, I ROVERETÓI HARANGSZÓ Méltóságos Bizottság előtt
i-\ kozonseg ma mar szmjC l - presbiteri gyülésen meg-

ingyen~s rn~.nl\ái vár.na el az·
orvosloL l-'nszen leplen-nYOM I Az olaszországi Rovere- án, szombaton este fél 9 gondolatlanul- én aluliroH
mon halljuk. hogy társaságban, \ tóban, él templom torny<§... órakor ünnepi isIentlszkle- id, Kéri Sándor presbiter
utcán való !al-áll<üziisnáJ, SJb.j ban il viIágháboru összes fej tart melyre ilZ egyház gyomai G~óf Tísz~ istván
rÖf?Jön egy "kis JanácSOl li .kér' I hósihaloHainak emlékére ö.sszes ICigjait s községu'l nk I utca 66 szam atath lakos
nek az orvost él, hoJolj annak ,l -... d" hj hatalmas emlék harangot lakosságát Hszte!etl"el e's I. aZi. mon adam, ogy "azok,
ideje~módja az orvosi rer:de- I - k k Ré P liőben volna, vagyis mindunla- l áHitottal-. fel, melyet különb. szeretelte1 hivia meg. l ~ l', pás á gyomai ref,

lan igyekszenek s7.<lldudásál I böző napokon és 6rál\ban Az első harangoz~s "" I lelkesz úrnak Gyoma köz-

l
Ch uZ i ' b"1 h I ' ,

ingyen ér!ékesiteni, llem gond meghúznak minden eszten- istentiszteletre szombaton! seg o más e yre vala alM

d
d?\va arra. hogy ,az OJ:vosi) dőben a. rneR'hat~rozoa este 8 órakor lesz, a má. " helyezt,ete,'sét az aláirt h'e-

lploma megszerzese egy Jgazi ! . _. ,c - l l t I k l, . 'l. l' jldoooninlrt'1an "'.,. 'i?:gye<:o sad!'\'; ha~, ''H:gr'za' <;:. pedl'g!, (en I{.er."e <, azo a I',özség
1{IS vagyonoa <crü cs hogy,' . ~ , , '.u~ - eJ • u,: '-' ~ : -

végeredményben él? orvosnak i- nemzetek hősi haloHainok egy negyed 9 órájól - fél i salak~aJ .
az cl' kenvere, i emlékére s ugyanakkor a 9 óráig. Az isreniisztelet l ' Ezert él meggondolallan

A ~cg~cs~~\ésen cgys~gescn i rov,eretói kastély ormán az! pontosan este fé1 9 óra-I es sajnálatos elszóllaláso-
lneg a II ci Pl!°II él Ic -- él nl öl g a z- 'I '\1 t· - , j' , i n1' , 1'1 '
ct

_. h' l 'h' . l le o nemzet zaSI alaf huz· l kor ke7d6dik I efl ezenne nYI vanosan
asagl ez )ize, ez merjen - a I, .. - ,'" b"" ~ k ' ,

Icgmé!lányosabb orvosi dilszQd ! zak feL llletve üzik-;: td. fel .. I Istentiszrekt után 9 ora I OI..'Sé'méhot 'e r e k mmd~
bási, amelyel minden orvos J hlvták fmI1ak idején az ér-l 40 perckor az összes ha-l.· azoktó!, akik magukat sén
aláírásával fogadal el. Elha- i dekelt nemzeteket, hogy! ra.ngok megszólalnak hósi ! ve érzjk; l{ülönösen él 2609
:ároztá~ továbbá az1, hogy má- l amikor <:lZ őhösi halottaik II halottaink emlékére a gvo.1 á.thelyezést kérők nen~ben
JUS -101 él rendelési és Jálo-! emf 'Iz ' -. ' l l j. ..t. < I - részben - a Me.'ltóságos

•. -l.; l ~ .! ' e ere S.:..Ola Da,\ meg a i mm relormatus nagv temp- , "
gaJas! <-lja" azonnal megflze-, 7 t'· I l" ~ . • l BizoHság előtt küldöHségi-
leúclók. A megrögzöH adósa .. l ro" ere.. ~l .l,arango ...,. ugyall- ~o~ torny~b~n, ugyanazo,n.' 1 ~

l ""zon dobe l ")t'h Idobe d' , leg is me2J'elent: br""sso' l'
kat. élkik egyik orvoslóI él máv j u . j l '-- d Of] IS, azon, il, m~ on a roveretol i ~ U_

síkho7 mennek csak azért, I nemzet összes harangjai naremgok IS szólanak. ! Greiszíng József, T. Kocsis
hogy él fiz\;-:léslól megSZahadul.j is szó[aljanak meg, hogy E.mlékezz~nk kegyeielIel i Mihá.ly, G. Nagy László, T.
jan.ak és j~y a~ ~n'osl kijálsz- j áhitatos kegye/etlel emlé ... ' h6s~ haloítaml'f?l ~zen ís- Kocsis Péter, id. Joó Lász..
~zilk, !ek~!e llsiara ~elyezik.1 kezzenek meg hősi ha!of- te_ntlsztelet ~lk~l!lla.val s él lóp fekete Lajos, Kruchió
Es meg lobb OIYéll1 kerdésbl2l1 :! t -kr'l hdrangozás Idejen IS. László, V. Kovács Imre
h ., ! 9. ,. - I ElJ ,Os. '

al/Hoz al<, ame.y lelJegzeles al A" h b özv. Mariai Dánielné, Veres
mai korra és egyben elszomo- I - VIlág á omban elhullt Békéscsaba közgyülésén pi- i

rHó. _ ~Iogy erről a közön'! magya.r hősi haloH-ak em· ~crcndező bizoHság alakiiásál i, Imréné, Csapó Gergeiy és
ségnek iudomása leg·y.en, min

4
! !ékére minden év május lav~sollák. Egy városi Hsztvi.. Hajdu Sándor gyomai la

d'211 orvos a várószobájában I hó 2-tm este 9 óra 40 selót eJkiildenek a i<ömyékbeli I kosoktól.
fe!J~jn? h:zlven egy figyelmez-! perdwf foa- ln ;g~ZÓJ JI·,: l községekbe el piaci rend kila-! Gyoma, 1936 április 22-ik napján
Jel0 laolElI helyez el _ i I'· I'" l: ~ ,c nJ a nulmányozására, Váoóhidal "S, K.t. • c:!.

E
- .' '_ i roverelOl larang. It>......::fl ,;:,ándor s. k.
z nelTI blzalmallansag' a be= , ," hülóházal épiienek. Községi la- I ----

~c_~~,kk.el s..2..emben, .hanem ali ,.,A,gy'~malreforn,látusegy- !ol: 'k' l fl'll',i" l *E rovatban közöltekért nem. -' . . 9--' are 'penz.ar .12 a Hasal java g ~ ál! l f I lő Á

::;aJBI efueKuk megvedesíZ, . l1az 1 D6.ev, majus hó '2. P'k ! li a e e s",get sem a szerkesztőség
SO.Ié! . sem a kiadóhivatal.



.4 vámőrlés

Szép menyecskék szénát rakrulk,
Vége~ hossza nincs a dalnak,
Ajkuk csengő vig DI,/:;ona
Lelkak kincsét szórja, ontja.

É&Pfl "?:~'f!Y2ic> ~- ,-"~

fLoesik csendes
Libát tere/nek Q

lHosofyognak a l'irdgoi:.

ElőkeriU a kis makro,
Sziizdohármy'al telerak;a,

OJ j

Kovát üszkől, nem gyújt, - s'végill i
T."-(J~ 7" i II . .{ "r')! IU-,_" KerT!. .ozzam Le. Ii . "

l
~

iVlásfelól meg petrencéket
Hordanak be a legények,
Virfuskedn.ak. itt az szokás,
Magyar-erő, kuruc·fogás...

Asszon.y surran. az útszélen,
Nyerges szilke joáb-kezében,
Wen· billen tdg ruhája.
S villog erős lábaszára,

Bárányfelhó sóhajt simál.
Ringatódzik ezer virág.
E/nézek a messzeségen,
Isten-szeme sír az égen... l

Bartha András,
~~~~~~~~'I'~ "Si;: r ---

l
l
l

axllllális· ..át !
csak a termés utá.n il

állapítja meg az I
áTvizsgáló bizottság

Az ,S,relemző Bizottság r
~ !

hónapok óta gyüjli aZ ada-l.
tokat a vámmalmok rezsi- .
tételeinek megáJJapitására, I
hogy i1ymódon határozzák l
meg a vámőr!ési díjakat, I
illetőleg döntsenek a tekin· l
tethen, hogy leszá.llitandó,e I
a mai 12 százalékos \\~.m· I
őrlési dij, vagy sem. .Az!
Árelemző oizotíság a kö- I
zeljövóben ebben a kérdés-l
ben dönteni nem fog', mert I
bevárni kivánia aZ idei ter··
méseredményeket, amely I
után következtetni lehet aZ I
eljövendó gazdasági év l
buzaáraircL l{Lilönben sem
aktuális pillanatnyilag- ez a
kérdés, mert a buzának az ..
ára. közel 2) pengővd esett ·jl
az utóbbi hónapokban és

4

Újabban egyre többen for~ ró kényes növény, magiálcsak
dulnak a szegedi m. kir. Nö, 'I késón kbel elvetni. máius ele
vényiermelési [(ísérle!\ Állop I jén, vagy közepén, hB fl ia'iai
máshOL omerlk:'li mogyoró ter, l eléli.gé felme!egec!eH (12 C),
mcszjés.. magbeszerzés. ügyé,! küiönben ~oká fázódík, elml'
ban az ország leglü\!ömbbö- l had, a férgek és egerek meg- Bál' az amerIkai mogyoró
zabb rész:eiböl; a kérdezós4 í eszIk. IvHvd pedig szep!ember pillangós növén}', nálunk győ
ködók közöl! !öbb hékésme- ~ vége felé mar számHha!\lnk a kérgl.lmókar nem fejleszt, s Igy
gyc1 is akad, :5 épen ezérl ugy hÜl/ösebb időre, őszi esekre, nem ís gyüi! a levegőből a
vélem, nem lesz hiábavaló melyek az amerikai mogyoróg~zdána.k ingyen Djjro~én!,
most az emerlka~ mogyoró I magiának érésére kedvezólle- i mm! a bab, bors6, hőkkönv,
, l h - , , ! 1.' l sorrk6ró sIo. -iermeS71ési ,e e105zgelve. me2- nel<, minúössze négy, négy és i
ismC,,!Cíni a béké3v~rmegyci! fél hónap ált rendelkezésre; I Az amerikai mogyoró fi la
gazo akat. l nvllvánvaló ebből, hogy ez a ~ zább talajoka.t szerfzH, merj 3;:

Az am·zrikBi mogyorgó - i fajta csak akkor érlelhet eie- ilyen talaiba kön~Y'2bben Judia
minl neve is mulBija ~- Ame' l g'2ndő magol és ugy adhat ál. a föld alatt megérő fermiseit V~
rlkáb6i származik. tehát,·a mi- \ falában jövedelmezó termés!, l leftlrl7L t\mi szcg(?dkömyé~d
cnké161 különböző éghailat II he meleg nyárulán hosszu l homokjaink - kevés áf!ahmk
alói; már ez egymagában arra meleg ősz járja, milli ez az i és takarmánvunk S igy kevés
mutat, hogy kérdéses, lehel4c l elmult 19M5. 'ivben ts voll. l iSláH6lrágyánk ls !iZV'ZD - 506

jövcgelmezőcn .iennesztel11 a IRendes idŐjárás me1!ell kevés l ványal,;; az amerikai mogyoró
mi viszonyaink közölt. 19t1z" az éref! mag. kicsi a termés, l pedig meglehelóse>l ~gQl1yes a
ugyan, hogy Békésmegye ls az I Több kilátás van a fe!áHÓ. ! lél!aJ lápereje irén!: ezér( ic;
ország délibb. legmelegebb ré' ! bokru f~ila eredménves ler, l mesztése leginkább El jó nö
szén fekszik és iH az ősz is " meszlésére, meri ennek kelés. J vény: \ápanyagokb.:m és ie!e
elég hosszu, verőfényes. me. Itól érésl{i' rövidebb időre van l vényben gCl?deg-. el vIzet j00
leg szokolt lerml, ami kedve. I szüksége, másrész! pedig egy- ~ bEll1 meg!arió,' nem 'kör·mycn
zóbb az ilyen különleges. me-\ szerre hozván virágaI!. a 1er-1 kiszáradó fekete !wfllokof2 leam~
legégö\'l növények ,ilelére, minI l mésl ls egyszerre és hamöráhb l in,dakOlt. .L\ közvellc:l il'ág-yá
az: ország északibb, hlivösebb I érleli meg. min! él sokáig vi- ! za~l nem szereli. istd.Uótrágyás
részéne!< időjáráso, de mégis! rágzó súJ1crü16 bokru I'öjltl. j földbe velve inkább a növ~t1y
sok olyan körülméfl}' van, me!y l Ennek a magját azonban nem! sZ5rai és le,'dei fejlődneh .ero
lcheleJlenné tesz!, hogy az ame· l lehel beszerezni . .A szegedi Nő· i se~bé, ~ keVEsebb magC'1 hozo
rikai mogyoröt biztos ered!l1ény- l vér:ytermelési Kisérleti Allomds. i Vlar[)cd,g azl .:. nÖ'JénVl éppen
nyel, nagy h.ozammai s II?Y bizp l nak ebből él faitából ls vali kjs. ~ cl magfáér\ iermeszíik, bár.el
losan jövedelmezően lehessen l mennyiség ü magja, melyrl évek. ! magaral:\s után szérá levelét,
lermeszlenL l kel ez,zlőH szerzett 50 szem' l jól k! lehei takarmányoznL'

Az amerikai mogrorónak j ból szaporitollunk el. miv-ei Hűvelyeii ci bennük lévő mag·
kél failája van; az egyik, amely. l azonban ezjdeIg az amerikai ga! együtt. - mint fen/ebb mir'
nek lerméseH (hüvelyeil) pör...1 mogyoró különféle fajláh·al Imondoliam, - él fÖldben érleli
köll állapotban a füszer.. és! csak pár négyszögöles parceJ~ I meg, s igy ierrnészeiesen a
csemegekereskedésel,ben lehel! l(ikon Idsérldezíünk J egyrész l hŰ'iclyek és él mag aránylag
kapni, a sz(§UermÓ bokra fajla; l kevés II magunk, ugy hogy más.. l sok n;..dv~ssé~et, vizei .tarfalmaz
ennek szárai és levelei ugv re· J nak szaporilásra ebből él jobb II r:ak. czerl Igen f~nios, 1hogy
-fl" I. '''j ..1 '" 1."( - Y·"h-I - o5szel,haa termes! fe,szed4
ZI c {uszneli\ a 10 ;jf{:, azon ugYI na,..; la szo ajla c>O~ meg nem i' itik , özi száraz, és szeJJos be-
szélierülnek, mint az ulifl1néL Ai 'il.ldunk adni, másrész! pedIg - . lycn, megszáritjuk, - amí
másík faHának ágai és !evelei J s ez igen fontos II s7ámiíó ! az őszi esők, a levegó nagy
felállanak, mini a DaD, borsó 1 gazda szemponljáb6l - nem l t1edvességtart~5jma miat! ilyen a

slb.-nél. ~ tudjuk. hogy nagyobb !crülete4 I kor meglehetosen nehéz dololJ
A sz6liel'Wó bokrq fa'li! B~ ~ kon 1;'1-1 '0-1 bo'drn r1"ek'&'lr~ i - meri igen könynyen pc~

~ -~ • -. ~ '" •• l->.... J ~'~ .... _'.' .: ~ ~ ~ ... U4: l~l. r.$l.()~ U ~ nészedik: a ;;-)Cn~5les árut
amelynek magJcl porKolellcrlul'j termes'! aa az amcnkm mogvo· l "edi..., ne· fl' l;\··r.! csnm. (>i I ,~. l 'e- • t l . ,,"Ol'" <. <.ge;
is be lehel szerQzni a D.:!gyke- [ ró, mer! kisparce!la terméséből I kén! ~rlékesHef1L leR'feljebb
reskedésekoell. Ez a falta ké- I nem szabad és nem lehe! kai.! olajU/ésre haszoálba!ó~ Ilyen
sőn érő, hosszu Jet1\,,zszidejii. l ho!délkra r tits;~dmitani, Ennek l formában pedig' az amerikai
li'1s~u fejlődé"ü' at>hQ~ .hogy jer~ l nl. a "'2 hogya kis!Ql"i\le'?fl :=l II mogyoró nálunk lHzm iól édé-
•• _ , ."), "~o _ '-: _' , '. 1 '":" • cl • .: " , • "~'o ,''', oe'! k2SLiL A tökéleles száradásr
mes! ~rle:l:en. KeJ:slo! creslg' ~ kjs~rle!e:ó ~ ~öv~nYI, !oDban ,I m·z!y a kHogáslalan és iól ér~
5-5 cs rel 6 hOllapra van ~ wdji'l Iragyozm, apotni, gon- l tékesIJheló ám elóálliíásához
szüksége. Az amerikai mogyo.. J dozni, mintha holdas táblákon! feié!lenUl szükséges, legjobbön
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Végre egy S2:oppon, I.],
omel)' o pis:ziko~ V(l·

lóban Ilcíméletesen és
~opos-ell1 távolítia e~

(ll szöveaékb-ól. igy

könnyu volt me~
l1óFehérré ~nj.

Rogyog.G femrre mos

UJ MENETREND
MÁJUS 15-TŐL
OKTÓBE~ 3-IG

Ha Qzl fig:yelembe vesszü!c
akkor is az elmullakhoz ké,
pest 500 -450 gyomai mun
kással több tud géphez szer;
zódni.

Persze végül a bolgár ker
lészelei is ide veszem. Ide kell
venni azérl, meri iti, ahol 700
ínséges éJ. 50-55 bolgár és
20 idagen ker/ész dolgozik.
Szerelném, ha munkásaink e
mesterséget e]sajálilani 19ye
keznének, akkor 2-;) év mul,
va 80-100 családdal lesz ke q

vesebb az inségesek soraiban.
Legvégén pedig, amikor a

munkásság h21yzetél az olvasó,
egyben pedig a község lakos
sai elé tárom, akkor feléd is
fordulok munkás testvérem:

És nem kérek tőled mási,
csak becsületessége!. lia ezt
szószerini veszed, akkor ál
lesz hidalva az a szakadék,
amelyik félve üli meg él szi-
vünke!. ér.-

lermes:,deni az amerikai mo
gyoról, fl llormálls behoza!ali
és árviszonyok helyreállása
1.l1án iZ növény termesztése fe...
Il2désb~ fog mennL dll/ajjáB
mulja, s csak néhány kísérle" It

teznl szerelő - Jövedelme! El

kisérlelekból !lern váró - I
egyén fog vele foglalkozni I
azokon az intézményeken ki- l
vül, melyeknek feladata azl ku- i
jalni, mely különleges, . idegen I
országb6l. más világrészből

származó növények, ezeknek
milyen fajtái termeszthetók ha·
zánkban bizlos eredménnyel
és - ez ci fődolog - jövedel-
mezően. .

RIOLER JÓZSEF
okI. gazda, m. kir. kisérleUigyi
assistens a szegedi m. kir. Nö
,énytermelésí Kisérleti Állo-

máson.

Az Állatértékesftő
Hangya Szövetkezet

Hogyan segíthet Gyoma
lakossága az inségesein?

felhívja a lóíáríó gazdákat, hogy május 6,án reggel
7 órára Gyoma község vásárterére 4-10 éves
kanca és paripa eladó lovaikat hajtsák fel, ahol az
alkalmas lovaikat katonai célra igen magas áron
értékesflheHk. Mivel nagy mennyiségü ló kiszá.HfíásáróI
van szó, ne mulassza el senki a most kináikozó al~

kairnat megragadni. járlat levelet mindenki hoz
za magával, de ne irányítsa. Ha vanfedeztetési.
vagy származási igazolvány, ajánlatos azt is vinni.

Állatértékesitő Hangy-a Szövetkezet.

eS;!.:Íendó!Jerl erre a növényre
kedvez6 ugy,
oOi?V EJ iermés jól és bJ:dosan
beérik, és l-u?lió nagyságll is
lesz. Ezl azonban senki sem
tudja előre, s ezér! óvalossá
gol kell ajánlanunk; kis lerli·
lejekenlehel veJe' foglalkozni, 1

de iöbb l10ldnyi 1crUle!en Jer·
mQSllt2ní még fl mni, kivétele
sen k{~csegteI6, magas árak
melleH sem ajánlatos armái in·
kább, meri éppen él mi viszo·
nyaink közé jobban illó, biz·
tosabb <Zs bővebb lermésü
tehát fellélier,ül nagyobb gaz- l
dasáqosságl?al termeszthető - '
fa!táiH~k a magjál be sem lehet
szerezni. I

Meg vagyok győződve ar- '
ról, hogy ha talán a mai vi
szonyok közöl! érdemes is

Ha lesz valamelyes lermé- Ha ezl megszivlelik, akkal'
sOn\{, szégyelle lenne a köz- 100-150 munkás legkevesebb
ség-ünknek, ha a ~a2daságl ha- 6000 napszámnál lud többel I
járunk álla! rcnd,z!kezésünkre keresni,
álló adoltsággal nem fudnállk Gazdáiok pedig. akiknek
ellátni 100-750 inségesiinket. ugyan nincs pénzük, de hely...

Hé! €l helyzeiüok elZ, hogy zl2lükból kifolyóan megaclatolI
községünk lakossága 75 szá· az, hogy részes kapálás és Oyomáról - Budapestre

I Személyvonat: 0.05 4.50
zaléka mezögazdaságb6J é!, ~aréllás állal segilhelnek, ne ka· .

~~d~~l;I c::,:~;:'n~;~z:'f~\'e~;~~ I~~~t~ésr~~~: ~~:~:;~a~o~~~p~~ IGyorsv;.a!: ;H~ i~.~
get, .amely meg ludja adni azl, JAkkOI' %udom, ha ícrcm, őszre Személyvonat:
hogy segileni ludjunk il mun.. I lesz minden munkásnak ten" Gyorsvonat: J6.59 19.50
l'a-sC',:,non I ", b- - A Motorvonat: 19.29 '"7 23.391\ "''-'5 " gerqe, lesz uzöla. z az ara-

Persze ill elóbb még olyan lógép, amelyik iedönli az arany- Budapestről - Gyomára
helyzetet is meg keH v!lágilö' ka.lászt, az nem áldást, de áj, Személyvonat: 6.17 - 10.27
nom, amely szerves összcfiig- koi hoz. Ugyanakkor ne· ki.. Gyorsvonat: 9.00 - 11.57
gésben áll ezzel él gondolaItal. vánjuk a munkásiól, hORY 50 Gyorsvonat: 14.40 - 17.36

A községünkben élő nyug· kg. búzáért arasson, Hisz ezt Személyvonat: 17.10 - 20,39
díjtJIsokra gondolok én. akiknek elfogyaszlja fl munka alatt, ,,21,40 - 221
megadalolt az. hogy kenyerük Dc szólni kell él megsegilés.. A reggeli szarvasi vonat 3 perc-
biztositva van. Álljanak ezek nél CI cséplógépí?król is. Iti cel hamarább. tehát 6.35 órakor
félre és ne vállaljanak olyan csak idézni akarom a földmi- indul.
m~.'nkát. amellyel elveszIk el velé~iig:'i ,min,lsz/er r~nde.!elél.l A Budapestről 17..10 órakor in
masok kenyeret. "Cscplogepvallalkozo es a duló vonat Szolnolng sebesvonat

Éljen cl nyugdíjas él pénzé.. munkások közöm szerződés lesz. .
ból, ne dolgozzol1, ne gazdál- az 1936, évben a községi .elói-I AGyomáról 19.29 órakor ifl r

kodjon és ne is kereskedimi. láróság elótt kötendő meg'l, I vonat Szolnoktól lesz,

~~~~~ ~ ~t'<f:~~iO!:t4'A~~~~~~~

I

viszonyok közöll már
ldfizetödó lehet ,az amerikai
m-ogyoró fermeszlése; a mal
árökal véve alapul, már ha egy
kal. haldon legalább I mázsál
!ehcl lf:rmesz!eni (kedvezőidő·

íárás eselén, megfelelő lalajon,
cselleg önlözéss·el erre számi
iani ls lehel.) ennek pénzbeli
érléke megfeJel 10-10,5 q.
buza értékének,· amig' a bel
lwzataii tilalom femuilí, s ezál
lal a magas árak megmaradnak;
az amerikai mogyoró krmeszp

tése - átmenetileg - gazdasá
gos lehet. Természelrlsen ehhez
megfelelő Jlagyságu és minásé
gű termésre van szükség.

Amint azonban a bchozalall
ismét engedélyezik, és az igen
olcsón termeszjell l<iilföldj áru
ismét bejöhct az országba. ára
azonnal ~sni fog, és elóbbn
utób eléri majd azl a határt?
amikor megini nem lesz gaz...
daságos, icifnzelódó dolog az
amerikai mo~yoróval foglal
kozni.

FenJieke! összefoglalva tehát
azt lehel megáilapHemi, hogy
ebben a percben érdemesnek Iéi·
szik az amerIkai mogyoró ter~

meszlésével való fogialli:üzás
külön ÖSQf\ ,akkor, ha ebben az

" " .. d' jill,'1I': SlerSC\{eS SZarilODCITn,8ZeS- i

scl lehelne nJ Cl70nban ~

I -, ,» II - "ez már Ei lenne esi !<o,segTí il

növelné s jg'y cgyultöl J ~'az" J

da JlIls:wrJi is csökken/cnt. 1
i'ól ,5FVCI (J 7('11)It ln 6(';1!0"\1(..-0 ~_il. . _".L,- '_ ~-!'} ~

Wiér \'01 ez amerikai I
ogyoró kilónkéni nagybani,

áro; tekin , ,0 kO,rá,n és I
hiziosaú beérő, bi7.i05 és nél# i

c ' , b 'l t"!gyehb :lOzamu rada o VC.O~·

mago! ::-eszcrc:zn~nem Jehelcli, .
c később érá és czért bizony
talanabb lermésü szélleriiló faj-
á! !ermesz!eni érdemes nem

voll Bl1ilá! is inkább, merI kül
földr6J bármilyen mennyiségben
leheleit behozni. hés6bb,a
mu!! év vége feié, él fokozoii·
vámvédelem foJyíán az ára 1.50
P··re. majd 1.80 P-re emeHtQ"
dell, cl napokban pedig ö kó~ ,
kuszdióval cgyüll az amerikai
mogyoró behozatalát teljesen I
betiltottak, ugy, hogy ha az or· I
szághan lévő készletei< el~

fogynak, uiánpóllás nem lesz.
rvllir pedig azamzrikai 11/0

g'1üról a rendes - bokron,
fánlermő - mogyoró póllá q

sára., használia a cukrás7ipar.
Szóvaj llemcsak megpörköl;;.;:,
min! csemege ériékesilhe!6. ha·
nem mint a cukrászipar egyik
fon105 nyerSllnyaga is, Igy az~

zaj lehei számo!ni, hogy minél
obbuD fogynak a készleleK,az

. amerikai l1)ogyoró ára még: lel~

jebb is fog: Qme!kQdni~ egész II

rendes mogyoró á;'ájg, ami ma
2 P kl!Ónk>.?nJ; a JeheJséges
emelkedés iel1át nem lesz je
·lcn!ós.



Turkevén !{iss isJván képvl c

sciöles!ülcti iag ind\!ványéH'ö d·
halározlák, hogy cl közérdekü
iudnh'alókal, o dohsz6 utján
való közzélélelen feiüL a fJc1yi
Iiipokban is közlik

A Nemzetközi iVlunkahí\!ótal
megáUapiloi!a, fmgy Magyaror
szélgon a legolcsóbb EJ megél>
hciés - amihez neki],']!.. az a

megjegyzésiink, hO!2Y el. CS:'1k

az idegen orszéQÍie!i;zkre '·r)__ v ~

oalkozik. akik iH'z::dnl, i5nnel<,
mert nekünk bizony elé;,! gOfj~

dot okoz él megéJhe!~s.

hOi;fY c!z j·:~JL~I

ci ri ék csiló fi fl r:w~·a ~}

7c;cjnck tclepkczclÖtC
P,';l- 'n·' T""
~,Lla Kl zsegun~{~Jcn Íarfó7.J{ü-
~ll( á., meCYí'e-d' - " ,.
U) ""--0 ~. bn. Ll... ~e ::;erzeSVaSo.:""'"

l,'isaii, :vHndazOD gazdák, akik-
nek eladó fe!ía liegy hjz~

lali serlésük vePi "l"I""L- ~-"• ~ '1;,' ' ~ ...... <;.,. 1.1'\ 'i.ol 4_"
be a Gyomai Termelók SZÖ~

vetkezz-te 119r1hV :'viHdós ut 40

sz. alaW f6üzJeiéLcn. t\ serlé
seke'[ ;!i!véielkor" mt,z,,;'dQ~c;ul"'''. • ..... ,. J U. ......, ...... ~...... '-.. 11 ~

azonnal kifizeJik. De elfogad CI

Hanfl'''El ~nrJ.';'o' ,,- ,!; '-- l5i' - .:i"l;;,. ~G.5~Ee~ tJlzornunYDa
is azoklól, akjk igy kivánják

.<lz iskolaév vége közekdik
él gondos szüló nagy gor1jia,
hogy m'zlyik lenin'ézcibc, i1';P~

inferná/usba adja gYH:11(?,

kél, mHyen éle/pályát válasszon
fiának, leál1yának, !vlosl ic:!enl
meg az "ínternátusok. tatlintézE'
lek részletes tájékoztató eim/ára';
az 1936-37.IClnévre: me!y rész
letesen ismer/eli ahazal okla
ióinJézeiekei és ncvelőofihono

kal. Ezt a· míndenszül6nek
nélkü1özheíe!len és rendkiviil
űg:yesen összeai!jioi! iáiélw7-

~ -, '1·· "'-
éhOI, ame,y 01 \?szjendó ÓU:J

je}enik mea 90 f!·I'jc"·'~" "'O·'iO'6i ..... ~, _~....-.... u ':f""'~ Jt -

biJyeg beküfdé:.::e ciknébcl1 ing
gyer. megküldi Erdós józsef
hirdető irodáia, DuC!ilpesl. VL
Teréz köruf 55,

Két főldink Négyesy és 'fnJ"
1'1", ~' "b"h,qnl nH?ZO er2nv~ !~kósok 5é-
késcn5 hold !Uiiieici kapjo\.;
B í;özs.zg!Ö! Jég1agyá:'iás cél
jára.

A tej fe.r.tőződésének okait
ismerteti a Mezőgazdaság leg.
ujabb száma. Cikkt?!zei közö!
még ul növényfajok kereszie
zé;osd való elóáliíiásáróL él

melegégövi növények mag~arp
orszBgi Jerrnesz!éséróJ, arici.
nus#larialmú olajipari lökarmá.
nyokról, él kereskedelmi növé
nyek !rágyázásáról, cl hómér3
séldeinek ö növénvekre való
befolyásáról, él sza·rvasmarha·>

ienyészlésról, el tvianningerGféfc
bogárfogó~gépról sjb. A d~si'm

illuszlrált !zÍ\ráió szaklapbóJ fl

iv!czógazdas§g ki.3dóhivalala
Bl:dapesL Vo< föidflJlveJésügyí
:vliniszlérium, díjlaianuJ küld
mulalvánvszámol_

!
A Gyomai iÓJékony I'--Jóegye- \

"I ' • L" • ,. f~ , 4 j::;u,el L no ",,·en !leLon G. U. ~

. , Ii,' 'T l' r" .. , - Iü r(l<lO r rCll( h1\ II j I{OZgYUiZSf!
t j ,'~ . • .., " I.ar az Ufl-Ka5Z!i1() e!icrmeoer., I
aZ ürszágzászló t'j\'éliásával kap· i
csolalos leendő;"; megbeszéié .. I

I . . . , l'" ,- Ise argycW.:1ri ,;2,7. q,nö[;scg !<<Z- l
ri ~l öss,z:es ingok m12gjclené- l
sé;. i,

ft Gyulim megjeienó tvl agyar l
A]r··j , , ,,'" -. ,. , !k 00 G aZI i.J "lf! ~;ozr;, nagy él (

Békéscsabán Grcscdésbeolévő1
" ,... -.. II - '.!

egYl,-: '<?.zlCgYZ?1 ö, aSf''''. vi,iez li
dr. ["IavliH GYUla gyomcll kóz-
ie~yzói ic:lölíe él közjegyzői,
, ' l
KamarCl.

Utazási kedvezmények a BUG
dapesíi <2mzetkőzi Vásár bel- l

f~ld~i . láto~a,tói sz~mára: A l
vasan.qéW::IV?n y az osszzs ~1~. !
gyal' vélsulvőllalajok vonaIam l,

május 2·lől május W-ig Buda- ,
pCSife és május 8·tól május l
24-ig BudClpcs~ról vissza 50 l
százalék ked \:ezményre logo- I
SiL A /),z!röldi utasoK ieljestlru l

I"

jegyei vesznek, amellyel di j-!
men lesen ur Clzhalnak vissza a ki- ~

jnduiö állomásra. Igazolványc:k I
már kaphalók Qyomán: \vag-l
ner lviárion fiBi és Lach és
VMga üzletében, Endródön: I
él Kereskedemi Részvényiársa- II
ságná! és özv. Vaszkó Alberl~

né fakereskedésében. l
Amatőr-fénykép k i á lHtás.1

Ailila városa, - Szentes -!
pün!,ösdrc, - május 21 - iu- !
nius 1. közöd, 180 főnyi (j[1'1a-1
lór fényképezőgár-dáiávai mcg~ l
rendezi él "TiszcviMhi" ,Arila~ I
iór-fénykép lCiállilási. Az eló-I~
j~!ekb6,1 iJéjve. ,~ vidé\<i kjáli~~

16soknal Szokoilan, nagy sza- l

mú és érlékes diL emléktárgy, l
oklevél stb. kerül kioszlásra. l
Ezeknek érdemszerinH odallé· !
lésél CI Magyar Améllórfényké. !
pezó\.c OrszágO~ ":3.l.ÖVels.égé-!
l1.e~ a_~ek~~cso!.odasa bJZfO,!
sl~ia. ;enytejJez~ssel foglalko'l
zo olvasolnk f;gyelmél már l
mosi fe/hivjuk erre El szép ered-I
~~,nnyekke.lbí~jaló kiál!i!áSra'j
! éljekozlö(Ol baddnrk készség-
gel kűfcJ, - 50 fillér. levél bé-j
Ivegben is bekliklhc!ő, le \'\-::! e-

- . [ "'1' II 'I IzeSl ,{oJ.scg c ,elle )C'll a reo 3 l
diZ76ség: Szenlc:3, tv LJ. \', Me-!

ncliegyirocla, i

Ezer vagon s6t hoz be RO- !
mánia. Az uj román"l1lcgyar il

kereskedelmi egyezminyben - i
mini érle'3ü!!ünk - I~ománja l
czervagonos kanIingens! ka- I
poH behozatalára. !

So1hradkert; Pestmegve.

3

Elvi OLCSÓBB tv1
80ROM

mint aszódaviz,
DE NEM IS SZÓDAVIZI

fillér
egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis7állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fiílér lilerenként. Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok eL Hordót díjmen
tesen adok a száliitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon beIm bérmentve
küldendő vissza. Szétküi
dés utánvétteL Egy pengő

levélbéJveg ellenében kül·
dök mültá"'t a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés
italuak. tiszta, tökéletes za~

matlla~( és n e m sav3l'lyuak.

Cim:

1936' máju& 2.
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i É TES TÉS l - I
CH JÓZSEF I A közelgő nyári melegekr<? j i

I 1 ' , • " ' l' i
I \'G',o reKmreUel, ólrnKor az €:n1- l '

.•Jéíri1:Jf6 utak <l magyar röSCi'!"i Gy Ó g yszedárszo!gáiat, l
cimCí ;'SnY'<'fbő! " DCl' s~k vizeT fogyaszt: isméte,l~ i' ,. '

I ,Cfl ha'to" 'v'''0''',,1- '" fOO"UMS7T'" Unn<?pnapokon és éjjel minden!
1.1 So/cc t szekerezieJ71} ,I~~'va~ 1,: LJ ~ 'Uf::Jy .......... L! ... etJ >,ri'-~.'t_f i bónöo,'_ ] .... í<5I 15"1("; a és ::

~,# közönség r,üzvelmét felhivni ard l,' !7
• '0 1 ' I - ~; , - " .\ ,- j I' "tifogo/mm. nogy (] patl:.c:;::.fság 'IrQ" hoz'y' ne veszélveztesse l 1()-l0. éi nc'nap lj G,SO naplaVÓI i

I
~ -,. . - '. , p.' , l

l(özöl~.f /eht'sse/~·. IlOg,y (J/ff! í egészség"ét ét rossz kuíVlzből1 DC?oft)an o tJeerz J:-,aJoi~n gy·o~y'" I,·:

l II
' - i I l ' . . 1 szertfn- ierI 32ClQáL3:0r.

]Q Ii:'SSClm, velük beszé hes-! ,·~sz;tett szóaaviz fOQvaszlásá·! -
sek, CS ha I7Zunkámnak eO'}les '11 vaj, meri él rossz iv6~iz iQe~ l

, '" f ;, ." b I sok betegség' okozója. Scrjn-os, lreszelT d16'7. nem errene meg I .
, csonka Hazánkba.n igen kevés I

a paTClsztság, - egyet azért l éi jó és egészséges viz, körT:
tudOK: rnegérzi mine l nyekünk pedig igen szegény a l

denki én a számá- l jÓ ivóvizben. A megszállt teril'" ;
- - l l ia/{aro/( l' eren, él Felvidéken és Erdé!y- 1

. ben igen sok jó csevice és for~ !
" törvény annyit érj Irásviz volt, amit ma a csonka)

mint beI~le az élet- 'I' Haza közönsége igen nélkülöz. !
11e E' d . Macon!m községben kötött!
L S mUl, en I
törvényből annyit' szénsavas ~sevi.cevizN!

. ! forrás van, mely forrásvíz, l
üdet17etünk át} amennyit eb- j! l, ásványi összetétefe f o I y t fi n !
ből a gazda át tud venni. i gYon1l.or""'I!! uláj.., és ve""' I
Éspedig ezért a parasztság- I sebajosoknak~ valamint l

1 ! r' l . I _'<.1ir lIIr L ~gaL, .et/{evea mallgyeng'lC'n.ne1l:1IUC,§vrerszeg l

időkben annál többet l gényeknek igen hasznos. l
foglalkozni, !zor!,)1 is!}' o,"t az l, Ezen viz ""Mábai C§lcvice<p j
, . ~ ~ , név alatt'van forgalomba hozva. i

U) magya," életre, az új vi-j A ~Mátrai Cse~Tice~ viz, l
, , 'f 'l' I!ags:e~Le:etre. új törvén~es l bár még csak 2 éve van for",
renae!gfzesek beforzadásara ',I· galomban, máris közkedveltté l

- ~ vált. Több budapesti és vidéki l
ellJkl~S2:it5;ük /.., " 'I kórház és orvos kipiób(fta és l

rámulatok 'i ajánlje a közönségnek. ~
PS r(pl! s{J~ ~ Tekintettel arra, hogy oem I
~ ,~.. '. ~ ~'drág~b~" m.i.nt a, kö.zön.~éges i

, ,~ po;'as:::fságo:l, P~Q l kutbol Keszult szodaVlZ, 19y a: l
[ancsows} raeroszakolas tlef- I legszegényebb osztály is fo-!

úgy" a segifésnek l,. gya:szthatja. A ~Mátrdi Üile- i
~ . .... . I' , jez a módszere egyetlen ál-! yue Vize szenSaVva! telítve l

lampolgád se sújfson új'abb ~ hozzuk forgalomba, hogy bor~ l,:

r boz §zódaY'iz g-Ydnánt l
anyagi teherrel. S vdi", I is fogyasztható Jegy~n. !
lalkozik hogy végig-j K CI P h él t (j ; l
jária azt az mely I GI-re~~k~~~~n I
a parasztság megerősödése~. Az elismerő level.ek közül l
felé vezet, csakí~omar, rá!Ö!l , helyszüke miatt csak az aJáb- l

hogy ci SOJ{ csoaavaras Ibiaka! közöljUk: I
és álmodozás helyeIt szinteI Értesíte~~h~g.y az lr2'aI- l
kézze!foghatóak azok a le- I mas kórházban, gyomorbántil- I
hefőséQ'ck, melyek a paraszt- ! Jomban szel1vedőknél,főleg só- l

~. - l savtöbbségben lévő betegeknél l
sógot súlyos gazdasági és I él "Mátrai Csevice" vizet igen I
l lk' '" .", Ji. . 17 f'k a I jó _eredménnyel alkalmaztuk..'(j" le 'I vo!sagaool 'reme,Jle z·. I 1YIAV kórházi megfigyelések fo,,- I

l:i Iyamatban, -I
I Budapest 1955 aug'. 14. l
~ KaUfiZ János c"",_il~.I belgyógyász, ""-- .ft

osztályvezető tüdő szakorvos. ;
ll. Zárda.:'utca 34. i

!
fehér KeresztGyermek Kórháztól ~
Budapest, IX. Tüzoltó~u. 7-9. ~

A "Mátrai Csen'ke" né~

ven ismeretes !ermészetes sa~

vanyu borviz különleges össze- I

tétele és kellemes ize miatt gya...
korlatomban igen jól bevált·
Chronicus lesoványodásnak, ét- j
vágytalanságnál, bél renyheség- ·1:

nél és mint enyhe coJagogum,
sárgaságnál is kiWnően alka!-I
mazható. Téilpasztalarom az,!
hogy állandó, vagy huzamOsabb 1
időn keresztül vaió használata [
él szervezetre ,csak egészség-es I.•·
iehet. . l

BudapesI, 1936 márdus 5.,
Dr. Szen1l.ere §I. l

igazgató főorvos. I,
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korpa, és
kapható.

fatelep) burgonya,
állandóan

agner
szelnestengeri

géplakatos mérlegjavitó
Kossuth Lajos út 40 szám.
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LVIérlegek és sulyok
javítását és megh1telesittetését

vállalja

ImreKocsis

GyoInai és ~ndrödi
Anyakönyvi hirek

A gyomai anyakönyvi hivatal
könyycibe 1956 április 16· tól
30·ig a következő bejegyzések
történtek .

SziUettek:
Csu vár jánosné SZl.ljó Róza

fia László Lajos rk., Gyctmár
Imréné DinYél Eszler fia En~re

rk., Kereki Istvánné Püski Esz·
ter fia László Lajos ref., Kiss
Lászlóné Rém Róza fia László
IsBván ág. h. ev., Imre Gizella
leánya Margit ref., Lukács La·
losné Csapó Piroska fia Lal
ios ref., Tari Imréné Forgác5
Elei fia Laios rer., Rabi Mária
fia Laios Gyula rd., !csa Lász
lóné juhos Rozália fia Gvula
ref.. Egei Anla!né F. Nagy Esz
ler leánya Eszter ref.

Ilazassagot kötiUtek:
Sűrúlslvánés PfeiferErzsébel.

Meghaltak. s
Vala! Lukácsné Szabó Mária

63 éves ref. ,Seprenyi Dániel
75 éves ref., Kaló Gábor 1€J
éves ref.

Az endródi anyakönyvi hil
va! könyveibe pedig él kövel
kező bejegyzések történ1ek.'

Születtek:
Drahó Frigyesné Erdősi An

na fia jenő Mihály rk., Bánfi
Józsefné Nándori Ilona fia
Gyula rk., Uhrin Franciska fia
József Ik., Majoros Györgyné
Bela Etelka fia Istvdll rk.

flázasságot kötötteK ~

Oláh Gergely és Gyuricza
E,orbála. Bankó András és Kiss
Jolán, Soczó Vendel és Oellai
Veronika, Soczó Elek és Elek
Regina, Bula Lajos és Oláh
Mária, Cs. Varga Károly és

Szujó Ilona, Gyuricza BálinI
és Szuíó franciska.

Megha.ltak~

Látkoczkl Ambrus 23 éves
rk .• özv. Gonda Józsefné, Buk
va Mária 68 éves rk" HangYél
Miklós ~ éves rk., Kolóh Já
nosné Klímó Mária 78 éves
rk., ÖZV, Timár Vincéné Sala
mon Kriszlina 65 rk., Nagy
Imre 15 hónapos rk, Varga
Imre 7~ éves rk,

Az Uj Idők Lexikonának
nagy sikere. Minden kor szel,
le mi életének legielemzőbb

megnyilvánulása az ismereiek
és ludományos adalok gyüjle
ményes formája: a lexikon. A
fr:Hlda fz!világosodásl DideroB
Nagy EncikJopédiáia,az éll1·

gol polgári lelkül~tetaz Encyc·
ye!opaedia Britannica. il némel
alaposságol él Meyer és Brock
hans fejezi ki legjobban. Ko
runk problémáinak legkifeje
zőbb. legleljesebb összcíogla- I

íása az ui Idők Lcxikollél,
amelynek első l~ö!eje mosl je·

lent meg és páratlan sikeri
aralol/. A magyar tudományos
élet kétszázötven kiváló kép,
viselője irta. ezt él lexikon!,
amelynek minden sora a mai
élelet, a mai sz.emponJokal vc
szi figyelembe. Nemcsak ada
tokat közöl, tudás! ad, hanem
a gyakorfali problémákban is
telies seg·Hséget nyuj! - az
iZlsö köfeIben. A,jól egészen
az almafáig. Ha il XX. század
12156 felének irodalmából csak

ez cl lexikon maradna fönn, I
akkor is képel alko.thalnának"
él késői utódok, mllyen vo!l'
napiail1k civilizációja és kullu- I
ráía. Külön emiHési érdemel a "
lexikon képanyaga, amely min
dig li szükséges és jellemzó
részletekel illusztrálja. Az Ui
Idők előfizetői hez ajándékké.
pen, minden külön ellenszol.
gálla!ás nélkül iul el ez él husz
köleles kilünó ludáslgyiii/e
mény, amely azonban példa
adó halárkő él lexikonirás ul*
ján. Az Ui Idák előfizetŐi ne#
gyedévenkinl egy,egy köBetel
kapnak díHalanul. Minden ér.
deklődőnck szivesen áll Hm'

delkezésére az Uj Idők kiadó
hivalala Budapes!, VI. And
rássy-ui 16.

ftAftAA~~ftARRftARft~ftAnftRnjlQft f
MEGHIVÓ!

Az Endrőd-Gvomai Takarékpénztár
rt. 1936. évi május hó 2i -én délután
fél 4' órakor Efidrődöil, li Katolikus
Népház nag~termében tartja: ~

XLII. ÉVI
RENDES KÖZGYűLÉSÉT

melyre a t. részvényeseket ezennel tisz
telettel meghívjuk.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó. .
2. Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv

hi,elesitók kijelölése.
3. Igazgatóság jelentése a lefolyt 1935.

üzletévrÖI.
4. Az 1935. évi mérleg- és eredmény

számla előterjesztésea felügyelőbizott

ság jelentésével, valamint a .nyereség
iránti javaslaltal, továbbá az igazgató
ság és a felügyelő-bizottság részére a
felmentvény megadása.

5. Igazgatóság választása 3 évre.
6. felügyelő-bizottság választása 3

évre.
Endrőd, 1936. március hó 9-én.

Az igazgat6ság.
UWU~W~U.~~~U~UUUUUUUWUWU

~Jtfil~~~~M*i A Gyomai Termelők Szövetke-I

F Izeti üzletében olcsóbb lett lS! korpa. i' 'erene l Különleges minőségű liszt és permete- !

i lőszerek jutányosan kaphat6k Vendég
engedélyezett mé~legkészítől l&jéf'ek kertlJelyisége május 3-án va-
érrtesiU a tiszt,eU mérleg tulaj - I sárnap délután 1 órai kezdettel kugli

dDmosoka.t, hogy a javitandó verseny keretében nyilik meg. A nyer
mérlegel\et és SUlY@K javitását tesek között l korsó Dreher sör kerül '

l kioszfásra. Állandóan friss csapo
és hitelesitésétfelelösség me!- Jás 14 százalékos Szent János sör

lett váHaJja. fél liter 44, 3 dcl. 26, 2 acI. 18 fil.
Kű'SSlttl1 Lajos út 36. IéI'. Hideg és meleg ételek mirlden idő-
~~~~~ ben kiszolgáltatnak. Zóna pörkölt nagy ~

A Gviimölcstermciők egye~ adag 26, kis adag 18 fillér.

sülelén'ek rendes havi iagÖSz-! "PirandeHo legszebb novel
szejöveíele május 7· én csü!ör-llái" a ~esti Napló _Könyvek
1ö\{ön esle 7 órakor az iparos' 'l sorozataban. Az Esl*lapok
lanone iskolában leSl. , kedvez~1ényes. k~~yvSOr~Zélj~,

A mezőtúri vásárt máius 4, CI ",Pes!l NapJo Konyvek ma#
. l If iusi kO.·tete az.. igazi irodalom"és 5-én !arljá,,z meg. " , I

_ ......_."'~ l bara lal szamara nagy szenza-
lDEG ES KEDÉlYBETEGEKN!!K i eló les? /4 május lpén megje.

MEGNyílT A Jenő ui kötej "3zcuóje LU:Gl
BUDAPESTI SZANATORIUNI. . PJRANDELLO, az ul olasz iro-

j eornodemebb klinikai és Jélekgyógvrtó d l '1' h' " b" ,. .
- '" ,. ~ . ;. ' a om VI. ag. lm usz,.,;csege. azmódszerek. Elsol'iwgu ellátás. Polgan _ ..
árak. Budapest, XIV., JáVof-ucca tH3. olasz drama n(l~Y reformalora,

Telefon; 966-7 L akinek "litJi szerep keres egy
szerzőI a cimú különös és nagy•

. Felhivás,. A selyemíermelési értékU darabja világsikert ie
idény alail CI selyemJenyészJó- leniell el színpadon. Pirandello,
ket az ulcákon,' köziereken és CI tanár és cs:deHkus egyu!lal
i'l közutak men lén 1'2Vő eper- él legnagyobb olasz elbeszélők

{:'ikról való lombszeoésben sens közé is tarlüzik, novellái ha
ki meg- 1112· akadályozza, a fák talmas gyüjtcmény:iérl kapja
lombié:t scp!ü ártalmas folya- meg él Nobel,díiat. E novellák
déUa] hasznaveheJcHcnné ne uj oldalról mlllaHák be külö
Jegye, ugyszlnlén a selyemte' . ilÖS teheJségét, amely a gon
nyészlók érel1cn gunyolódásiJ- dolalbeli mélység-el és az ér
lól. vag\' bánla!mazásáláJ is zésbeJi emeJkedeiJsége1 valami
mindenki IcrJózKodjék, merj l sajátságos gunyaládó hangga!
FÓ5wlgabiró öz 1-894: Xl!. l kapcsolja össze. Pirandel10 e

c. 95 §wánök d., poníjába I novelláinak gyűjteménye a
ütköző minden ilyen cselek' I "PesH NapJó l{önyvek" május
ményl a legnagyobb szigorral l 1,én meg-jelenó kötele, amely
fog meglorolnL l-la!?s~g.. Iméitán számilha! él magyar ol·

Mt:~o!!hlaJt az egyiptomI km"!!y, , vasóközönség legnClgyobb ér-
akinek fia letl az új király. i deklódésérc. A kötelet május

KöriHtá.ncolta ~ v.ila.'goto E._gy i' 1:.tól Az EsI-lapok elófizejói és
- k olvasói 1 pengös kedvezméllnCl"'yar lancos.no., vll~g" ar.n.er- l,15 , nyes áron vásárolhalják meg

iéról remek llll)szlrall Cikkei a helyi uiságbizományosnál.
közöl a Délibáb uj száma, l
amely 100 oldal terjedelemben ( Ki tudjaJ hogy Gyomán 2075
és ki1ünó tartalommal jelen! I alma, 1818 körte, ,1446 cse
meg. Nagyszerü illusztrált rá~ i resznyé, 5353 meggy S69 ószi
d~óműsorokal, egy fehonásos I barack, 1062 ké!jszinbarack,
színdara novellákal, verse- l 94g5. szilva 922 dió, 15 mao
ket' pompás színházi beszá-! dulafa, 5957 eper és 784 egyébb
moJóka/, pleiykákal, nagyszerü l gyümölcsfa v?lt 1930 .. é'~~en.
filmro\'aloi és föhb mint száz l Hogy m~, aml~or él gyu~~Ic~- l

képel közöl a népszerű szín p ! termeszles lere~.a n~mes1fes lS
házi képeslap. A Délibáb egy I nagyszerepet laiszIk, akkor
száma 20 fillér. i idószerü voJt, hogy Gyomá.n

. '1I. is törlérd ilyen irányu meg-
A sas karmaiban. Ez a Cl- , mozdulás. ,Ier le ;s és lépj él

me annak a rendkivül érdekes I jagok sorába.

cikknek, amely Tolnai Vilá~' i ~M~RnfutI'U'fUljlQR'UUt
lapja uj számá.ban jeicnt meg. I E n d r ö d t ő I 5 kmere
A lcgk1válóbb magyar irók no' i
velláio kivül számt~lan érdekes I as
cikkel, pompás folylafásos 1'12- ! p r i ma tanyásbirtok 6-8
gény! és közel száz nagysze- l évre h~szonbérbe k i a dó.
ri] képel jalál az olvasó a ~ Erdeklődőknek

népszerü képes]apban. A nagy I bővebb felvnágosit.~st ad _
Icrjedelmű és ga, zdag larlalmu ~~ JÁRA,',SI GAZD. FELUGYELO
Tolnai Vjláglapia egy száma G yo m:il, Rákóczi utca
20 ,.. , UUII!lWUUUWlIU'UII!lMtln'UMUUMUI&
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TAC~GyTK 1-1 (1

Turkeve, biró: KIimaj,

Heves, élvezetes küzdelmet vi
vott a két csapat. Az eredmény
reális, ugya TAC mint a GyTK
megérdemelte az egy-egy pontot.
A TAC igazolta, hogy odilhaza
komoJyan kell venni.

GyTK kezdi a játékoi. Az első

komolyabb támadást Debreceni H.
vezeti r<:ertész kapujára. A gyo~

mai védelemnek bele kell feküd ..

Jelcntl;;ezihaz " l
cilddró." Papp Vazul ui' mul! I
heti eréIyeshangu felhívása foly- I
tán közlöm, hogy az általa kifo~ l
gáso1t 5 soros kis felhívást - i
mint a Gyomai Ujság spo ri rovat- j
vezetője - én közöltem le, Ezp I
zel csupán a meccseí rendezö i

I

egyesület rendezőit óhajtottó.m a l
vendég GySC-vel szembeni fo~1

kozottabb védelemre fe:hívní s erre!
az előbbi meccseken történt sél'· 'I'

tegetések alapos okot szolgáltat- I

tak, Valótlan PaDD urnak azon!
<. !

állítása, hogy a Gyomai Ujság l

sportrovatából hetenként bizonyos l
cs!pke16désl és szurkáiást szokolt !
kiolvasni. A magam' részéről a l
kifogásolt kis cikken és a GyTK j
-GySC meccs!ildósijásán kivül i
a GyTK-n51 hosszú jdő óta egy l
sort sem irtam! A GyTK híreit I
mindenkor sportrovatunk egyik
kítünó toliu munkatársa küldi be,
aki egyben a GyTK-nak is régi
és köztiszteletben álló vezetőségi

tagja. Saját egyesületével szemben
mindenkor a legbarátibb hangot
használja, nem csip és nem szur!
Én is kérem Papp urat "hűcse le
magát" előbb, ha a nyilvánosság
előtt kér számon valamit l

Klein László.

GySe-KTE 5·2 (O-2)
Gyoma, biró: dr. 1\1agyar.

Az ETK·t és MTK-í verő kon
dosi csapat majdnem meglepetést
GsínAH. KTE első gól ját Hajdu
lövi a 30. p·ben, amit 43. p ben l

~'~~JiS kapushibából kettőre emel I
Szünet ulán az 5. p-ben kez

dődik a tüzijálék, Kiss egyéni já. i
tékkal beviszi az ejsö gólt 2-l '
majd 12 percben Barta a kapusra
rohan és meg van az egyenlítés
2-2 18, percben Kiss sarkos gól..
jával már vezet il GySe 2-3 24,
percben Györi önzetlenül Bartá
hoz játszik és itt a negyedik 2.-4
végül 37. percben Fried szök1e
téséből Kiss beállítja a végered
ményt 2~5.

Jók GySC: Szántó, Cs, Nagy
és (Menyhárd kivételével) a csa
társor; KTE: a közvetlen védelem,
a centerhalf és Hajdu cenler.

A biró kifogástalan voJt.

] 6 rói szabadrugAs az ETK elieL
ALiolján gyenge Jövését Timár,
rossz helyezkedés miallnem tud
ja fogni, s a BISE megmenti az
egy pontot. 3·3.

Az ETK az eJ~ő télidőben ki·
elégitett, de a H, félid6ben na
gyon puhán játszottak. A BlSE
gyengén játszott és csak szeren~

cséve) szerzett 1 pun!. A
külön fejezetei lehelne irni, de
helyszüke miatt nem ieI1et. Az
I~s6 féiidőben kifogás:laJanuJ ve
zetett, a ll-ban kicseré]=
ték volná. Lehetetlen . Hélkezései
mindkét csapatot egyformán sui~

toHák és az ETK balszerencséje,
hogy pont meccsdönlő helyze·
tek rosszul itélkezése segitelle
a B1SÉ" á döntetlennez. Az az
érzésünk, hogy rutinhiánya van,
med kü1ömben tárgyilagos voll,
rossz szabály 'magyarázással.

Rákóczi Gyula grÓf Tisza istván
úton lévő üzlethelysége kiadé<. 3-1

Egy' zongo..a és egy amerikai író
asztal eladó. Cm a kiJc[öhi'Jataloan
megtudható. 2-l

Köröso!daii eifraker~bel1 l kat hold
here két kaszálásra eladó. Moinár An
talnál IV. ker. Zrinyi-ut S. 2--2

Kiadó lakás Gyoman Liszt fer~j1C

utca 7 szám alatti ház, meiy eg... nagy
és két kisebb si:Obo., nagy konyha ';5

kamarából áll, azonnali beköllözésre
kiadó. Bővebbet Bácsy és Társa Bank
háza ad. 2-2

A Hal"tenstein cég vagyonkeze15je
az igen tisztelt közönségnek ajánlja 2

cég eEsmerten jóminöségü [égb és cserép
anyagit a legolcsóbb áron. 4-3

A futuránái (\Vagner Fat'elep) bur
gonya, korpa, árpa és szemesteIlgerí
állanc\6an kapható.

Hi5stík Emiékutja 12 számú ház,
mely áll padosszoba, konyha, speiz,
mellékhelyiségekbőJ,kert és udvarral
és amelybe azonl'.a\ be lehet költözni,
olcsón kiadó. -o

Szép új cserépkályMir. SO penr;5
tö!, jótáJással régi káiyMk átrakását
vagy alakílását felelősséggel váJlaicm
vAcZI kályhás Békéscs2ba. U:erület
Bánát u. L W-S

lukács György ács es kŐ;1l11ves el
vállal minden e szakmába vágó mun
kát, ugy ujat, mint ócskát, nádtető! és
konyhabótolást. Kéri a közönség szi·
ves parlfogását. Laldk ll. ker. Gárdonyi
Géza utca 2 sz, 3-3

KiWn,f) zamatu rizling bor lite
renként 56 Ulérért kapható Kerekllls
Károlyr~ái, -8

:2 kat. hold lucerna kaszáló a \'i
dólaposol1 kisebb t;;jelekben is egy
kaszálásra, vagy nyári használatra ki
adó. Ertekezni lehet. Tompa P':í. 19,

MiridennemQ kézimunkát \'állalo\c
Alnlásy Béléiz1é, Gróf TiSZa lstván vt
48 szám.
MI*~ftftftft~

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER IvlÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma

Felelős üzemvezető: Teket S~nli()f'

blikáció

-o. '\!.-

ni a védekezésbe és egymást kö·
vetö TP.C táméldásokat sikeresen
verik vissza. 25 percben Kertész
bravurDsan fogja Tóth Jövését.
34 ik percben Bartha H. tör ka
pura, de il lövés pillanatában Ba
logh szépen szereli. Ugyan ilyen
akció fni a 44-ik percben a gyo
mai kapura, amidőn Tóth ügye
sen szökteti Debreceni!, aki meg
szerzi ci vezetést 1-0,

Szünet után is a TAC a Wb·
bet támadó, de a GyTK is ve
szélyes. Inkább mezDiiyjáfék aia
kuli Ki. 20-ik percben Olajos
Jesgyanus gól lő, amit a biró
nem ad meg. Innen kezdve a já
lék élénkebb és mindkét oldalon
több a támadás. 38-ik percben
meleg heíyzet il TAC kapuja eIéit
és Hatvani megszerzi a· kiegyen':
Jitést. TAC küzd a győzelem meg
szerzéséért, de ujabb ".Jkalom nem
adódi/<.

Niindkét csapatnak <:1 csatársora
. volt a jobb, de a mezőny Jeg.
jobbja a két kap:Jg volt.

Egyénileg Adamee, DebreGeni
H. és Nagy vál~ ki" TAC-bóJ, )
mig a GyTK-ból Bartik H, Bartp ,.
ha IL és Kurcz volt jó.

A biró kifogástalan volt. !
I

ETK-BISE 3·3 (3 l
Békés, Oöndös, i

. I
Szerencsétlen mérkőzésen vesz- i

!.eH érté~es pontot a mindvégig I.

Jbbb ETl( mert a mérkŐzés leg- .
nagyobb részén támadott, csak a I
három belső puhaságán mulott, l
hogy nem tudta mindkét pontot I
megszerezni. I

ETK támadásával indul a já. I.

ték és a vezető gól! is Peiyva !
révén szerzi meg a 27. percben. l
A BISE hamarosan egyenlít jobb l
összekötője revén kÖfdlyen lJéd- I
hető labdával. fi" haJtso!" tömi a 'I'

csatárokat labdával, de a belsők

minden Iabdáról lekésnek" Simon I·

meganja az eredményle!enséget,
és át játszva a BISE védoímét kö
zeJr61 3. hálóba talál. 2·2 A BISE
támadásait nem kiséri szerencse,
de az ETK Kertes révén ismét I
eredményes tud lenni 3-1. l

A BISE keményen belefekszik l
a játékba, Simont hárman is ör, .!

zik, de még jól áll a védelem a l
lábán. A 14. percben Hunya egy i
magas labdáért ugrik és egy l
békési csatár meglöki. Estében i
kézzel támaszkodik Lipcseire és l
a biró irtheteilenül ll-est ítél. Ai
büntetőt Lipcsei beteszi 3-2. A l
jogtalan itélkezés kedvét szegi az l
ETK-nak és a 21. percben meg-I
pecséteH5dik a sorsa. Simon fe, I
jelés ~özbe~ hát~lr61 lökést kap, I
belefejel LlpCSeJbe és a pofa. I
csontja eltörik, de Msiesen végig
játsza a mérkőzést A 37 percben

Északi n. o. állása V. 2·án:

1 MSzSe 17 15 90 19 31
2 MTK 17 13 3 72 14 27
3 ETK l S IC 4 3 GI 17 25
4 GyiK IS 10 4 4 32 32 24
6 Törekvés 19 9 4 6 40 27 22
5 ElSE 17 8 4 5 35 33 20
7 GySe IS 7 4 7 33 24 18
8 Nláv lL IS 4 4 jI 28 56 12 l

9 T AC 1S 5 2 11 24 52 12 1

10 Turul II. 17 4 3 10 2851 II I
II Hunyadi 16 5 l 10 14 56 II i
12 KTE IS 4 2 12 24 68 1~ I
13 VSE 18 2 3 13 22 54 J I

Május 3-i mérkőzések: .1
1

(Z:írjelbel1 az őszi eredmények.) I
Gyomán: GyTK-Szöv6gyár'

(2·12), Mez5berényben: MTK
GvSC (l Endrödön : ETK-,
M"áv II. (6-I), Kondoroson , KTE I
-Hunyadi (2-1), Szarvason : Tu- I
rul H,-TAC (2-3.) l
Mult vasárnapi mérkőzések l
MTK-VSE 2·0 (1-), Törek~!

vés-Turul IL 8-O (3 O) ~
j
i,

~jrólfrűild~~§: GyTK-Szövő. 1

gyár: MTK-GySC R6ill, !
ETK-MÁV H. : Werlhein, I

Gyomai Vjság sporlhirszolgá. l
lala az MTK-GySC meccs ered~ I
rnényét fél 7-kor fogja közölni a .•
Lach és Varga cég kirakatában,

Simoní harcképtelen. ETK
BlSE meccsen szerzett sérülése '
miatt Simon, az ETK népszerü I
centerhalfja 3 hétig nem vehet I
részt csapata mérkőzésein, Simon 'I

ugyanis a mult heti meccsen Lip- !
cseivel oly szerencsétlenül fejelt I
össze, hogy pofacsont j.?. eltöröl t. l
Különös véle!len folytán Lacsnyi, l
az ETK válogatott jobbszélső.ie ,.
az őszi, BISE elleni mérkőzésen

szerzett, szintén elég hosszantar- J

t6 és sulyo: sérülést . . . l
"Nemzeb keddi S23- l

ma a GvSC-nek a Kondorosi TE l
ellen elirl 5-2 arányú győzelméi l
külön is kiemeli, mint az elmult l
vasárnap Magyarország területén I
elért" legbravurosabb" eredményt.

junius hó l4-re kitüzöH
B. MÁV-GyTK bajnoki mérkő

zés, közös megegyezés alapján
május hó 24-én, Gyomán kerül
lejátszásra.

Kiss László (volt" VAC-fC".) .
GyTK játékos az amatőr fogada, l
]om letétele végett behivaltatott!
Szegedre. I

DLASZ ma - szombaton -I
este rendkivüli közgyülést tart I

Szegeden. E közgyülésen a II'

GyTK-t Bácsi Elek elnök, a

Gy?C~t pe:di~ ~mre Lajos fötitkár 'I

fogja képv1seml. "

Fried Tibor GySC játékos a
KTE elleni mescsen bokasérülést
szenvedett s igy játéka
bizonytalan,
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ELŐfiZETÉSi ÁRAK:
Negyedé\'re 1'30 P, fét évre 2'60 P, Eges:- évre 5-20 íJ,

Befizetések oos!acsekken;
.Hungária-nyomda Gyóma~ csekkszám lS.28D,

Lapzár!<l c so íj ( ö r t ö'k este fi óra,
Megjeienik nlinden szombaton reggel.

r
f~lei515 szefkeszt5: WAGNER MÁRTON

Szerkesztőség éskladóhlvstai;

VbHUNOÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m Z!, Kossuth lajos utca 64.

Te~efon: 22.

Hirdetések dijszabasai:
Egyhasábos (55 mm széles) I Cm. magas hird.etés
20 filléi;.ŰtszórJ hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéJ
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezmény't adunk.

d

Géza kőzponli felügyeló.
Vasárnap reggel Kondoros~

(anyára menlek . ki, ~rről az ut
ról Fülöp Imre kisgazda, lapunk
munkatársa él következőleg szá·
mol be:

mondotta: "Mi a magyar. sors
jobbrafordulását nem adunaparti,
villanyfényben csillogó paloták
ból, h.anem itt, a környéken lál
ható fehérre meszelt tanyákból és
az azokban lakók dolgos kezétől,

becsületes,· törekvő munkájától
várjuk l" Jóleső örömmel hallottuk
még az alelnök úrtól, hogy mint
il Gyomai Vjság 1935 aug. 24.
száma ís "Vjhonfoglalás" -nak ne
vezte a körösöníuliak: embergyöt
rŐ, nehéz munkáját a szikkel vi
vott küzdelemben.

De.. ,! Ezekkel a sokszor szépen
hangzó szólamokkal szemben mit
lá/unk? LegtöbbszQr azt, amit
ugyancsak az afelnök úr mondoti:
"Ez a társadalmi réteg niI'lcs úgy
megbecsül ve, ah ogy azt megérde- I

melné. '" Niár több évtized óta
sokszor halljuk, hogy: "A föld, a
mezőgazdaság az ország alapja."
"A kisgazda és földmíves osztály
a társadalom gerince", ennél to#
vább azonban nem igen mennek...

lék nagyobb adó essék él' Hányszor tapasztaljuk, hogy

már megjavított földek ja- .úgynevezett "úri" emberek a sze
vára. Ebből azonban az rint értékelnek valakit; csizma van

e lábán és magyar ruha rajta,
uradalmi földeket sem sza' , vagy valami új divatú. ruha és

badoa kivonni. cipő l

Ezzel az adózással, amely És hányszor halljuk, hogy csak-

az tdlamnak vagy közsé' ugy fitymálva be~zélnek a ,.pa
geknelí: egy fillérjébe sem rasztról", mégoJyanok ís, akik

, kerülne, a szí!<földek ja.ví- ebből a sorsból kapaszkodtak fel.
Ilyenkor eszembe jut az Aeso

tását nagy lendülettel vi- pusi mese: "Eltévedtében cl kis
hetnenk ,zlőbbre, egyben a. méhecske meglátta az oltáron a

nemzeti vagyont és nemzeti viaszgyertyát. Örvendezve szám

iövedelmet is gyarapíta" reá és igydöngicséll: Óh J mint
nánk. ··w örül a lelkem; hogy csekély mun

kám íly nagy megliszteltetésre ta,
láJt. Munkád? - felel gögösen a
viaszgyertya - hogy mondhatsz
ilyet? - Vajjon mióta készit a

I m.éh fehér viaszt? Hitvány!
szólt elkeseredve a müvész·bogár.
- Nem vagy érdemes a· szent
helyre, mert felfuvalkodásodban
eltudtad felejteni, hogy egykor
csak sárga konkoly voltál. Sze'
gényb61 lelt gazdag, ham af elbíz
za magát."

De talán messze is mentem a
tárgytól. Azt szeretném azonban
ezzel megérletni mindazokkal.
akik még ma a Zöldmező moz
galmát és vele egyiitt a kisgaz
dát, aparasztot ellenszenvesnek
tartják, lenézik, hogy csak akkor'
várhat az emberiség jobb jövöt,
ha, mint a rómaiakról irja a tör
ténelem: "Még a legelőkelőbbek

is szeretettel foglalkoznak a föld,
müveléssel."

És a Zöldmező Szövetség il
lusztris vezetősége is ökkor tölti
be igazán nemes hivatását, ha a
fentebb emlitett félszeg érzelmeket
sikerül a magyar közönség lelki
világábÓI~ltávolitania. Bizlunk a
sokszor emlegetett magyar ne·
meslelküségben, hogy ez igy lesz.

Fiilöp Imre
Aznap délután az endrődi

híd roeHelH hullámtéri legel ón
réljaviló gépek bemutatója voll.

A jelenvollakélénk figyelem=
mel hallgatták az egyes gépek,
szerszámok gyakorlali iSl1ll2r
leiéséi és gazdasági jelei1!ósé
géL A, mi erősen kötölt talaiu
legelóink meghasogalása, meg-
szellóz!e!ése az eddigi drága
szerszámokkal nem vol! elér
heló kisebb embereknek, de él

bemulatoll szerszámok olcsóbb
árával maid csak megbirkozunk
valahogyan,

"Zöldmezönap" Kondorostanyán

I
uAaÖidi Zöldmező Szövetség" ellenőrzésében

eivetett lucerna nagyszerüen sikerült
a gyomai járásban

Három. napig a járásunkban időzött dr. Piukovich józsef
ügyvezető igazgató és Tolvay Z. Géza központi gazdasági

felügyelő

Május 2-án este érkeztek End- I
ródre, él . ZÖld!1é1?ok b"udap.esJi I
v12l1degeJ: dr. Totlz JenG a föld· l

i
mivelésügyi miniszter képvise# I
telében. dr. Pillkovichjózsef iigy- .,
vezető alelnök és Tolvay z: I

mert jobbrcrm6vé teHe él

földjét.
Az állam részéről eddig'

nem ju;<ifejezésre él di
gózással való nemzeti Va
gyongyarBpitás kézzel fog
halÓ elismerése. Pedig mi
lyen egyszerU volna ez!

,lvJinden községben a szík
földekr'2 - a már m2gja,
vitoilakra - kivetett föld# .

"

adót osszál, el évente úgy, j

ho,gy" a, r:n e \2 ner:.: javított l
sZlkfoldeluelO-DO száza-

Május 3·án, vasárnap, a Zöld
mező Szövetség kiküldöltei, mint
a Gyomai Ujság mult heti számá
ban irta, meglátogattAk Konda
rostanyát is. A lucerna-akcióval I
kapcsolatban az idd új vetésű
lucernaföldek rneglekinlése után
a Katolikus Olvasókörben érlekez
Jet voll, amelyen sok szépbeszéd
hangzott e1. Ktiiönösen szívhez'
szóló volt Tolvay Z. Géza titkár
urnak azon kijelentése, hogy:
"Amelyik ember a mai helyzeten

.elkedvetlenedve azt mondja: Nem
törődöm én már semmivel, úgyis
öreg ember vagyok már én, mind
egy már nekem! ft - az az em

ber megérdemi a sorsát. Azért
igenis, minekiink dolgoznunk. tö
rekednűnk kell, hogy azt a drága
magyar földet, amelyet az apáink
becsülettel hagytak reánk, mi is
becsülettel hagyjuk utódainkra !

Ugyancsak sokunk érzelmeit fe
jezle ki dr. Piukovich József szö
vetségi alelnök úr is, amikor azt

,SZíK DIGÓZÁS l
j

A "Gyomai Ujság" 1933. \
február 25-ik! számában a fen- I
ti eimmel a következő cikk je-I
lent meg, amelyet az endrődi I
zöldmező értekezleten felvetett
szíkjavi!ási akcióval kapcsolat- I
ban, ismét leközlűnk. l

,i\ határban járva, évrő!3 ~

évre uiabb földhánY6sokEH I
I

lát az ember ősszel és té- )
, . Il

len. Ujabban keskeny, mély
árkot ásnak, lemennek több
méter rnéJységig is. A !\i
ásat!' föJdzt eJtalicskázzák
szétlerítik a földön: "elte- I
metik v(~1'2 él. szfket." I

A rá hordot! földből nyert j
rétel<bóJ, szoraos íráová- ,!

L: ~ bJ

zá3s",aJ , Ok<::'7?"j'U'< nleOlTIU-V'" I" """''-:.L:-'l.:..- d o::' ~ 1\

léssel, ,egészen jó termőfÖI-\1
det csim~l a szorgalmas
kisgazda és loggal tartja
magát különb gazdának a
szomszédjánáL aki az ászi
réli idóft eilusrálkodta, ami
kor ő verejtékezett él ke:-,
mény föld csákányozásá~

val. De meg is van a hasz
na, mert jobh a termése,
iöbb a jövedelme, nagvobb '

. L: J ~,

él munkakedve. -I

A cukorgyári mésziszap~ l
pal való szíkjavitás nem I
tud nálunk elterjedni, lllert i
azt pénz nélkü] . nem lehet I
keresztülvinni, sőt a kis~'

emberek bizalmaílanok is
ezzel aZ eHárással szem-"
ben. Lehet, hogy ennek na
gyobbrészt talán éppen az
az oka, hogyamésziszap
alkalmazásához pénzre van
szükség, míg él digózáshoz
csak szorgalom kell, No és
ennek a digózási eJjárás 3

nak - a korát megelőzött

kíváló Tessedik Sámuel ió
voltából - immár száz éve
ismerjük a jóságát.

Tény, hogy az illető tu
lajdonos a szíknek akár
pénzbeli, akár munkával
való megjavításával gyara- .
pHotta az állami . vagyont,



UJSAG

Kovács Sándor zölclmc:ző jij,

kár. községi gazda nyi/olto meg I
él ~y[i!ésj és felkérle Harsányi

9.
~~~:;-:"~.~~~~~·h~&~:~~"·"''''''-~-·~~'''''-~

A
.'} 1 p., r'·l ! t l fl' 1 mellett visszatéritendö ÍJazai h:cerna- j ifjak részér'e. E tanfolyamra sikerült 10

, ZO omeJo er e {eLlel .e o vasa l magot eszközö: ki, 33 gazdaveHrész'i I gaz,jaifjatelkü1deni.l\'1elleslegmegjegy-
l ebbell az akcióbal!, A 'lelés elöl! min- ! z.een, hogya tanfolyam zaróvizsgáján a

László föjegyzü!, mondla el ll. den földet megnéz!üük, t?laj,izsgálat- I közsé~i .albir6 urral megjelentünk és
megilviló beS.léd~t. tal, furással áltapitotluk meg, hogy a l láthattuk a tanfolyam sikeret. Ez volt

Harsányi László fójegyzö, él l kijelölt föld lucern9:!ei'mesztésre alkal- ! röviden a titkári jelentésem, Szabad ]e-

l mas-e, A h,"rem;);z e!yetése ilZ utasitás í g"en it! e II I 1 ~ Ö t" 'liik megsloko!i ma!<tl5SZ.5mya- ~ ,l.J Z a m ommal ll.;'1: ve s"g igen
. " ~:0ntos bel:J~lásáva! történt, i:ll~iról f.el-l· tisztelt kikűJdőHjéihezegypár kérésr is

lil511. költői D.zszéclb-:n rajzolja l ugyelö ur a "ell:;:;kor, a mal napon intézneffi. Az aszálvos alföld gazc!anépe
meg fl fclu ili!jdt:lni és mai élc- pedig il aagy~ág()s ügyv, eJoc;k úr is sok intézményben ~észt vett, de sokat'is

lét. A régi faiusi éleJnek baját, I meggyöződÖlt. ! csalódott. Ugy iátjuk azonban" hogy a
boJdogságáJ - 111 O fl cl O t ! a - I 1936 január 1S-án füma a terl1lelési l ZlV1Sz. akar is és tud is segíteni. Arra

kongressllls volt Budapeste; Bár sok kérjük, tegyen lépéseke! a s3övetsé'" il-
v15szasiraljuk mi, dCi12sfejűd<. l ,.,él munkám, a község engem küldött fel.. letékes helyen, hogy terményeink -sOk
Az CI vilá a ~ ~['ji fi(llalokiíClk k A '" '... e ongresszusr~...,. IUlJlag termesztéssel, kezek megkerülésével, ;negfelelőbbáron

csal~ mese \/olna. /\ mai faju aza ZII·tSz. celja, hogy a belföldi fO-' jutni!. a fogyaszlóhoz. A két aszályos év
csak erőlködik és rongyo\'ljik;, ?~a.sztást ~ll~tha,~sa, ugyanis a. fűmag után a .vetés most jobbat mutat: lsten
rágja éj saiá! húsát, issza a sah ]oreszét kulföldrol hozzuk be. pedi.,. itt segitségével kaphatnánk egy jó termést,
ját vérét. Apáink nem :;sondol- is lehetne termelni, még exp~ri céljaira " de ne történjék meg az, hogy gazdáink
lak él jósorsban a iÖvŐre. is. Hazajövete!em után jelentést lettem mindjárt a termés felvétele utan kenvte·
Vádolja azt il liberális felfogásj, a főjegyzö urnak ezekről, és az elöljá,ó- lenek legyenek alacsony i:roo pi;cra

ság hozzájárult ahhoz, hogya hullám- vinni terményeiket az adók és más lar-
amel yik az embereke I sz űk lá- , térben r- kl·S holdO!l nl I' l'S j1ro'ba'lunk f'u"- t a' k l' '1 ti b l 't' ' ~" v oz so .üme e .en e laj asa nl121!l. ri-
lókörűvé teHe, ezér! váll lehc- magot termelni. zetni akarunk, de halasztást kérünk,

lóvé, hogy él talvak sorsáJ mas- A Szövetségtöl kapott fŰl1Jagvakat ei-. Titkári jelentésen! végén a helyi cso-

honnan irányilják és él felÍlJsi v~tett,~k az ~t,a.sí~.'h.:zerint, _Gy.ulai Ist-l' port nevében köszönetet mond.ok a Szö-
ember él "Te csak pipiilj La- van kozpontl Klimldott ellenorzese mel- vetség vezetöségének, köszönetet mOll-

dányi l" szerepej jáíSSZiJl a faju lett. Vetettünk 3000 n.-ölön ango! perjét, dok Endrőd j;özség főjegyzö iél1 el,: és
életében. 3000 n,-mön vörös csenkeszt 0S kisér- l elöljáróságának azért a megértő lámo-

Kovács Sándor zöldmező Ji i- .,letkéPen gyepesitésr,e 100 n,-ölen :ű: I gatásért, amit ezideig tanusítottak. Ké-
magkevereket EnnYI volt a gazdasagi l rem a szövetséget és a községet, hogy

kál' a köv(.?lkezókb~'n számolj·, műkö~~sü?k, . .,. " _ i s2.er~ny.nlllnkánkban továbbra is támo
he a zöJdmezó sz övelstg lill d- Az Jf~~sag .szakoktat~8at l~ el.osegltet- l galm sZlveskedJenek a jobb magyar gaz
rődi csoporijának működéséről: ~ II Szovetseg, Ugy'alJls a tel folyamán I da:ors és a szebb magyar jövő remé-

uyulán 8 napos tanrolyam volt a gazcta- , nyeben.

.Az endródi községh6za nagy~

lermében szép közönség gyül!
egV be vasárnap délulán 5 órá
réJ. Olt vo1iak dr. Piukovich Jó-l
zset az aJf{ildi zö!dmező s;,::ö'
vetség ügvvczz!ő alelnöke, To/,
vay Z. Géza, az alföldi zöJdme
ző szövelség közporl1i gazda
sági felügyelóje, Márky jenó
várm. gazd. fe!ügyelő, dr. Da
rók József él békésvármegyei
gazdasági egyesü !ct titkára, mig l
a járásunk részéről dr. Sorbán. l

l
Jenó fószolgabiró, dr, MaaSbllr!51
Kornél báró szo]gabiró, dr, Thaisz I
Lajos kir. gazd, felügyelő. Oyo- 3

ma község képviseletében Ko, ,I

vács Gábor biró és Kató Lajos!
jegyző,cndrődközség előljáró'

sága, Csernus Mihály apálpl02bá,
nos. dr, Legeza Tibor ügyvéd és
Endrőd gélzdatársadalma nagy
számban,

Hozzászólások

DL Plukovich József beszéde
Igen tisztelt gazdatársak !

Dr, Sorbdn.]en.ó lárási főszo!, !
g-abiró fejtetl~ ki közvcikn sza •.

vak ban. hol,iY ug}'is, mini a íá 'I
"ds veze!6 tiszivíselője, ugyis l
min! gazda szivvei-lél2kkel lá'
mogat minden hasznos gazda
megmozdulásl és igy elZ al-
földi zöldmező s7ő\,Q!ség cd- l
dig megismer! és S!'EJZdélszem. I
pontból is nagyon soha éfi"-j
kelt munkájában is részlvesz
és támogatja a íárása gazdáH. '

RMnuiöl. hogya gazdasági vid
lág nagyol váIJozotl, ezérl él

gazdákoélk lS meg kel! válloz
ni. Az Oszirák-l\lagyar-Mo-
ilarchia hEi!almas vámierülelén
belül nem okozol! gondol.
hogyabúzánKai jól értékesít
sük. Md minden gaz.dasá[<i !.zr
m~kül\k eihelyczése nagy gond
és mégsem lehetünk megelé
gedve az eiéri árral. Ó js ['á
mula! <;lZ elhanyagol! ál!aite"

alföldi gazda a Dur.ánlulröl q

Hiszen a, iibel:á.!is iepok is a
ballklói<.ének az erdekeil szol=
gájják, És él g'éi2dilk biz un]!
ennek nemcsak az erKölcsi
hátrányát. hanem súlvos M1Vö-
gi kár'ál is viselik, - ,

A flélzdaboldog!ll(~s löbbeme
lek~ épületében élZ á!lajlcnyés7~

1és és fő Idszi n le! ic I'2n lj, EZl

keli s z i l Éi r cl él II kiépireui.
Azonban az állaJtenyészjés
hez legelő is kell. lvlárpediR
a Qyomán és Endrődön lévö
legelóket is meg kell iavili'Uli
és él mesle.rséges jakMmány~

termesztési is fokozili kell.
rv1ilyen hiba voll, hogy az:

igényesebb piros·larJ"c tehencK'
kel kiszoriioUáka magyal' faj~

lál, pedig jobb lett volna, ha Bi

magyar fajtái feiíeszletlGk volna.
Ké,dés! intézeIt a je!coolévől\

höz. hogy volJ-e már közülük
valamelyik gazda éi Józsdén,
ahol az ó terményeik árát gyárl~

ják? Márpedig a gazda szem
pon!iáhól akkor váJlozlk meB'
él helyzet, heő is beierolyha!
a lerl1lényei áralakiíásába.

Szenzációs ha/ása voit cir.
Piukovich józsef beszédének.

kapcsolódtunk a lucerna akcióba is.
Ht megemlitem, hogy Endrőd, mint

kÖ7ség is belépett a szövetségbe, azon- Dr. Piuko lJic tz József, él z cl !földi I
kivül sikerült a taglétszámot 473 főre zöldmezőszövc!ség ü~vvezeló.
emelni, úgYi hogy a 'környéken ily nagy ah;i1iökc ke7ClJc meg élialáIlOs l
taglétszám csoport alig van.. A fásitás figyelem mellc1J halalmcs be-j
üzem tervét a feliigyeló úr volt szíves szédé! az időszerű gazda prob ..
dijmentesenelkésziteni, Előljár6ságnnk lémákról. 5zemléltclően érzé~ !l
megértő támogatásával a fásítás elő

munkálatait már az ősz folyamán el- kelletle, bogy él IqréR'clőbb
végezhettük és kora tavasszal I LOOO I gazdélprobléma az oicsó ler·l
drb. akácot, 10.000 japán akácot, 7,000 l melés és jó érlékesités megva- I, l
juhart, 23.000 nemesített kosáríonásra 10sUása. Dóréré velkózlclle az l
alkalmas fúzfát ülteltünk ki. A faülle·
tést az üzemterv szerint és az utasítás "lrányitoHgazdálkodás'- iel-
pontos betartásával végeztük. szavával operáló liberális gaz'

Szükségesnek tartom i!tmegemlitelJi, c1asági felfogást és l1dgyon
hogy e nagyobb arányú munkát a vár-ll1elyeSen mulato!t rá. hogy él

megye és il község lóindulalából mint kisgazdák az írányitolt fermeiés-·
inségmunkát végeztettűk. Ez azonban t re szervezkedjenek s ha ez meg'
hasznos áldozat volt, gondoljunk arra,
hogy eza famemlyiség mily nagy érték van,ajó él'lékesités máT köny-
lesz, mint községi vagyon 25-30 év nyen megy. Rámulai a keres·
mulva, sőt az ültetett 23 ezer kosárfűz," kcdclemszervezettség-ére, ami

néhány év mulva jelentős jövedeJlne, l kor a falVakban, tanyákon iáró I
is hoz, Az öntözés távolabbi cél, amit' iigynökök üzkjeik lebonyolilá.
csak megfelelő anya~i támogatássaJ
Végezhetünk. sa után a falu hangulaIál, el

Ismertetem röviden, hogya Z.fASz" falu hireH összegyüi!ik s es/én·
utján mit hozattunk a tél folyaman. A I kint vagy a hél végén ezekről

burgonya forgalmi ára a tél folyamán l is beszámolnak a Dan!{lő){e fUs
ll-IZ pengó volt Aszövetségtöl ren- j !ölgő kéményei lövében lröno· l
del! 150 q burgonyát szállitási kÖitSé-1 l
gekkel együtt mázsánként9 pengőjével • ló főnököknek, akik az üzleti
adtuk a lakosságnak. heszámolóval egysz!2fl'C a falu

Hozattunk 150 mázsa tengerit,má-l hallglllalál js megludiák. Bez ..
zsánként ára Endrődön 14.-P.őO fillér i zeg a galdák hirszolgáiatáról
voll. Ugyanakkor a kereskedelmi ál' 16! Deszélni sem lehel. Mil Jud az
P. volt. E számok világosan mutatják, !
hogy a Szövetségbe való bekapcsoló- I
das tiszta, számokkal bizonyítható
hasznot hozott a község népének.

A tavasz folyamán takarmányrépa~

magot kértem a Szövetségtöi, 25-30
gazda részére III kg. magot hozattunk
1,05 filléres áron. Megjegyzem, hogya
mag fajtiszta, idegen magmentes, iga.
zán elsőrangú mag volt, ahogy magam
is látom, hogy szépen kikel!. ilyen ma
got üzletekben 1.20 fillérért árulták.

Szabal1 legyen rátérnem a iucerna
<lkcióba való bekapcsolódásl'a is. fel-'
ügyelő úr már a második kislállása al
kalmával megígérte, hogy Endrőd köz
ség részére kedvezményes feltételek l

Engedjék meg, hogy mint a zöldme
zőszuvetség helyi csoportjának titkára
néhány percre igénybe vegyem szíves
figyelmüket, hogyamegalakulás 6ta
végzett munkánkrÓl beszámoljak.Mielött,
a részletes munkaprogramot ismertet
nim, néhány szóval ismertetem a helyi
csoport megalakulásának történetét.

Mi, endrődiek a zöldmezőszövetség

munkásságát és annak fontosságát hir
böl is csak alig-alig ismertük, Kovács
Libor és Szabó Gusztáv endrődi lako
sok keresték meg levelükkel előszőr a
szövetség központját. Az ö megkere
séslikre az ősz folyamán kiszállt köz
ségünkbe Tolvaly Z. Géza felügyelő Úl

azzal a céllal, hogy a zöldmezőszövet

ség helyi csoportját megalakitsa. Fel
űgyelő úr első ki:>zállása alkalmával a
járási felügyel ö urral együtt bejárta a
község legelőit, megtekintették a régeb
ben végzett fásitásokat. Ugyanakkor
tarIottuk az első gyülésünket. Első gyü
lésünk kevés érdeklődés mellett, mint
egy 50-60 gazda jelenlétében folyt le.

Felügyelő úr előadásában ismertette
a Szövetség célját, munkásságát, melyet
a jobb gazdasors és szebb magyar jö
vő érdekében végez a Szövetség, Az Ő

közvetlen modorával, kiváló hozzáérté
sévei és tudásával úgy fellelkesitette a
hallgatóságot, htlgy már az első alka-I
lommai kimondtuk II helyi csoport elvi
megalakitását. t
Előadásában rámutatott mindazokra l

;) lehetőségekre, amelyek a legelő ia-\
vitás, öntözés és fásitás terén szinte
kinálkoznak közsé~űnkben.

A tényleges megalakulás, mult év ok
tóber elején történt itt, a községházálJ.
A főjegyző ur és a községi elöljáróság
támogatásával mintegy 150 gazdát tud
tunk az alakul6 gyűlésre összehivni. Az
alapszabályok ismertetése után a gyű

lés kimondotta a megaJakulást és a
községi főjegyző úr kérésére a titkári
teendők végzésére szerénységemet hoz-'
ták javaslatba (és kinevezésemet kérték
a kö~ponttól. A kinevezés 1935. okt
25-én történt), A helyi csoport prog
rammjául a legelő és rét javitását, fási
tását, az őntözés, azonkivül az inten
z;vebb lucerna termesztését !üzte ki.
Ebből ezidő szerint a fásitás történt
meg és most a tavaSl folyamán be-
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A NEP. gyomai
szervezetének

választmányiülése

sére 250 pengő segély ké
relme volt, amely l{örül na
gyobb nézeteltérések voltak.
Több' hozzászólás után 18
szavazat 17 ellenében Pán
czél Emil főjegyző részére
- gyógykezelésre - meg'
szavazta a 250 pengót.

A Széchényi úti áriézikut
Ug}leben bejelentette azel61
járóság, hogy él kút tovább
fúrására pályázatothirde B

tetL Amennyiben él kút 10 6

vábbfúrására nem lesz pá
lyázó, úgy egy új kút fúrá B

sára irjaki a pályázatot.
Több kisebb közsegély

iránti kérelem után él. kÖZB

gyűlés 10 órakor ért véget.

66·ik . R.
AlLAMI SOR5JATÉK

17.000 nyeremény 250.000 arany
pengő értékben.

Fönyerem~ny:

400000 aranypengő
N y ER E M'É NYE K: ..

20.000 ar. pengő. 10,000 ar. pengő
2-szer 5.000 aranypengó
4-szer 2.500
6-szor 2.000 "

tO·szer 1.000 .'
és még több nyeremény, melyek
mind készpénzben fizeltelnek ki.

Huzás junius 5~éno

.Sorsjegy árak:

Egész: ar. P. 3. fél: ar. P. 1.50.
Sorsjegy kapható oszíálysorsjegy
föárusitóknál, valamintctohány'
tözsdékben. Postai'megrel1delése
ket'a pénzelőzeles beküldése után
azonnal,teljesit ,fM; Kir.. Pénz
ügyigazgatóság Budapest, V. Sza·

lay-u. W.--
valanlint (IZ arrafelé elvetetI lu·
ccrnáka't.

A délutáni gyorssal' ulazlak
viss7éi (I' peSiívendégek Buda·

CsudabaUai legelószemle

. .'- -

6yoma község közgy(lfése

Tüzoltóvizsga' Gyomán és Endródön

A Nemzeti Egység Párt gyo
mai szervezete május 3·án délu
tán 3 órakor Nemerey Péter el
nöklete alatt népes választmányi
ü1ésttartott~ am'elyen a körlevél
ismertetése után a választmány a
Oyomári megállapítandó legkisebb
napszámbérekel vette tárgyalás
alá.

Gyoma község k~pvjselő- déssel figyelte az egész köz- A megindult hozzászó!ások iS

testülete f. hó 8-áncsütöriö- .. gyűlés iri'erletét. igazoIták, hogy ezzel is kell fog·

kön d. e. 9 órakor tartotta' A tárgysorozat kiemel- lalkozrii; mert ez is közérdek. A

meg rendki:vú!i közgyűlését. kedó pontja Páhczél Emil kormány kitüzött célja is mutatja,

A g. vu" le'se'n' l·elen v"o'lt ..,.1.' f. f6·· B d'l .'. tt hogy ez nem pártérdek, mert ez-\ci! )egyzoenge .eyeloe sza- "1< . •

S bá J
. "th f . l b' d ~, k b "1 t.' , ze a magyarsag széles retegének

or . n eno . őszö ga- a sagana eJe.enese e,s Ielönyösebb' helyzetét .. kell szem
biró is, aki nagy érdeklő'" egyben a betegsege kezele- előtt tartani. .

l-íélfón rcp-gel Endrocl es
Gyoma eióli3rósági mcgbízol~

töiv:a! kimenTek a· oesli 'velldé~'

gekCsudaÍ)ol jára," megj ekilllejl':
lék él legelókelésíó~zágokal:

Május. hó 4~én 18 órakor felügyelővelEndrődrement,
tartották meg él gyorlloi:tiiz'.; ahol Harsanyi .László .fő·
o}t6k,. ~ é l i ,t~nf?ly~.mának jegyz6jelenl<2tében' at end

vlzsgal.at l!.elJ.Cfl...Yl,L.a,'J...,.o.,$ vár'.-I ródi füzoltókvizsgájá..·t tar-megyel 1uzrendeszetl fel-. ..
ügyelő eJnöklete alatt. A tottak meg.
vizsgán i~1en volt dr. Maas. I Minkét község iűzültói

.burg Kornél tb. szolga.bir6 1 bizonyságot tettek, hogy
és vitéz 1l1adaras Gyula,'a .SzabóJózsejendr6di ésAralzy
tüzoltó egyesület elhöke. Gusztáv gyorriai pararrcsn6

Vizsga ufán Dévényi Lajos. kok a télen át 'hasznosan
vármegyei felügyelő.Wagner ,töltöttéktüzoHóHd{al az
Márton járási tűzrendészeti idői.

, .

l1y,'s/rl~~ ss al ('lZ:2J kapc:io- Közös vacsora ~
\<1loSo11 sziiksé\."[cs lakarll1ány-
kt"l11CSllés c!s(ir:ndü giFda~a budapesti vendégek 'üszteletére \
Si1",í fnnJossti~ára. hogy meg' .' . ,'. - ' .' .
kklő Irál2yal('r:nci,;s~clviss7~- A rélnyolckor végelérlért12-az elsó. érfekeúelel .. é:s .' való- 1

JI!llas:3uk a földlinkbe aZ Ol1néll1 knlel u/án Variúfülöp domb· szini.jle~LakkQr'rnáralJeJ12pés-}
kivcil. elhZJsználl iápanyagokaJ. 5zögí vendég16ii?bc mentek ál, re vonallw.zó. bejel~nlésekel is I

ahol ö hudap.:sli vendégek lisz- eszközöl nek.: '. I
Dr. Darók József. a Békésvjr- . I

mc}Zv ci ga7daSdlJ j egyesiílel Il2lef~rc va c s o r á í ren~ezlek, . A többi felszól<llásokbal1 él

iiI k 3";;: a7. alfiildi zö!dmező amelyen 80'~n veite~ r~sz~. . szikdig6zás' is szobakeiiHl és!
szövetség érlikes munkáját VaCsora ulan HarsélnYl Lasz' kiiJöl.1Ösen· é!énkvísszhángül l
méHaliCl~ d.c ki.iiönösen dr. pjU~ ló ~jl.!Kovich JÓ7.sd dr,-, Sorb~n kelleH .Wagn~r M<§rlón felszé.!
kovicb !özsc?t alelnök munkás- jeno dr., Legeza Tibor dr., Ka~. lalásanyomán Oyóminís End.. '
sf:gál emeli ki, megemlékezve. ló Lajos és még száinosem ródközigazgatásiegYeSmésé~
c most kiodoli, él maga nenné. IszólaBak fel. Ezek közö\! kü' nek gondolöta. Ha az .. oU ie
hen e:?yedLilálió Bgrárpolilikai! lönösc:l dr. Sorbán]enó foszol" lenlévókön mu.loH volna-akár
lanuimányára, amelyel dr. Piu- l gabiró felszólalása figyel<2mre-azonnalis kimondo!lá~"~olna
kovích lózsdönnak éi pareszjB l mélló, aid él g Y o nl él j járás élzegyesülésJ. ..

ságnak iri, mell' papokat és I s~ar~_asmar!~~le~yes:d6~ ~g_ye.B A~ egy~zerú birkapörköltból
j 'I'k I ct 1 • " Isu\elcnck kozell megalalwasal . . - '
om O 'o él e I1CJzanéH<, no~y jelenlelle be. Az előkészülel"k allov~.. cs?r.a" ... n~.g.,..Y.O_.~...... ,~.. z.!e, t.e s,..e.. n

önmaga so.k5Z0r vezell25, judás I. "" .. .. '

5Z(;'r;111 máJ"us 17-c'o lo-rlj'?!,- m,ea v01l elkészilvecés fi Iés'é'sei{
é::; hit nélkül boiyongion. . " b

Fr~'ly~ fs~vár; a sZíke~. fö~dek I·. az egyesülel mcgalakitására: és filtálalva. AQoi' és él kiszolgá-
mcgJavJlasahOz szcksc>:rcs (l tÖfnkönyvczés bevezelésére lás is jó voll..
pénzzel való jánlOgf1lás kic'sz-l
közléséj kéri az alföldi zolcl B l
11l2ZÓ szövetség- áilaL

imre szinJ,zn él szikes
földek mcgjavitá<;ához szü!Csé~ ,
gcs támogatást siirgeii, vala~

mini 6 serrés ollóönyöB' 01-,
csóbbá lé/elél jarJaná szüksé
gesnek, mert ha ma valakinek l

:zét siild.óie van. és, aZ CínH<.et IVitéz arton Béla sajOtó'utjOán elkövetett
DC akarja oHam. aKkor ö mCl~ j '.' . .
sikat cl ke!! adnia, hogy kj 112 rendbeli rágahn.azáS, é.s· becsületsértés
llldi~ fizeini a~ oHóan~ago!.. \ miatt bünvádl felj·eÚ~nté,st tett ", .

wagn.€[ ivIárwn <;I SZCPQO Sj· .' . .'. '.., ......

Kerüli lucerna akcióval kap- az· Esti~u ri éHe"-
CSolcilbon a lucerncr kárlevók'"
megismerleléséhez szjjkséges BifÓSág fog itéll~eznia:példátll\'-n$ajtóhadjá~ta911tében

szines képek széleskörü lel''' Azolmaka politikai .élű·tá- I tegnapi nap~Olya~~n az Esti
iesztéséJ Jaríaná szükségesnek, madásoknak a sorozata után, IKurir ','ellen S8,jtÓU.t,J.·án elkö-
\:aiamil1! éi kár!cV'ők j)l.lszjilásá· i k E' ' ... ' "ame ye -et az.. '. s.t.l Kur.ir .vitéz. ve.te,ti.. ,. t~~e.·.',nk.. e,·t.. ··. r~n.,d,.·.b,é,l".ir.a.. ,g,.al-'
nak lehclóség'zive\ is ismerles- • M t Dél é k t . .sék meg- iJClzdáinkaL ; ar on D a s nm~ áJ2 el ell I ":,szás é$becsijletsédes '~t.'

hónapokon keresztülfot.y.tatott, '1 sége miatt- b,!invadi Jelje lentést I
Tolvay Z. Géza, az alföldi Marion Béla jogi képviselői:il nyujtottak be.'

7öJd me zószöve(ség központi ~~'"!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!,!""__~',,,,,!!!,,";..'~'~.....'~~~~~~~~"""!,!,!!!!!!!!!!!!!"",,!,!,!,,,,!,!!!,,!!!!!!~
ga zdasági felügyelője azonnal -
válaszoli Wagner Márion fel·
szólalására és egypár hasznos

gyakorlali lehelőségel emJilel!
fecI a legvesZQdelmesebb lucer·
na e!l.enség; alucert1aböde
pusz!i!ására.lgéreicl Jelt, hogy
alucem.a kárlevők megismer
teiésére és pus:dHására rész B

jeles felvilágosjjás! ad ezután is.
Kovács Libor összegezte az

érlekez!ei mindvégig é,lékes
és nivós előadásaik Qdvö~

zölle cl közibénk. ismétellell
eljöíl zöJdmező szövetségi ve
ze/őkei, akik fáradlJaJallélo ki
larlással iártak edúÍg is közöt..
fUnk és most is már két napja
járiák él hajári, oH keresik lel
a g-azdákat cl tanyáikon és e!B
látják óket hasznos tan~csok.

kal. BiztosiHa a központi' ura
kat, hogy nem végeznek hiába
való munkál, mert öZ endrődi

gazdák hálásak lesznek.

Megköszöni az eIóéldók.nak
érték es ej óadásall, él hallga ló
ságnak komoly érdeklődését

és bezárta az ér!1zkezielel.
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Endrőd község
közgyü ése

Harminc
fásftása Endrődön

mérlegeket és ,"','n",·""
és hiteiesitésétfelelősségmel

lett váHalja.
Kossuth Lajos

1\10s1 már az egész vagy ré'
szek bovátarlozóságd teklnJc
iében lág tere nyiihaj a kom.
bináctóknak és lárfiyalásohnak,
elc ez cl rénYC!l mar vajmi ke.
veset fog vállozlaihalni, I1le!'!
él győzelem adla erkölcsi el(",
cl siker felemelő érzele él fano.
lizál! olasz népben olyan r~'l1'

zeii crőlar1aiék )\]usso)inj ré.,
szére, melyre támaSZKodva illa
zán csak raj/a rnuiik. hOfljí még
mil QS hog-yan vigyen Keresziül.

Bauer Ulés.

Az erdőmémóki hivata! meg
keresésére a k özség és az
egyház egyenkén! 15- i 5 hol$
dal engedlel-i áj fásításra. Ugyan
a~~kor él község az uJak men
lén két oldal! kb. 15-16 I;\m.
hosszuságban engedie meg i:l

fásítás!.

Endrőd közseg képviseló!es~

tüiele fo hó 5-én, gycníZeér4

deklódés me!!eii; rendl~f'lüH

közgyük'sl lat/olt.
A közgyűlés! 9 órakor Timár

Imre kÖlSégi biró nvHolta meg,
majd megkezd/ék él 20 pontbói .
álló iárgysorozai lciárgval.á#
sáL A kÖL~}'ijlé5en megje
lenI FínJö Albert ny. föíegyz0
is, ki ez alkaiomm51 bücsuzOl1
el kcrese!!ell szavakka! a kép.
viselŐIeslüle !lől.

A. közgyülés L::gfonio~abl!

Járgr o, iM uilek:pi l<orgjl

csereti~yében határoZélí képle- .
knség mial! dÖIliésl il ktpvj~

seiőlesiüieí nem hozhatojt.

Gellai Elek, t-lornok Lajos,
lulis Gergely, özv, Papp La
josné, Hornok János és Gyu
ricza Sándor haszonbér fize
iésre halasz!ásl kapjak.

Özv. El'dósi Mihályné I<Ö7

séRi sziilésznó szolgálől alóli
felmenléséhez és az öreg-ségi
járulék megállapíJásáho.l hoz=.
zájárultak.

Több apró kérelem Jejárgya=
láSD és ft kisgyülési halározél#
lok bemutatása ulán él köz~

gyüiés 11 órakor érj végeI.

Illés.

Lengjen hát e zászló és hirdesse fennen,
Hogy a női keblek a Hazáért égnek.
Vigye el sóhajunk határokon tulm:
Ha majd visszajl1fnak az eIc."atoit Végek,
úlm boldog lesz a iVIagyar. Bauer

Június 7-én lesz I

A :~ai ~:':o~yá::Y~iS~~~i a~~'~~~~~~h~Ókon'll
május 4-én rendkivüli közgyülést. Az iinnepé!yen e l h a n g z () t t,
tartolt. Megbeszélés lá.rgyát ké~ beszédeket mindenki jól fogja hal· l !"!'!""""'!!"'!"""!'!"""!~'!""!"'!""!"!""!!"~~~~
pez!e az országzás~ló szentelés lani, mert hangszóró\{ lesznek I
id5pontja és a rendezés kérdése. felámtva, A rend fenntariásában a ,
Záhonyi Aladárné elnök vezetésé· cserkészek és a tűzoltók segítenek l
vel a következő haíározatokat hoz· l a rendőrségnek. Al. ünnepélyt l
ták: Az ünnepély junius ,],én a l diS'zebéd követi, melyen a magas-I"
déli órákban. lesz. A zászióanyá- rangu vendégek is részt vesznek.
nak megtívott Anna fóhercegl1ö' Gyoma község magyaros jóiz- l
és ai ünnepi s2:ónok Urmanczi lését mutatna, . ba minél többen I
Nándor junius 7·én il déli gyors· magyar mMbal1jelennének meg. l
sal éfkeznek. A páiyaudvaron a Magyar whás asszonyoknak és I
Nőegylet vezetösé2e f02adia öket lánvoknak külön helvet tart fenn l

~ = J a rendezőség. -ünnepélyesen. Innen bevonulás az
országzászióhoz, ahol á község Al irredenta gondolatlal való
vezetősége fogadja az .érktfzöket. égyűltén:ésűnkei mutatjuk meg,
Az ünnepély azonnal megkezdö- ha mindnyájan ott leslUnk az ün-

nepélyen..
dik, tehát déli 12 és 1 órakö~ölt. Ahogyan a rendezés munkája
A rendezőség minden testületnek,
egyesületnek, akik képviselteti~ előre halad, Ilireinket e lapban
magukat, az ünnnepélyenhe!yet I kÖlöljük a község lakóival,
biztosít. Ezt mielőbb be kell, je- . Az Országzászló bizottság. l

GYŐZÖTT OLASZORSZÁG I
hadHelkésziillség a laza {jltl_1
pokrll éplleH abesszin belhely-l
zel ez iránybem mör eleve el- I
dönfölték a küzdelem sorsát!
Az olasz vezG'tés és főleg Mus- l.. l
solini liszlám láláséJ. ~ldir 'i~. !
yence - él szerencsesen ·'Cl-·
laszlotta meg az időpontol és' I
aknázla ki fl kínálkozó allu}j ... !
mal. hogy intek: egvsé!lére !á-l
maszkodva meghódiJsa Elzt az

Abesszi~iál, ,meI2' még kő.zve!- l
ten e haboru eloH egy ke!1~rUf I
kegyencesoporlja harácslerií
lele voll és csak idő és alka-
lom kérdese leli volna, hogy
valamely gyatrmalositó ellfópai
no~yhElla!om cl6bb·uióbb be-
kebelez ze. I

A fő tehá! az elsőség meg- I
szerzése volt. Az előjo15é• I

M li S S o J i n i Olaszországa i
skarlbtl icH minden diplomáciai.
jogsZGlbályl, hzrázoll minden"
szövetségi kölelm~l és nem
uloisósorbao ennek köszönI1zli I
most már elvitalhatatlan sikerét.

l\ddisz-Abebill eJ,zselL Ezzel
be is feiezódöit Abessz.iniában
él harci levékenység és egybl2l1
lezárult egV modern ~posz el-
ső része.

Époszi sajáiossággal bir az
olasz [assisla reneSZ6nsz küz· .
delme. mert ha a ködbe vesző

miíhosi haialmasságok mondai
gál!ását, vagy segítségét, (mely
az epikai köllé.9zel egyik \s~

merieJóje,) el is hiJgyjuk, éppen·

elég kézenfekvő bizol1~'osság

igazolja él lefolyI küzdelem
nagyság-álés éppen elég meg-l
próbáltatás ava!iCi regebeli hós- I
sé ClZ olasz györmaiosiJó s,,·
reg minden egvesél, kÖZKCllo
nátó! tábornokig és mindezek
felelI él vezéri, Mussolini!, él

Dueet

Háboruban a gy6zőnek van
Igaza. Övé minden jo~ és
előny. PIllanaIIg sem volt két
séges Olaszország gyóze~me

Halle SelJassie és cl hozzáhuzó
Rassok feletl, merj az olasz

1936
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, I I
TÖbbek hozzász61i:1Sa ulán il I Nagyságos Záhonyi Aladárné úrnőnek l"A~~fIlM>~~

válilsz\m;iny kimondotta, hogy l l
amennyiben a iőbbször összeh[· I Női türelem és -lIOnleónyi érzés I
vmt ,i,áfáSi, mez5gazdasági bi- l Kellett, twgy e művet bu.zgón létrelwzza,. I engedélyezett
z.oHság ilyen értelemhen nem· Hogy a szeiek szárnyán üzenetet küld/ön l a tisztelt
hozhatoltérdemleges döntést - l Határokon tulfa s otman visszhangozza, 'i
mert egyszer sem volt l1atáron! I Hog}' még id iU a Mag}'ar. l
képes - úgy megkeresik a vár· ~

Ezt az ősi .zászlót, amit ezer éwmmegyei föispánt és kérni fogJál\.
hogy Gyoma és Endrőd közsé. Pusziitó csatá/{on vész viharja tépelf,
gekben a legkisebb napszámbé- ~ közseg piacán, hogy árboCl'<J szökken,
feket 1 pengő SO fiJlérben, mig Onllek köszönhetjük ezt az eszményképe!,
az aratási idő alatt 3 pengő 50 JiIUél!) Iza heli, meghal a Magyar. .
fillérben állapitsa meg.

Nónay Ferenc és Sánta Károly
a pártkebelén belül megalaki!an,
dó zenekarra tettek indítványt. A
választmány az inditványt ma
gáévá tette és annak megszerve
zésével az inditványozókat bizta
meg. .

Több kisebb ügy tárgyalása

u~:n aZ~lés~.ór~kor_ért.v~_g~L l
sikerűlt I'

aH~ngya lóvásáMa
l

350 lovat hoztak be Oyomára, l
ezekből 62 darabot soroztak be I

M'áius 6'fa hivlák meg a I
gyomai vásárj~rre Gyoma-I
Endród és a határos gazdákal '
~ !ian~ya közbeiárásáva! fo~

Jycllnatbön lévő németországi·
16vasárIásokra kiválOls71.:mdó

lovaK bemutatására. KOfa rcg- II'

gellól l,éső délutánig az or
szágos vásároink élénkségével
felérő mozgás iloll él vásár/é
ren. A lólulajdonosokDll kivül
sok ráérő érdeklődő is odaál
1011 a nögy négyszög nézői

közé és gyönyörködött az eló
vezejei szé O Jovakban, meri
hál cl "lovas" mívolfunkból egjT
kicsike még van bennünk.

.n. megfelelóknek eiőiegyzeH

lovakért 400-600 pengő!aián·l
loltak és az árakkal meg is i
vol!ak elégedve az. eladól"l
Ezeken az árakon 62 darabot
soroz tak be. Körülbelül egy hé!
mulva eljönnek a németek is
és akkor csak ezekel a lova
kal vezetik elő és az akkor
bevál! lovakat veszik meg, de
a most megaikudoH árért. Jó
lesz, ha él be'>orozoll Jovak lu
lajdonosa! ez! ci rendelkezésre
álló helel kihasználják, egy ki~

esil iavilanak még a lovakon
és a bízottság elé tisztán ve~

zeli/{ fe! lovaikat.

Némelország 12.000 darab 10- I

val akar most vásárolni Ma
gyarországol1. Esetleg augusz·
lus vagy szepl ember hónapok·
ban megint eljönnek hozzánk.

A gazdáknak tetszelt, hogy
közveWők nélkül adhaHák el I
lovaikat éspedi~ olyan árakon,
amelyek mellell meg!aiállák szá
milásaikal is. Olyan esetet is
említettek, hogy a közvelilék
csak 200 pengőt igértek eló
zóen olyan róért, amelyéri mosl
450 pengől kaptak..

Annyi lény, hogy a {-Iangya
első lóvásáríávil\ meg vannak
elégedve él gazdák.

"""',~_"':'-_------------------'~
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, , I (\AT a g n e r fatelep) burgonya,

szemestengeri á II a n d ó a n
korpa, es

kapható.

Kisipari árumintacsarnok
Szegeden. Szegeden nagy ál
dozatok árán háromemeletes
modern, kisipari áruminIacsaI"
nokot épile!tek. Az iparcsarno
kon keresztül él szegedi ipar,
leslülel kisipari, háziipari, ipar
és népművészeli exporl· célo
kal kíván megvalósítani. Az
iparcsarnokot él május 31-ju·
Ilius 11 között lartandó Sze ..
gedi Ipari Vásárra! kapcsolat-'
bein Bornemissza Géza ipar
ügyi miniszjer máius 30-án
ünnepélyes keretek közö!l ad,
ja át rendelleJésének.

A Székesfőváros M. Kir.
pénzügyigazgatóság kikéri az
igen lisztell közönsége! arra,
hogy akj cl eimére J,ü!clöll ál·
lami sorsjzgy",! meglarJani
óhajtja. Bnnak árá! él poslaJa,
karékpénziári befizetési lap
felhasználásával mielőbbegyen
lilse h Aki él beküldött sors
jegyei nem kivániEl megJarfaoi,
sziveskediék azt amellékell
portómentes küldésre jogosíló
válaszborilék kihasználásával
vísszakLildeni oda" ahonnét ér
kezeit. Az állami sorsjáJék jó~

Jékonycéll szolgál s élki cl meg
iarlaní nem kívánt sorsjegyeI
vissza nem kWdi. a jójekol1Y~

céH kára: i!jameg. A sorsie
gyek visszaküldése díHaJan..

1·11 !
o y ó g yszertárszolgá lat.!

Ünnepnapokon és éíiel m~ndell l
:lólíap 1~!ól 15-ig a Máday és l
16-ió] a hónap ulolsó napjával j
bC7áróan 11 beéri Balogh gyógy~ I
szerlár lar! szolgölalol. \

Betegszabadságon Pánczél I
Emil községi főjegyző. Pá!l~ ~

ezéi Emil községi fójegyzó or
vosai laoács3.ra él mindinkább
elhaja!maskodó reuma beleg-

. ség'ének kezelése végett má
jus 10 vel kezcJődőleg l hó~

napi beleg szabadságra menl.,
]árásunk fószoigabiráia a íő~ I
legyző; leendők cIJáJásáva! Ea· ~

jó Lajos jegyző! bizla meg. i
Bornemissza Géza iparügyi

miniszternek kiváló odaadással
és fáradhatatlan ügybuzgalom.
mal a hazának JeH értékes .szol- '
gá!atai elismeréseül az l. osz
iá1i'u 1nag\larérden1rendet ado·
mányozta él Eormányzó.

Fabinyi Tihamér pénzügy·
miniszlcr Csizik Béla minIsz
ieri lanácsossa! máius 2-án i
Gcnfbeuiaziak, abonnan77én
vl.ss'úlUtaztélk. ... . . .. .

Ötvenöt kubikos Haiásztel
ilen, A napokban él község
közbeiárására a Eörös·Tísza
Maros ihmenJesíló és Vizsza
bályozó. lárSülalnál a halász
Jel!.d gáJcmeléshcz sikcrüIi 55
gyomai kubikos! elhelyezni.

Ötszáz vagon buzát szállí
junk Görögországba.

Növendék hangverseny. Szi·
lágyi Esz1ike. növendékei má~

jus 6-án sikertilt bemuialól
rendezlek az Uri·l{aszínóban.
A szereplők - kicsik és na...
gyak - igyekeztek tudásuk
kgmagasabb fokát elérni, ami·
vel nagy örömei szereztek a
iclenlévó szülóknek és zena
baráloknak. A Vaskor lánj'ok,
Szilágyi Évi, Palolás Pisti és
Gyöngvi, Grósz rlédi, Bácsi
Baba, Oláh fiuk, Fckele Julis,
ka, Havjár lányok, Lovas Ella
voltak cl hangverseny igazán
ügyes és lelkes szereplői. Sok,
taps o! kap/ak. Kár, hogy a
kaszinó remek zongoráia oiy
elhanygoh állapo/ban nm.

farkas Ilonka endrődi ve
zető védőnő április 27-én End
rődön a Selyem u. 15 sz. ház
elólt, körzetláiogaiás közbcll,
kerél\párjáról leesvc: lábát tör·
Je és él békéscsabai közkór
házba száHitotlák, Oszintén
Sajnáljuk II köjeleségieljesítés
közben szerencsétlenül iári vé"
dónói, aki! él Stefánia Szövl2l.
ség !ováb~i intézl~edéséigBauer
iliésné gyomai vezelő véd ónó
helyeHesit.

"Vondra Béla H.(~ kiküldött I
urat kérem, sziveskedjen az ~I"

Endröd-öregszönösi Hangya
Szövetkezetet az áUatértéke
sitéssel kapcsolatban sürgő~

sen felkeresni Diénes Ina
ügyv. igazgató.

A legujabb divathóbort: mu
mia szemöldök. A párisi dival·
hölgyek bronzzc:\ feslik be a
szemöidöküket és az ui dival~

hóborto! mumi(j,szemö\döknek
neveziék el. A párisi nők kü·
lönben az idén remek toalel
tekben iárnak. Ezekrói a cso
daszép ruhákról pompás ere,

deli raizokat közöl él Páris!
Dival, amely cl legnépszerübb
magyar divatlap. Egy szám
ára ÓO fillér.

Súlyra veszik a tojást - A Békésvármegyei Állalános
Csirkekrach Tanflóegyesület máíus 5-én lar-

Az elmult bH piacon .. már lott közgyiílésén a búzafizelé
súlyra történi' CI lyuklojils el~ ses felekezeli tanítók sérelmél
adása. JöbbenpanaszKodtak, kérle Hómcm rlliniszlerlól or·

hogy· él piac elólt otlhon !emér- vosolni. ..
legeli !ojósi a piacárusok mér. A píros papucs rejt~Iye. Ez
legén könnyebb súl:yúnak mér- El cime .annak a rendkívül ér
tegelJék. Vol! rá eset .. hQgydekes cikknek, amely Tol.nai
amik Or-élZ eladó méJl~iI'fnko~ , ViláglQD.j~uiszAl!I,á~an."jelenl
doH:és rendórt akarj hívni, hogy meg. A legkíválóbb; magyar
él nagy súlyklHönbségcligélZQ]' irók novelláimelleH számlalan
hassa, sietei! cl 'lwfei az eladó' pOl'llpás ·cikkel.; remek' folyla
állal bilonygaloll súly szerint . lásos regényt és kőzel. száz
kifizeJni él lojásl. képel talál az olvasó él nagy

Ismél él mérlegek kel v él 10' terjedelm ú és gazdag lartalmu
visszaékssel károsilják meg él képeslapban. Tolnai Víláglapja
lermel6keJ. egy száma 20 fillér.

Valóban i,1 ósz12rü a piaci Az országos vásárokat megyei
mérlegek raniáiais megfelelő vásárokká .akarják váJlozlalnl
hatósági mérleg felállilása. és azokon c;ak a megyebeli l

Anagy ICl1dülellel megkez· iparosok és kereskedők áru·
deli korai csibenevelők is tele síthalnak.

vallnak pémasszal. A három hó- Békéscsabán az idén is pe!
napos rántani való csirkék ki, rólcummal irlják él szunyogo
lójáiÍrl csak t 20 filléri kapnak. kal.

Ha él csirke beszerzési árához Hogyan él a magyar szi
hozzáadiák az eddig ll1egevell nésznö Amerikában? Ez a cí
eleséget, csak éppen. hog"
visszakilpják a pénzükel. me annak a rendkívül érdekes

Szegény szervezeilen krme. képekke! illusztrált cikknek,
Jók l "Már ez évi első termelé· amely él Délibáb ui számában
sük érlékesilésekor is csaló, jelent meg. Remek rádiómúso.
dás éri őket. rokat, egyfelvonásos színdara-

Hilt igazán nem lehel él lel" boi, novellák al, pompás szin-
melőkon segíteni? házibeszámolókal, pletykákat,

nagyszerü filmrovalol és löbb l
mini száz képel közöl a nép·
szerü színházi képeslap A Dé
libáb egy száma 20 fillér.

Dr. Ehrenfeld Hugó főor~

vos: A szépítő sebészetröl, H.
népszerű kiadása mosl jelenI
meg. A szép és harmonikus
külső fokozódó szerepe a lét
fennlarlásérl vivott harcban, 
él minden· emberben élő vágy
az örök fiatalság, de legaláhb
az öflzgedés külsó jeleinek mi
nél későbben való bekövetke
zése után uj .feladatok elé álli"
lot/ö a sebészelet. E feladatok
kí!ünó megoldási lehetősége-

Kíméletesen és o la·
p o s o n mosta ki Q

Hutter ASC-szoppon
o szövedékbö! o
piszkot, nem csodo.
ho utáno ragyog o

tisztaságtól.

Ragyogó fehérre mos

iról számol be Ehrenfeld rIugó
dr. múve, melynek ll. kiadása
mos! hagyla el a sajlót. A ki
lünőszerző 44 műtét elóll és
utáni eredeti felvélellel illuszt
riiliá mindennél ékesszólóbban,
milyen hiheJellen és kedvezó
vállozásokat lehel külsőnk kor·
rigálásában az arc, ráncok, fül
és orr deformHásai, lógó mell
slb. slb. operálásávéll elérni. E
mti. renElkíviili fonJosságu mínd~

azok számára, kik nincsenek
külsejükkel megelégedve, 
kikkel mos/ohéJn bán! él sors,
vagy akik \'alamely illszenve,
deU balesel, vagy az idő mu
léisáva\ beálló természetes öre
gedés következtében múléli javi
tásra szorulnak" Értékeit bizo·
nyílja azon körülmény, hogy
rövid idón belül már cl máso'
dik kiadás megjelentetése vált
szükségessé. E ll. kiadás is
gyönyörü és minlaszerü kiáHi
lásban, rendkívül gazdagon il·
iuszlráiva Novák Rudolf és
Társa Tudományos könyvki
adóvállalat kiadásában (Buda
pest, Vll!., Baross u. 21.) ielenl
meg, - ára csak P 2,60.

A Gyümölcstermelök Egye
sületének hivatalos órái min
den szerdán és szombaton 4-5
óra közöH vannak az iparos·
tanonc iskolában.

Köszönetnyílvániiás.
Mindazoknak.. kik felejhetet
len jó férjem temetésén részt
vettek és ezzel mérhetetlen
fájdalmamat enyhíteni igye-
keztek, ezuton mondok hálás

köszönetet.

özv. Csáki Jánosné.
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Férfi kalapok, sapkák a gyomai
piacon kaphatók. Ócskakalap javitásM
1 P-tő! vállalom G6th József kalapos. l

A Hai"tei"lstein cég vag}onkezelője

az igen tisztelt közönségnek ajánlja il<

cégelismertenjóminőségü tégl~ és cserép
anyagát a legolcsóbb áron. 4-4

A Fl.lturánái (\Vagner Fatelep) bur
gonya, korpa, árpa' és "zemestengeri
i.llandóan kapható.

HŐSÖk Emlékutja 12 számú !Jáz,
mely áll padosszoba, konyha,· speiz,
nlellékhelyiségekböJ, kert és udvarral
és amelybe azonnal be lehet költözni,
olcsón kiadó. -7

Szép új cserépkályhák 80 pengö
tőJ, jótálással régi kálylJák átrakását
vagy alakítását feJelösséggel válla10m
VACZl ká11lhás Békéscsaba, l.keriilel
Bánát u. 1. lG-9

Lukács György ács és kőnliives el
vállal minden e szakmába vágó mUfi~

kát, ugy ujat, mint 6cskát, nádietőt és
konyhabótoJást. Kéri a közönség szi·
ves pártfogását. Lakik IL ker. Gárdonyi
Géza utca 2 sz. 3-3

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma

Felelős üzemvezető; Teket Sándo!'

Rákóczi Gyula gróf Tisza István
úton lévő üzlethelysége kiadó. 3-2

Egy zongora és egy amerikai iró
asztal eladó. eim akiadóhivatalban
megtudható. ~-2

Ké..i Gáborné Hősök útja. WI számu
11ázáná1 j szobabutor, 1 mézpergető és
egyéb ingóságok lesznek május 100én,
vasárnap délután 2 órakor önkéntes
árverésen eladva. 1-1

Kitűnö zamatu rizling bor lite
renként 56 fillérért kapható Kerekes
Károlynál. -9

r~~~~f1I~'

I
NEM OLCSÓBB MÁ!{ I
A BOROM I
mint aszódaviz,
DE NEf\l IS SZÓDA,'IZ!

13Oegyf IL! ~<a~r~ vagy l'
fehér fejtet; uíbor Soltvad
kert áJlol112sra kis?állitva

I
s feladva, Vasutí fuvar kb, i

I

4 fillér Jiterenkél1t. Csakis '.
50 literen reHili rendelést _
fogadok el. Hordó! dijmen
tesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm

I 30 napon belül bérmentve i
küldendő vissza. Szétkm:.

' dés utánvéttel. Egy pengö

I levélbélyeg ellenében kül- ,
dök mintM a borból min
tásctobozoan, ,bérmentve.

I
Soraim kellemes édeskés

italuak. tiszta, tökéletes za
matuak és n e m s8!vanYll.lak.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestmegye.

L~

PJ!.TK--GySC 8 O (60} l ~Ri1ftftftPII~UUWlrRI'i!lil~

lVlezőbcr~J:Y, biró: RÓ'>tl. Ilvlérlegek és sulyok
Példátlanul c'·lJfos ve!eség érle l javitását és meghitelesittetését

Berényben az agyonwrtaiékolt l vállalja .
kék-fehér gárd3t s Rmí a leg- ~ K .
szomolubl), az ei30 félidőben ~ OCSIS Imre
mutatott ;iiték ,ilapján, reálisnak l géplakatos mériegkészitő

kell mondanunk az eredményt., Kossuth lajos szám.
Naivság voina a felázott talajt, i ~~~ijl"ti\.
biró!, labdát, bünbakuí feiróni és I
megü!epedelI nyugalommal a I
mentségek foszíányaiba burkoJÓz- I
ni. Fejveszteit, ked veszeget, küz- I
dés, hallatlanul nevetséges labda· !
kezelés, kritikán aluli akci9épiiéSI,.
és er6lien, ;ámolygó játékstil jel- ;

lemezte ezt 3. különben is bal· i
. I

kézze! összetakolt csapatot Maga I
az eredmény s az a tény, hogy i

I
egy félcsapaira való játékos ide-;

haza élesen ráviJágit a I
GySe mai beteg szellemére: a I
játékosok önfejű fegye!mezetkn-',
ségére, a klubfanatuzmus elfásult· I
ságára, a személyeskedések ku~ i
lissza mögötti eselJen párviadaJá. i
ra I főleg ~pedig a játékosérteke~. ~!.
Jetek, tréningek céiUévesztet.. ve·
zelésére, vérszegény Játcgatottsá. i

gára és komo!ytalar.ságara. Ke-!
serü tapasztalat, hogy végre hoz
zá kell látni egy egészséges átfor·
máló munkához, mert a 25 éves I

j~bileu~ára . l{iszül~. ,?ySC-nek!
lJ Izonyara. mnes szuksege a ka- l

0~~:~r~, é.s "éi karikatura futbal be-I:
n.lUalasar",. . . -Cs.-

H. 3·1 I
Endrőd. biró: Weriheim. - l

ETK Simon nélkül áH fel és a i

csuszós talajon is fölényr tud ki· !
harcol ni. A 15. pereaeD Kuril1a ,!I

kiugraija Kertest aki most már
nem hibáz 1-0. Az ETK Pelyva

révén veszélyes aki a 22. percben
a két bekk között kiugrik és kö
zelről berugja a bört 2 O. A
N\ÁV támadásait Hunya ll. egyeD
dUl veri vissza. A 32. percben
Kertes leful a szélen és beadá·
sát Pelyva élesen befejeli 3 O.

A második félidőre a !lalrsor a '
nehéz talajon kifuJlad és a H.
percben Balogh az ETK védel·
méfi ke,f;Si.tüi megy és közelről

eredményes. A 24. percben az
ETK növelhetné eredményét de a
megitéit bUntetöt Hunya il kapus
kezébe lövi. Hamarosan egyenlít
<1 MÁV, mert Balogh sem tudja
a büntető[ berugni. Unalmas 'TIe- ,
zőnyjátékkal ér véget a mérkőzés.

Wertheim j6l vezetle a mérkő

zést.

Kedves Klein Laszló úr! A mult
heli szám ban megjelenö cikkre csupán
annyi megjegyezni valóm van, hogy
nJindenki a tisztsége mellett
és ne ;'agádtassa el magát. Én tudOm a

I;leccs~k rendezésében a !{ötelesség.e '1'
met. On pedig Klein úr vezesse a sport
rovatot és csak olyan sorokat irjon ami-
vel senkit meg nem sért. !

Ifj. Papp Vazul főrendező. i

de

to~

40-

Gyoma, biró Huszár.

KTE~Tördivés 111,1 21· rc
kisorsoH méri,czésl rná]us 10 Te

előre.

ASS lemondta
május 17~~i I~/iAFC· ci/eni .illéckő·

zésN s igy - előreláthalólag ---:
kifcg esni az L osztályból.

GyTK kedélyes kiránduiással
köti össze a VSE elleni mérkő~

zést és motorcsónakka! megy
\/észtöre.

Az első helyen tanyázó SIÖVŐ'

gyáriak, csak sz~rcnG3évf! vilték

el a 2 pontot a lelkesen játszó
GyTK-tól.

Heinfarth Mihály a követke
ZŐ cSGlDalol aJ'ánioHa Észak válo-.
gatoltr::::k: A válogatott kerelb6l
l1iánrzik Somcíl, aki valószinűleg

3Z í-be fog szerepelni, Pataj
n:ncs Berényben. Kiss Törekvés,
natvani GyTK, Adorján BlSE
Hunya A. ETK, POCS3; Szöv, Sar
tik J. GyTK-Bartha ill. GySe,
Gyebnár l\tTK, ,(,s. rJ.3gy Gyse,
Ancsin MTK, Balha ll. GyTK.
Tartalék: Debreceni ll. TAC, PIu·
hár MTK, Szrenkányi GySe Hó·
di 5zerepeHeíése

lan, miután büntetés alaH áll.

második gólt 2-O. j:,.

vább tá,r:ad és a 36
ik percben
azok sem hoznak

Szünet után
küzdenek. Végre az
Vatai, Bartik l, és' 012jOS ét labda

utóbbi szépen küldi az ijtös-
re, chül Bartha várla és ka-

'!ágja 2-1. innen határozott
gyomai fölény alakul és szé
pen 'lém'ld a hOlli,csapat. A ne#
néz taial foiytán a zöJdekmind
inkább kifáradnak és a 18ik
percben egy kavaro-
d2sn~] ~iód~ hii{.ba talál
3- 1- 35·ik percbe,] ,,~:' meg egy
esemény, amidö;~ H6f.:~i nJiaH

büntetö~lÖZ; le8~;ított

dit él cenier nemeg~} e8etben el
rug·,. arn~ért kiálEtásban részesüL
GJTK li\madasokk2.1 és szövő

gyári védekezéssel telik el az idő.

N1SzSC"böl Pocsai, liódi, Csele
és Vlász vált ki. ból a
~:özvenen ~iédelrn'l:n még
Vata i, Bar!U{ ll. Bartha IL és
Olajos tünt kL

Huszár jó volL

Északi n. o. álJása o:'';. 9.. : ~
I

1 MSzSC IS 16 1 93 20 33 l
I2 MTf.< 18, 14 1 3 80 14 29 l

3 ETK 19 II 5 3 64 18 27 I

4 GyTK 19 10 4 5 33 35 24 I6 Törekvés 19 9 4 6 40 27 22
5 BISE 17 S 4 5 35 33 20 ~
7 GySe 19 7 4 S 3332 ~Q

I;·

.v

8 TAe 18 6 2 11 26 53 14 t
9 Máv H. 20 4 4 12 29 59 .12

!
~

10 KTE 19 5 68
il

2 12 ?' 12 !,'-o
"11 Turul ll. IS 4 3 II 29 53 II !

12 Hunyadi 17 5 l II 14 58 II ';
I:

13 VSE 18 2 3 1" 22 54 7 il.0

li
Május mérk6zések: I

~:

TAC-Turul IL 2
-Hunyadi 2-O (1-

(ZárjeIben az őszi eredJ:1ényck.)i

Gyomán: BISE-GySe (3-3), ii
Vésztön: GyTK-VSE (7~1), Bé- :]
késs7 en b ndrá"on' ET\{ - é~Tu~1.r... 'd....... ...... . ... .:. A ;. _' !I

nyadi (9 O), Szarvason : Szövő- ~

gyár-Tu!ur Il. (3 Békéscsa D "

bán: MTK-Máv ll. (l0-0), I
Mezöberényben: Törekvés-KTE. I
Mult vasárnapi . I

VT; l,'.
,\. '-'

i
I

~

laz'I
j

óvás! I
Ismeretes, hogyaMezőberényi !

TK 2.Z őSZ !
c' S~ 'lj pf. kia,dós eső e.lrnuiiáva~ GvT!(a ::lzÖvőgyári . L-t, amiért ' .

és Pocsai nevű játékosai, állítÓ-I' indi/ja utnak a labdát. bós me
zőr;yJáték alakul kj, majd él 6

lag szabályszerű leigazolásuk elöíT, "
,percben Csikós kézzel akó s~"

résztvettek a Szövőgyár egyik be-I'
, 'á á é k E amiért büntető jár. A labdá~j?krenyi Dal' ts gos ill " őzésén, 'n# .

Hódi áll neki és hatalmas jobbnek következtében, szabályszeriDt, l'
sarkos lövéssel megszerzi c: ve

csak 6 D.,ónappa.l ..k.,ésŐbb .lehe. teit ~
:~ zetést 30-ik percbeD ,esete egyvolna leJgazcJm oKet Bámmü VI. ,I
I kis védelmi hibábó:-meQszerz; élszámu országos egyesbiró elé! ~

került az ügy, aki végső fokon I
elutasHotta az NlTK 6vását. Kö:> i
ben a gyulai törvényszék jöít az ii

MTK segítségére, amennyíben Po- l

csaH, aki éppen ezen a meccsen I
a birót becsületében megsérlel ie, ,II'

jogerősen pénzbírságra HéHe. Az
MTK ezen itélet alapjáD ujrafel# II

vételt kért Az orszá~os egvesbiró I
elrendelte az ügy ujabb kivizsgá. I
lását. és a l:gközelebbi üiésre I
megldézte az erdekelt feleke!. I

BirókiHdés: GySC-B1SE: di". I
Magyar, GyTK-VSE: HaVe,.', ~

ETK-Hunvadi: Takács D. I:

ifJlimpi:a-j kardvilJó móbave,·- I'- ,. II

senv lesz Szarvason, melven részt il
.J "' l

fog venni, Rajczi, Gerevich és I
Kabos is. l

Ping-pong verseny lesz, ma I
szombaton Békéscsabán, melven!

világbajnok is indul. - l
A egyesbiró I

ujabb itéletei: Hódy (Szövőgyár) I
2 hélig nem játszhat, de érvény-!
be lép a felfüggeszteH 1 hónapos
büntetés is. Papp (TAC) 3 hó
napig, Szentpéteri (Turul) 1
napig nem játszhat
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gatása

NunOlen t]~;víf;lI.niet és üimo·
gaiástmegérclemlö inségeseink
ne'l!éil:)en k6:sz(;niűk a lUJiispán
úr gondoskodásáil és

Uegyen. segitségünkre at jö
vőben is.

és kivj~elén reszfül arany-
zúduljon Rómára.

Rómára, mely erős

C " 'D ' l t·12zar es ,ompeJU5 a a li,

1ojvw; ,"""rr ('",,]ioUJn N1tSrc',
~~._'U.:.. ~J_l ............. u .. _t'; " ...... , :.. '<:... 'o

~tthó és később c rBven
nai ér,a kicsapor;gCisai miatt,
Fénykorát éhe a pretorjá
[Jus császnrok és az inves~

harcát megküzdö pá
é g i s z e oHalmában.

3inylóctöH és l1'laJ em
megsemmisült e "Kis Kápa
lár" ,a nagy Napoleon v;
\á.ghóditó tervei kohójában,
de éi és ujra ragyog Mus=
solini vezetése alatt egy uj~

rácionalizáH aranykorban.
Bauer UMs.

, ISfner'Jc a várm!;;gyén ~ súiyos
anyagi gondíBH) kétszeres kösz(}
~eHeI vesszük alispánunk tár11 o...
gatásEU·, ,~meiJy€1 beölzonyitoüd;
hogy r~'2r:~ feIedkezeU meg agyo",
mai járás inségeseircJ.

~M'"'J""""" hegy a Dunan-
70

1mb~~w'st~ valéilmEnt ál Halász
álliított ll1a

Irt,nr,hh, sZ1im'ii gyomai és el11&]-
ml.mkásOK var.

iamirrrt a Tolna lllicgyébe Ir1l1e ..

nő munkások elhelyezését fő·

nSj:laflUfiik fáradhatatlan lJtfm-

járásánat!{ köszöTi]hetjiik és azt
AS hogy csal{~s az
nagyobb számAi munkás el ~

helyezéssel az TIl!1s.§r.
g:csek számáv:a! egyiitt az TItil
séget is csökkentemL

gatás 6

w

Ke 0"0 ne.,

~ '..!

járás

vármegye

Fői án
gyom

Elérkezett Háliá,o eZ

Vitéz dr. &{i(~sóJ!-UI1!arikBér.

az angoh
Ez az ango1 s é r e lz m.

melYIl orvoslá.sára a Nép-
SZÖ'Il2íség összrzU!,
elnapolja magá:.

m az időt meg~.llilar.

ni tlen! sikerülheT, ugy a
történel fej!ödést, népek
és fii2r'JlZ12tek sorsát irányi a

:11., eredményesen befo=
ivásolni :lern lehet.

Vitéz dl'. Ui'n!arik Béla főispán áldozó csUUirtök5i:" (május 21-él'il)
iii déli 9yoi"ssal Gyomal'aJ él'kazik és hivat",los látogatásoi{st "'ége:;:,
föispánunk <2Z esti 9yorssal Gyulára utazik,

Ja föisrJáru békésmegyei
műköúese nép,sze ...
riiségre tett szert a várrne,
gyén:kben, mert az inségben
lévő testvéreink gondos
IiOIl:iá.J§á:"'lal, gyors segitsegeliveJ
mindig la Begs;;;ü!i:ösebb new(:
ken hol éieimiszereket, hol
ruházati cikkeket teremt elő

és el'Os:datja a végső kétségbe
esé:;1!:. Most Ésmét bi:wnyságát
adt"Zl of~ői5p~iH-TInM;. 11?gJl ? gy:;.'
nlaL jarás t!!lSegeselve] ~S to
rődik és a :rendelkezése;re á~-

16 linséga1aoból a ~ái'fásunk

inségesen részére cca
termáZ5a étkezési tn,l.rg~~njrá1t

utaJt Ed.
Dr. Sorbán Jenő föszolgabi

ró a napokban js oszija a
főispá:rlUl1k á1taJ bur
gonyát.

C)-:
t!

fölé

ábor.
I ara

r6 ró-

~US prcT()r~á-

olasz áliamot.

,_~,~",~, s COTJcepciójált,
Aürélíus admjr.

fö;djén a preioriafiusi ősök
n}7ilath,oZ5t mámoros J'" ct 'k "

"'--"'''''''rn 1 ~Ie;",'] ." moaernKon. lVa: e al, a
'. ..,.O'Hl.1(';, !~Jl.vl.te.. ejazo.la~z.1 f "j- I' "'l fl' ·t'l_ , " aSSlS!CI eglO't< e epl M az
. ..' de yu~era!am:~~ ~ r ui gyarmat birodalmat, hogy

. _~.nglJat, kl I: minél elóbb l'ermelni és szá.!·
is ,!ita tudjon az olasz ipar

r''' l'(...~ r

I
, \

51..- i

lobogójár cl gyó

eión. [;emcsak

tollság;Si;ók.
S kerU t ci.

Ner:,C:3oK

'Gi'';;:'7f~'''"''J,' ~7c!icr "uh,0- 1. ,~- '" -, ,- "" ~ l

I~Hl ki- i
. - ~

O'\j.ö7eirJT1v Gl,/no... "Dl.z.. ~"""'~)''''''~

C-:/i· 7?O'Die' a~7;[i. '" ~ i.' ,-"_. • ......0""'" '';:;''-'''L-Ji ~ U ~

EÚ;Yii éllás elnverésé-!
hiszen csak mesés utó- I

n leh e aZ antik Róma I
'1_ ~. ,~ rj 1 rr ;:;: "y"')";'''''''' ,,;,-=1 ,\i...., ~,'_-4.1: ...... Y il ... '",: t~ ~'\...... v.!t~"-'lU~va~, •

beszélnek:! c }' c ,k, C:'-. 'é f i a1 visszaáUmod~ l

-, - 'l '-5"''' ·h· ~O'"l ~ülQ ;li ~',.... l~J', l v~) I
;:.. iár;a(~ cl kOl]}Wrrcn- í

" ,- .. :dI "", ~
c~a Q rOi(,1{O'Zl li-engeren~

• (I

öngÍf- i most már hddlmas, SEl;d\~ i
\~.'" v .,....".',,'r, 1" I ' N ~ C,. • )~~ ;-. nu -!. 'Ai r t h,:,?l t o~ r:1 \T .Pi ,~ l; ~ lj
" .... !.1_ • ~,5<:] '_,' .L.'_' ...........,'._ ..... , ,''-0 '-/. ~

eg 1('2~L hogy ;:cltsé5k az rne5?''szerzett rerrl~lészeti I
ncsekben bóveikedő d- :1

'I
tet használása :nérhe- l

"
gazdasáQj lehetöséQeí il

~i/O 'O,. '''!:ZOI'SZ?l C io"'n- I_;::: ......:.-...Y 1"""': Y~ :~..... .

·is keresk2delrrne számá- '
r:c, Olcsó OeSZZfZc?SŰ, kö'
zelró] szá l1th,Ed-é n}Tersa ~ .

gából készült iparcikkei ki- i
a nyernek a ve· I

lp ,.rEJZdasRO'ila"a CfY\/iü·'tm· l.l';- '/

1
..

- 0 ... ~'2:'H 'c- öJ j" ;

, .. , ,cl r:J' ~ t ' 'h 'J' é .> V,<; '- D l"icZOCil1 ,l uO HUSZ nalUan, l:'" It z u;. lnamy varna allspar:
Német, ag/ar, Lengyel~ i vármegyei segiléssel lehetövé ter-

, 'h . 'b ie, hogya gyomai járásban há-orszagoK0é!n, Ja an i

I
!'Om ~](~tig tartó kézi. munkaerőve'

és J fi ország' .reDciJehozták 3. kültermeíi főbb

gokbóJ kiszorítja ,földutakat.

t.al

él vele

e]~snlcrés

, ,
Jeim'202C!

eleven hiJistclDa,
hiuság'i érdekébe
fegyveri'ény, A DGce

méjyes álla ul repüíé.-
eiéja is
politikai viszon,,]
ilmdöklóen
hogy az c1c.szok
zó érzelmeife rászolg,~ és
egyesili rnagába.íi
az,t a



(~VOMAI
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i (
f~"h!onulá$ és a h"(';nüla~ö ün- ~ LJnárgVnré, lesz, e'rne!}i(>n. höbb ~ f;~H-';':. kÜ/Ql ,~~ :.~-~ru,~! <.:ijáh~ hGi ~

nerél\' délu!án 1csz megu'!rtvB, i ér1ékes pcdl.1j.:óg;a\ és ,,~6d-; laifl)('lS \"ziurn\ u! "~Od~!i~)k !il

U~ryanazon lW\J déil óráiában i sz"rldn] \'V,,,dás fojf[ c\l:(Jj1g'-- a ;611'dóli: :egc:()'-);'\r. "'n~"'

pedig kerü'~ii poíg~'ri jst\.cdai ~ 7anL 5!~~2r('p~!: c~!já~ '2_~ rnüköJ~'~(21

országrészd; uléi:l báior vágya'
kOZJsl. A kis kezel, ökölb~'

csuk6óiak. a sZl2mek i(ön.:J

ragyog!ak, midőn árvasá~unkd

ról és csonkaságllnkró 2"17lé
kez!ek.

út uJán az 8~L pO;;;.
fíuskolához \.'rl éi csoDari, a1101
csornagjaikaí clhelY<2z-fék zs

. könnyen indullak iovábh cl 1c;;;;
kellemesebb időben ö város
töhbi ne\'2z,;.'lességcínek a me:,,,"
tekintését"', Az elsó :.::' fi Fc
rcnc-;'sndiek k.zsöl :;örokk Si:'

Iusú lC'nl!~),lű:'~lé (.I/.:' VCL(:lcJL

a n~ c; ynek dúsa la il YC 7J1 s Ú f.31
diszo('"í!, f:"es~\ö]bDn ,::5 s2jn~~,

beraká:-::ú abI5kc,:han 7"'tC\1"1 :l:cI 4'

j~k c1cgc! gyön~'ör~·~öcL~i 3 :a
rrulók,

t,

l
Arad· Békésmegyei I

, I

polgári iskolák kerUleti l
'l'FU'i>'l~,nnnepélye I

Gyomán !,
i\u, Arad-BékésmelHci po!- r l.z:!c. tvl,)jd l1H.'Hlc-k:;1í2Iiék zi ÍJö-

R"ári fill' és kb S\q>!d i( mil! i us Ó 24~én lesz ~,hi{ sZ('ibrdl. A ".obo· S2 m-
den évb!?;] más IKlyeo rende-] .. ne "i e 'té .á l b,,:iku< kJfcicí:ú (.:r,,;,/réiv h,'i-
zik llll'g CI kerüieJi jomaí.inne. i al un. pe y .S VI 'z av'ats ~ L~~! !;:.ckcirull '3 :;','J'S le!;;,.>",.

pélyük;t L~S allélikoi vCTscnyü- i A I' o" c A, rlis7':k('gV Cl2Il:~kl;~~;: U II C!~
" f\ormálnizÓ ,iÓ-\ n6k részére oZ öllözcl: djS2~ ""h

kel. A,z idén kÖ7:ségünkel érle 'I' ", O:sz(lgzaS710,,()Z induitök, Nc-
méltósága, - minj él Vité':' II 'naa<yar ne'TI 7 eti viselet - ,az él szerencse, hogy ezl a rend· l ' <:>' ! .~ 'k ", me~ L2íZyszenlS'Z[?2 rr;'2I1ön kc:-

kivül JáJványos, szép lornaün- zek F6kapitánya - 1936, l vagy sötét ünnepi_ sz/,zk Jeti a 1anuiókban az eiszaÍ\::O:j

nepély! il! rendezik meg iunius évi május hó 24.-én cl bu-, soron és renden kivül disz.
l-én. pünkösd hétfőjén. dapesti Margilszigeten d. e. A nagykcrc:sltek cs!1!agiai

Az állami polgári iskola lesi· 9 órakor, az ország tÖivé- : viselendók.
nevelő lanárai mindent meg' l" l' h' " I Bnle"pO~I·nn-.,vnt (dl'j'''al'''o)nyes <e,pVlse!ere, egy aZ] es , '" "-."," '" 4 u
lesznek, hogy az ünnepélyi él co d (D

világi méHósáj;wi jelenlété- i, ",-'10rren "-cl i ,.) legl<é-
legszebben rendezzék meg. - l
Már eddig is számos fiu és I ben vitézzé és avatja El I sőbb május 22.~e délelőttig
leányiskola jder,je!!I:~ be az I sorrakerüló vitézi váromá' ! lehet megl/álfani c.ékésvár s

ünnepélycll való részvéíelét. nyosokat és azon érdemes megye Vitézi SzékkapitánYI
Bizonyára gyönyörködleló lesz, honfiakat, akik eddig ün l ságnál, Gorvin ulca 25.
amikor él sOK száz tanuló egy· nepélyesen nem voltak avat- nAz ünnepség szin helyén .
szen'e végzi CI fuvőzenekar hatok ci belépójegYi?f fc! kell mu ~ !
ülemeire a közös rHmilms gya-, Az ünnepségen rnegjele-' tatnL... i
kada/okaI. A részleles műsorl !
később adjál< ki, de már iud4- - - - i
juk, hogy minden iskola külön '
bemulalóvaI fogja a közönsée A gyomai áHamipolgárí Ís I
gel s:zórakoz!alni, minI p!. RadI I tantdmányi kI't1'a' d a',~a il\

gyakorlal, karikafapuska, boi lJ !
stb. gyakorlatok,lalajíorna, ri!' . I:

A muft ty; rOSsz időíárás i éi lanulók éleiében. Egy jól II Ez ltián3 ref()rq;á;:}~ é:5 ,,:! i
mikus tánc. A müsor tehál igen
gazdag és változatos lesz., okozJa n'2héz gazd5ságJ vi:szo- megrendez 211 lanulmányúlolyan " c\'ongéW,éjS icrnp:on,oi ,·:éz!.zk

Máris nagy érdeklódés nyil, Ilyok nemengedlék m ... "'·. hogy maradandó ismereteket j meg i':lmeivc\<i1elé je;Jcmzö egy
é! polgári iskola ez'ni;en' él'. ameJY12k örökre agyzrmek ldkí II sZ<2;űségc .zs pW'iián hlJvössé-

vánuH meg a nagy íornabemu- ' .
".lavalyi ta,llu~m:~nvi l,íri'n'clul~s- kincsé\,'é valnak.AlanulÓk is, ge ragadta meg- a

laló és verseny iránt, ami tel'I .' .c ff

il0Z hasonlo lobb nap,;s lanul- l érzik, talán ösz!c)oösen ludiál{, I Templomláioj;a\ásllk során ju
mészeles is, hiszen ilyen nagy- ,

I
mányulal rendezzen. l>érl ól 1 hogy mil j,zJelll számukra egy- ~ lollak cl c:z ízr. iC!T1 plum

szabásu lomaünnepély még, hozzánk legközelebb C'iÓ és I' egy ilyen kirándulás. 19." iud- amelyben ar'ab, mór és egyéb
nem volt Gyomán.

mégis löbb lrányú i~ll:ereletIiuk csak llll?gc'ncni azj (l nag\! ' díszes, szines köleli iészeli
Az ürmepély méreie kivilálil' >, i ., ' , ,

iapaszlalásl nyuj/ó, él al111!ók izgalmal, ami él gycrmckdwél slimsra Jajjak szép a Ja-
lik abból a tényből is, hogy él nu/óL
f ct I.' , 'k szi.ileit anyagi !ekinlelbell a !eg~ l, az ilye_n f:irán,d~lások,.~t s~okia
óvé nÖl'j llsziel varmegyen kisebb mérlékben terhelő szol~ megelozm, 3Zlvuk,lelkuk i2levcll Az úl további részében éi i l~

fóispánia és alispánja, lováb- ' l"' 'zu"!'s,,;ocfe'l ó", -.,. <"''''1Qr''I>le'' sza-pörij sék-:érre ,'r' '1 "'sr,')-
noki 1anulmányutal rendezik: ~ .~::; 1 " ,"-0.15;, ',I "':',~~':-",'~~': ' L l ", " - ~~-

bá a lankerüieH kir. fóigazga a O" d" r,' ,f" ," r UI lJalll \i3J,akuULSal. , ~)orl,(lhl); festői ~Ivány

j ' "k l \' 1(' , me\? jon .0:5 pozse Igazl?ö!o li r' 'I ~ , l ,-'" I
Jók alla e s aa aSa es b l ,-- (),~ 96!, ti l'e?) ora ,0\ erICi2Z(2d meg él I" la akii'áncíulók ö L A
K · 1.( .... "!' . szom a on, majUS ~ ·'..:fl. ) a- l-j" d' l' '~', -' '7" q." t' l' .ózo .... a!asl.lgYI mlmsz enum ló II • , k-' ct ,. \ i éln il o '-~, OOOl', a ~ ..u,no,r.ü Q,daan ősi lÜZ12S, JEmkás Kvm-

"I -, 'bb' k'" nu ve' reSZI cl 'Iran.Utason. -'-l' '~,." \"1 .~ r k!-- ~'. l" 1 ,
ügYOSZiél val, ,ova a 11 ozep-· K' , -, ' k P'I I' ol loma~, u, ,eLes ::>0. o UG'" lO oamla" halás;: csániávűl, fi,

IsefO dmara' e "fmarm jO', ..., .. , l

{oku iskolák sporlköreinek or- f' lJ' Q' L'" <; '\1'1 duH meg oZ unnepl ruhas dWl-t- lObbolJa:cil j~nu]l. ~;:;]kö!,,,,:oq
zse ne, I. Jzasz aio~ni2. 'd! ~, " ." l' ~ ..

szágos közponlja is képvise- lányi Nár:dorné, Rllszk(l Sém. ' sereg (j varos SZiVe. Jele Uon·, kez.,zk ké1.';ZZ id; ki kii:0n
lik: magukat a oagyszabásll dor és fehér !slván lanárok dös lózsrf igazgató v"zelésé~ al:lkú 'iir·ágáQ'\',Jkai. éJrnc;y;zI{[:-cn
tornaünl1epélyen. vollak. 'I' vel, aki legiobbismeróic .a vág, eze szinnel POn! 701! a so!e-

Az atléHkai verseny pünkösd I A jönulmányi klrálláuíasoR' I rosnak és ll'Zvczelességeinck. l 5zir:cs \'ír{~g_ A, h:nnéS:;:Q!

hélíöjén délelóll, mig él nagy l nak igen nagyjelentóségük van A fóúlvol1eolon, élZ ál!omás$1 és aZ emberi kéz tikd Teld:s:)'

EL

gloztíek. Sok voH a ,.~c'c5"'fecs':[

s bizony nem rni"dif;' m<?~nYl!g'

~aió a bes?él~etés, ~érnáj'a. JvJost

is íj j'zg,·tJlíOZc!OSa k :,rtiimé,
nYr?K köz! eihalt ísmeróseilzQ;
szedegeUék 'zlő ernlékezeJük
himzeit szaiyo;rából s nek
5'Jm iutoH eszébe vöiami nav~

sug-arasabb, ~réfá5fJbb. nel!elie
lébb dolgokra lerelni éli11Ugy js
félejmekke! és szüköl;~sekkej

küzdő asszonv1es:vérük gon~

dol?i!át
A kellemeHel1 vék is

ajándékuí hozla úZ egész tár
saság' dé őzl ?J sjrató
paraszta~szonyl? ak~ mos.; n:IP

han! kéfségbeeseíicr1 <:" ~\óne

l"embe. hogy íö\án rrlég "[rogj~

urt'inélK u!o!só pHianiásáL
(folyt kÖ~i.)

EGY JOGCIM
!rta: sz, Csorba Tibor 1936.

T Á R C A 'I vészel, vögy iwliura iráni, 81-;:- t lapilhalat1a~. \~oIl. _~..í~srészt, I
=============. l kor abbÓl is finoman mszere~ I me~l Sz~b~:k IS':ller~s~! nem-I

z,el! ad,i3 l.!oi k.ar./.·ha. ic,J.1i Szabóék l CSÖI{a 0,. O~ szo,la { ,e: me?, I

S van"c él "h.all?, hanem Sleme· !.II

KosSLJ.ln Lz/c_a,.' Ul1C:.cbCfl. ze- i,". I iyescn is meg akarták tudni él I
rencsere a tuszer es csemege I helyszinén s kiséláltak a kór~ I
jobbém fogyott 1:1 kulluránál eb~ . házba. Főleg az asszonynép!
ben él kemenesaijai városl{i~~ szeretejt voina első knni él ~

ban is s igy Szebóékl1ak nagy· ' hjrs7.oi~á!(llbail. l
számu IiszteIói vallak él "jó' Egy áprilisvégj napsütéses 11
vevók", akik mos! lázas nyu n • DD' 'duta' alo' "C1~<; n· o " leo '" e n v • s'-'öo'u- "._zor~l"

lalansággal várták a .,kicsiL" i fontak Szabóné nyugágya kö~ ~

Az asszonyka már íó korán ré. amelyben v;ragos pongyo· i
bckö~löz.?i.~ ~ kórház'ba, ,hOg.y lában, hev~részct,Q?V.. bj.~.o!':~' i
éi hazkorn!J nyugtalansagbol' ta!':ln es kclcs crleku lovo)o2 ti

egy nyugodtabb légkörben Vár-!, küszöbén. Az alacsonvra nőit, I
jő \'ágya, berelie,snl:2sét, él kis " eHI2r~béíy:se?e!'; ~,i~1afa. ~e!::- I
,.I{aHL" Á:n él nyugalom nem nek 161eso arnyekahem uidol ~
vollleljes, egyrészt, meri cl géllek, habfehér virágesól hul~ !
kórház látogatott volt és él sok I Ialoit az asszonyok ölébe. feo I
jövés-menés. aHócsapkodás' l iükre és környezelűkre. Poéjj'l
falakon álhaHafszó j~jgatás csils I kus körülmények közt be:-:zé!c j

Szabóéknál végre mégis meg- l
leH él gyerek. i

Hosszu lizeszkndós "eló a

jegyzés" ulán is jól' megvára
koztalia (l szülőket s nem lö
ródöli azza], hogy némi kése-
delmi kamatokat irnak ierhérc.
de él megkésésse! járó izgal.
mak is hidegen hagyiák, An·
nál inkább nyuglalankodlak
Szabóék és minden ismerő·

sük. Ezekben pedig nem volt ~

hiány. A Kossuth Laios utcai
csemegeüzlel lálogaloU vo!!.
Az "intelligencia" oíl vásárolt
s ha voll némi érzéke és iOa

gékonysága az irodalom, mű.. f



látogatásTanyai

Júniuus7:-én ot~~:ágos

Baross-ünnep "lesz Szegeden
A magyar kereskedelem, és

ipar legnagyobb szabad. ér~

dekképviselete, a Baross Szö
vetség, junius hó 7-én :hatal;'
mas méretü délvid.éki szerve
ző ürmepséget talita szegedi
fogadalmi templom eiőttí té~

'ren. Erre az alkalomra a Ba:'
ross Szövetség különvonatokat
ámt be Budapestről~Sze~edre
és GyuJárói ~ Szegedre~;meJy
utóbbivonathoz Gvoma End~

röd, Csongrád, Szenties 'ésa
közeli városok is összekötte~

téstkapnak. Az ünnepség nap·

gö:pl)!liía.

7sd j~azgaló'méliBílCl. Ug'Jan
csak ó 1s-v;'nerteH-c :3 T~SZ,Ci fo,."

kőz lekedési vizi
a fontosságát, mint

jc p

,"; védőgátak

il

város szerencsés draizi fek·
véséné! fog va, hogyan ~c:t! az
idók foiyamán nemcsak
hCJnem szárB2\ö!Öl út lekinielé J

bcn is ez Alföld jc:cnlós vélSúli

Innen a le (.I él Sldá.nia
gyermck-o~lhon~d ~qdullak_ A.
ftú.lé1nu}ö~ \7ersegl1 y f ezre ne k-ö:
iÓ, Szü\'1o:~ vár')s szülö/Jének

h '-'f" • l -~ •
S7t:?EL.'T::J Ci0h var"Y6K meg 01~c,l,

:'1h01 RcL5zka Sándor 13nár em·
lékczc?(' n12~ é!e irá il1un!dissé e

gáróL t.\ v§rrn2&,:yehBz megLz,
. kiniésc ui1§;l B 48 ·as csaia em
!ékosz\opthoz és El ~ÚVéS2i'2
lcpre érlzeze\1 a. kin§ndu\ó iár l

saság. HI B Dömjanícs János
szobra déli 'cl 48-as csata le':"
folyásál is él hős íáb,úrnúk érI
dcmeH Fehér Is!ván tanár 1S#

merlclieés méitatja.
mOI"1io!? in lelték a. mŰm

el iiI cSOm

jéggyárI
hoz és az eiekiromos műveke

hez, mini cl kirándulás végcéi
iá.hoz. A hatalmas gépek bá·
mulatba ejjeliék G\ianu!óÍ{éH,

akik 50k érdeklódéssd hane
gauák ös lózser igazgedó
el5adásái az' á,-ameIJátá
sárói a 1/1Z d-2rliíésér~)L szúré""
séról és B jég készítéséről.

DéluL:§,: a szj:Jnöz n2'ic8ö é;

lé\{ú és él Nc:m7c;i-hlozgósL:!;]'
ház ~·QtliJisé~~ü3 eJkcJnl: IliiÚSO'"

gyö~yörkccHíZk i3 rönu.:-
61c

c k~rándulás, jao.
nJlságc,s és ismó?relet tapaszl
lalásli
2sef zrde.mz) aki so
k::'!! fáradozoit azon, hogyaki·
rándulás zova,'fB:an lerolyású

A érkezett
meg csoporl a
f!vomal ahol él szU·

viJrlák p'yermekeike!, akik
o klrtndulás lapaszlalala1Vi:l],
(.:1 ves em1é-~



Győ g YS:le rszo:lgá
'.. <il.

Unnepnapok()ü és m~ndcn

hönar~ 1..t6~ 1 a lvldda:J/ és
F':'dóJ a hónap üJolsó narif:!\:JÁ
be rS ró iUHl &zü;;gfl gró@y"
szC'r/ár lar! szolgálaioL

Orvosi hir. DL tvlaluso~!s:zkV

András egve1emi m. li'2il3.' él

békéscsabai szülő OS7.'1áiy· fó
mvosCl rendelésé! .ferenc'Jó
zsef lér 2 sz, alall megke7dle.
Hétfőlói-pén:ekig d, ll. ö--4-ig.

Megérkezett a gyomai áU,polg.
jskals. tornatermirelszereIé§~,
GÖml.ös József állami pol~

gá ri iskolai igazgató féradha
tallafl iskolafeilesztó munkás
ságának köszön!1eió, hogy a
gyomai áUami polgári iSKola
e-ddig üresen álló IOn1ök:nnc
megle1t a legmodemebh /orna
szerekkeL

Bár él törvény érieJmében CI

községek feladata él lemlniézc p

leknek felszereléssel velő ellá
tása, mégis az igazgatónak
buzgó ulánjárásárél, lovábbá (jj

testnevelési szakfemgyeló el!s
merő birálaia alapján él kir. fő

igazgatóság ia·... aslaíára él Val
lás és ~(özoldajás(jg-y! Minisz
ter Ur 1500 pengő ériékben
ajándékozta az iskolénak aJ

lomalermi felszerelésI. hogy az
iskola eddig is magas fokon
álló iesinevelése még lökéleic
sebblehessel1.

3 pengőért 40.000 pengóf
nverhe:i, ha rész} vesz a 6'6·ik .
jólékonycélu· aliamsol'siáiéko!1.
Sorsiegy ~tapha16 dohánvl6z5·
dékben, osz\álysorsjegy főáru

silóknál, lovábbá fl Székesfó~

városi Pénziigyigaz.gc:lósáQnál
Budapesi V. Szalay·u. 10" fi

pénz előz.etes beküldése elle·
nében.

Akali' cSl.Idét látni? Nézze meg a
szövetkezeti főüz!et 25 filléres án~cik

keit l
A gyomi iparosok al: t2gy~

házak lémogalésÉval kérlékaz
a!ispánt. hogy ö PÜflKösdí vá·
sár! más napra h~!yezks5e ál.

HAziASSZONVOK! Meg-ic
len! ti Dr. OETKER gyár 1936.
~vi első kiadásu fényképes iC·

cepikönyve, melyet kívái1ságra
btrkinek ingyen és bérmenive
kWd: Dr. OETKER A.. TÁP...
SZERMÚVEK Budapest. VilL
Cordi u. 25 Siilőpor és vemíl~

líncukor ár{l most \evelenkinf
12 mIér.

A telki uradaiomban egy ré·
szekben ti .dcrélb egeszséges,
mlnlegv 5 heles, fii'llell Jókél
fogjatc A kis rókákai felküld·
ték el budöpesli állai!-::crtnek,

Levente Löversenyek. Az

endrődi Levente Eq~Jesüle! há·
zl h5versenvé! H-én vasárnap
j(!rlja. - Qyomán pedig 24-én
járási Levente verseny !esz,

Htika

me fel van s7erelve villamos
érintkez6vel és eIsöléilló be
rendezéssel. ugy hogy il köny..
nyen hordozhaló t-áskmreli1Ó...
gépet (amelynek mig az a
nagy hordereiii előnye is mlZg
van. hogy él keskeny ok/alám·
mek nem gyulékonyak) bár·
melyik lanilási órán munkábó!
lehel áliHani, ha cl iarmlandó
anyagról me12feleló film -án éj

szaklémár rendelkezésére.
A· filmoklalás nem póíolhalia

ugyan a tankönyveL él kisérleti
és szemlélíeló eszközöket, és
legfőképpen n.:m cl szaktanárt,
de az iskolaí órák a fiim révén
szinesebbek. devenebbek, szó ..
fakoz!alóbbak lesznek és min
den bizonnyal a tanilás ercd#
mél1yél ls fokozoi fogja,

em

4

márEz

MEGINDUL A FtlMOKTATAS
GYOMA ALLAMI POLGARI ISKOLÁBAN

Az iskola valamennyi talller-

A nemzetek polHikai éiele l pogy a sokat vísszBVágyoH "jó
ugy alakul: ki, hogy ci többsé-I világbé'l!1" scm voH. nagyobb
gi pári él kormánypárt, a többj l rend, személy '- és vagyon
rendszerin l ellenzék szokoll I. biztonság, mini a mostani rel·
lenni és, cl maga programja, il· l fene/esen nehéz gazdasági hely·
lelőleg cl pári tagjainak egyéni Izelben. Hál honnan veszik ak·
mértéke sL~rinl vagy hasznos! kor ismélel!en azl a megálla...
el!enőrzéssel blrálgalja él kor... píldst egyes ellenzéki vezérek
mánypárfmúkődésétvagy ga- és vezérelick, hogy minden em
rázdálkodik az ofszágházában I beri iíszlességcJ clvíialnak a
és durva szemé!yeskedéssel kormányfól, il kormánypárllói
pocsékolia az orSl-dg . drága és balkáni színvonalra szállH·
idejé i, fon lia a becsiileles po- ják le az ország <>zi'nliéi és,
IWkusok tekiniélyét hogy ennek nagyobb nyomi;l-

Egy idő óta a moRyar or. tékoi adjana!·" az! halloga/ják,
szághélzában olyan h~'csület", ha íjz orszáílházába men·
sértő kííe!enlésekel tesznek. or. nek.akkoi" revolverl teStnek él

szágos nevű polililwsok is, l zsebükbe és ezzel. akarják bio
hogy már oa lóvásál"í mosdat. l' zonyfl~alni, hogy n.§lunk bal
lanok is nagyot sercj(l!~nek cl I káni állap%k vannak,

I

bojios pipClszáruk mcJleU és 1 Az ország tekintélyél ennyi·
méilaHankodvö dőrmögik cl bel' l rc sárbaliporni lzlkiismerel!en?
juszuk alá, hogy ez már mégd I ség. Ez már nem politika, en
is csak sok! Ha bármilyen ért· nek a becsüleies mClgyar meg
hefe!len is SOKszor cl belúllé· nevezése "hazaárulás."
vők polliizálása él kivűl ről né" Akii él :;ak gvűlölele ennyire
zőkeióll, azt mégis iélpas~lé!l- elfagadtal, ha még olvan sze/
juk, a kg!ávolélbbi tanyák kör- lemi iehe!ségű ls. oem vCJló
nyékén éppen ugy', m~nt beni jl' hazafias magyar gazdák v.zze
CI községekben, városokb12fJ,' lésérc.

Azok él filmek. amelyek jani· I
Jásra vagy nevelésre szánt,'
anyagai visznek a ianulók elé, I

éi pedagógiának elsőrendű se- !
giló eszközei. mert élvezeles i
for~ában lálszva és szemlél-I!
lelve laniljék meg a lanu~ákaj !
arra. amil ludniok kell. l

Ennek beláiása ulán el val
lás- és kőzoklafásügy; mJnlsz"
lerium Magyarország állami·
középiskoláiban megindiiollEl ö i
r,:ndszeres iskol,ai filmoklal~S!.I'

Ez él munka mar annyira elŐ·

rehaladt, hogy sok középisko- .
lál, igy 1öbbek között el gvo~

mai állami polj?ári iskolás is
elláilák fílmveíHő berend€zés a

sel.

•,p;

~OJ"-~~~~~~~=~~==~=~~~- .. ,_U. __ . FFEFETI7Z 1-- zr:r =ew:-=n·~~___ Fi 1"'. 1=sm~~";lW~~~~~~~~~

i '

!ektínleni, de mosl mármeg.! O mór meglerJeg}' ,j'oDb, hl l ri:<:b7- ntá l" h ~)" ~, , ., , " 'l "k - I I' ",lj De, ' . lln, ogy z mar I
SZOKd'!K és tuc.2Itara e.)H'llle'· ezen j ?áb~. onnan néz le ,tmk rab s nem [l miin/(, mert elszóHtotta i

rendelkezések jótékony Intásainak, ~ O1agyarükra és 'T~ re.ádls, I !6!12nk il il:1ir::denhaió meR nem;
oiyannyira. hogy mosl m3r nem TemzL~se foliÓ bó 8~án ment ' másitható sze111 akarata. . i
'c 1 "'l' k"Jö '" bb "l ,~ h ' , l Te. aki hossziÍ !:öz.'zoie(Í{alod l
l., l{", l "U. !1\.:1seen llgye mez· vocgue nagy résZ\'éJ me!leH. ·~"ó· J' '~!

tetni és ell en6rj'zn j u"k"'t, [TIl'nt ,"Zs l ro" f 'r' L " i idej'e alatt elóljdró iJ.' elismerését"'" - a.. .""Y\<;,<..I1C nyug. now,,', 5<:aza~.j

előtt t\t1egszokt3.k. a naponkénti dos il Gro:n.ai ~',JyuKdjia~Gk 01- l alárendeltjeid. ts blljtJrsCJid szere·
szellőztetés! és az ágyirulla leve": I vasóköre elnöke aC küvelkező I felét és tiszlel~ié! ki tu~to.d ~ivni,
e-Özte!ését. . 1 t 'dd I b ~.," . f nyugalomban IS gyQrap1tottaa lJa-
~ l )esze e~ uc;)uzlö,la. I ráfaid és tís"ltelőiá táborát.

- Nlép csak annyit mondha-) I'" l A Nyugdijasok OlV[fsákőre te# 2Hi búcsúzunk most Tvled! Te
tok, hogy a tanyán 17 év 6ta Imei! Temeti egyik leghűségesebb, , szivben, lélekben igazi. magyar, öreg
egyetlen csecsemö, sem gyermek j legszorgalmasabb .látogató és td-l katona. l\leked nem adatott meg,
nem halt meg. Az alföldi népbe- I. tó t 'L-t U' t p 1 l'f 'moga agju.. Hlr elen ,za ala egy hogy mégegys2N meg{áthassad il
tegség, a "tuberculozis" is isme- . t n. i k" 1, h . I

III oje ne unit" og}' mIlyen az, régi Nagy-Magyaronzdgot. Aladj
retlen. Rászoktak az emberek, élet. Elment kiJrilnkból derils já I csendesen! ü71fékedei meg(.'rizziik 1
hogy csak az ártézi ku! vizét k d l' t ér.; 'l'v. f' I "''' h' f.h· J. evve, VIgan r Ja l1.ozvaJ s Olg, fT.d ,! }'AfWS! stere veled.
igyák €s anyitolt tanyai kutak j néhány óra mullla haliiuk ti meg- , 8atári Mibály~
vizét még mosásra sem használ
ják. Hála istennek járványos be
tegség sem fordult elő.

- A múli ban is szívesen vet
tem és a jövőben is súlyt helye.
zek arra, hogya Stefánia Szö·
vetség védön51 údönként minél I

gyakrabban Telekre látogassanak
és ahol feltéve, de meg nem en· \
gedve, hiányt vagy rendellenes
séget tapasztalnak, annak póUá·
sáért vagy kikűsz(§.böléséért hoz
zám fordulni szívesek legyenek.

Ezuton is köszönöm Csermák
Kálmán tiszitartó urnak a szíves
fogadtatást, előzékenységet. cé!·
jaink átérzését és hozzánk való I

bizalmái. Bauer lUésné
vezető védónó.

.IR~'~T2 JAÁNOS
______illlI__1IIII ij

Egy ember élele végére leH I
ponlot él. halál. Hirtelen. várai'" i
lamul meghall Réti Jáno~ nYl.lg.!
csendőr iiszthelyelles.

Az Ö frissen hanloil sirjánál
meg kell állanunk egy rövid
pillanairCl. Réti János egyike
voll aZQknak él magyaroknak"
akiket szülóföldjüktól. csaiádo
juktól szakilotl el a Illanonl
"béke parancs". A világháború
befejezéséig Lugoson voll já
rásparancsook. Aháborunak
vége. Vészhirek jönnek l Be
vonulnak a románok! tvlegszáH
ják Magyarországol1 Szomorú
magyarokkal lelt 'Vonatok ér·
keznek, búsan nézve a bizony- '
talanság felé. Menekültek. Réti
feleségével családi tanácsko

záson ül össze. A megállapO-!.
dás az, hogy CI feleség oil ma- .
rad 'mig cl féri vissza jön. Hi-I
szen ugysem tarthat soká, Fa.,
naHkuseH1 hWek mind cl kcHen, I
hogy ez az álkozoi! trianoni
halál' hamarosan el fog mnni,
mert az nem lehel, hogy egy'

országot ilyen csonkán, bénán ,I
sokáig lássanak a térképen. l

Ehben a hitben hall meg Réli
János, míg odaát híl cl "határon"
olt vár húségesen, mini egy
magányos őrszem, cl feleség. 1.

1

Immár özvegy Réti Jánosné!
Ne várjad löbbé a Te férjedet. l
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ja LoidCS es fin::.m sute

meny min.dig ellismeresre

i tabi náluk.. ' .. Kulönös l

l dicséret jár tehát minden

jól sika,ü!t és finom

yilatk
A m111tMten megjelent csevice]

hirdetési maga cl mátrai cseVIce.
kJíiváUalat tette közzé, annak köz
zétételében nekünk semmi résziink
nincs.

Gyoma, 1936 má;us 15.
Glück Ármin üzlete.

Szent johanna igazi lényé~

be enged bepillantás! a TÜKÖR
májusi számának vezető cikl<e,
amelyet kHiinő !örJénel!udó,
sunk, Tóth László iri. A mú,
vel! magyar közönség oszial
lan érdeklődésére tartanak szá
mol a kitűnő folyóiral egyéb
közleményei is. 19y Némelh
Antalnak, a Nemzeti Szin ház
19azgalójának mindenképzn ie
lentős tanulmánya a "Csongor
és Tünde" színpadi és rádió~

beli rendezéséről. Ady Lajo~

visszaemlékezése cl szilágysá·
gi éleI re, Csatkay Endre cikke
Lisz! Ferencről és a korab,eli
karrikafuráról, Balla Ania! ér·
dekes tanulmánya az arany~

pénz izgalmas förténeléről. A
kíváió magyar filmrendező, fe
jős Pál, madagaszkári élmé·
nyeiről ad számot. A májusi
számban irodalmi szórakozás
ról Szenes Piroska, Neubauer
Pál novellája, Török Sándor
nagyszerű rcgényfolylaJása
gondoskodik, s a magyar szel·
lemi élet minden megnyilatko
zásáról komoly elmélyedéssel
és mégis érdekesen tájékozD
tainak a folyóiral színházi, mÚD
vészeti, irodalmi és fílmrova-
lai. A TÜKŐRmájllsi számá·
nak művészi és gazdag képr
anyaga önmagában is nagy tCI
jesítmény. A "Gyomai Uiság"
előfizetői kiadóhivalalunkban
különleges feHételekkel réndel·
helik mell lapunkkal együll cr

Fnmklin·Ttlrsulatnak czl a nag\,
szabásu folyóiratál. Kiadohiva-
talunk az együl!es el6fizelésröl
készségesen nyujt felvilágosí
tást és kombinál! e!őfizelés es(-
lén is biztosília olvasóinknak cl

TŰKKR értékes diiakka\ iulal
rnazoU pályázalain való teljes·

részvételt.

A gyomai anyakön~'vj híva~

laj könyveibe 1936. apI!'. 30-161
május 14··jg i] köveikező be..
iegyzések történtek.

§~ülettek:

vVeidma!l!1 ,Ádámné Malélh
Magdolna leánya Zsuzsánna
ev., Czmarkó Imréné Csuvár
Mária fia islván rk., Nagy
Endréné Kovács Eszler ieánya
Irén reL Varga Imréné ,Hajdu
Zsuzsánna' leánya Irén reJ.,
Oláh Lászlóné Imre Eszler le
ánya Esz~er ref., Schwalm
Ádámné Weigeri Zsuzsánna fia
András ev., 'Barna Anna fia
József görög kai.
tiázasság-ot kötötte'kJ
, Krulek József és Bodár Má·

ria, Rácz Islvánés Molnár Er·
zsébet, Varga Alberl és Ceg
lédi Regina, Bácsi István és
Molnár. Barálh Lajos és
Kéri, MárJa.'é'''-

'JM:eg-b.a"~~,~&i"",:,':'; ,
"'Réti'iJá!}~~,_6~:;~y~s reL, chr:
lUál1n,Nóémi fiQil4'.éves;izr.,
özv; Ny·ilas Jánosné Kéri Esz
ler ~O éves ref., ,C~á.kiJános
66 éves ref., Gecsei Lajosné
HorválJlTeréz 60 éves ref.,
K. Szabó Bélinlné Balogh juli·
árma 63 éves ref., őzv. Halva·
ni Anlalné Molnár Ter~z67
éves reL. D.óczi Imre Mihály
4 'llónapos ref.---

. Az endrődi anyakönyvi hi,
valal könyveibe pedig él kől/el

kező bejegyzések történtek.
" "Szü.lettek.3

farkas Györgyné forgács
Mária ,fia György rk,Farka~

sinszky Mihályné Timár Eszier
Mihály rk" Giricz Lajosné

Bohrál Erzsébelfia Béla' De
zsó ri\., Koloh Bálintné Timár
Brigitia fia György, Bél~ r~.,
Csomos Mihályné Nandon Ma·
ría fia halva szü!elell.
Házas!!iág-ot 'kötöttek. :;

Gvuricza Elek és Varga Etei·
ka Timár ISíván és fekécs Má
rla' Fárkasinszky Imre és So·
ez6 Mária, Dávid Se-beslyén
és Hanvecz Mária.

Meghaltak.:
farkas György t napos rl<.,
Szmola Lajos 62 éves rk.,
Bula József 55 éves ric, Dávid
Pálné Gácsi Veron 13 éves

Baranyai józsef 38 éves
özv. Bobarik· Gvörgyné

Korcsmáros Anna 13 éves rk.,
Barja Istválll 15 éves rk., Timár
~/lária36 éves rk., Giricz Im D

re., 35 éves Tóth Lajos
82 éves rk.

oórakor in
sebesvonat

9,29 órakor ill'

SZ{)ID;:)kl'ÖJ siinaiuíó lesz.

'0,05 4.50
5.45 10.30

l 13.00
14,30 19.20
J6,5~ 19.50
j 9,29 23.39

- G]!omára
D.l1 10.27
9.00 - 11.57

- 17.36
17 - 20.39

"
21.40 2.21

A

utazás Szegedre. A
-én kezdődő, junius

,ig r Vlil. Szegedi Ipari
rfc rriá L;s25Jől kezdve él

és DGT vonalöin, má
jus 28·fÓJ kezdve pediR' a MÁV
és SZCS"f összes vonalai o
50 sZéizale!zosvasúli kedvez"
mén lehe: Szegedre utaz
nI. A kedvezméTJyes jegy vál·
tására igazolványok

n: ene ljegyirodá k ban
i ",,'''rrr;-", iüle!.eKn éj kaptH~-

b'zszámo!Ó·
" nar;;<yszerij film.,
\!o~ásos szjlldCl'

no\'elJáka és
z kepeilaiá! oZ
oide;las szin házi

Déli egy

A reggeli szarvasi vonat 3 perc-
cel tehrít 6,35 órakor

OT! TAGOKHOZ !
Or,sz~i"lc;;s Társadalombiztosit6

Irlté2:et Izsó szUlésznöt
s2erz,odtetteo Kijtelesek ,~ pénztári

s:::C0!ésekhJez őt Ellen-
~{ező es.s~benél p,énztár szl.llésznöi
cHlaí; nem uta! xi, csak az esetben,
ha a sl.lrg6sség hog}' a
le~lki'::Dzeiel~bi sziJlészlI'lőt volt kénll

io!~~i:'l1lrl:ie 'le !"I Nl i. -

község 'képviselő~
icSIÜI81" 18-án rendkívüli l\öz~

Jan.
"H'OV"',., k;jzség él lö\'cszi in

ákat a jövő hélen be-

1110t:.\"

egy Szél-

ciásos yl A Budapestr,6;

5.70 p"
"c'ásar

bc:s_~_' él ese :i J '-]7 c
~Cr:·.5kön .(~. --". 6 ör{rkOt

ma

és k'özc~ száz képet aL:§:?Jz duló

~U2P'2S':Bp4" nes'Z..
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niverzális készfdékekel
benlutatja a képviselet:I

á C i ÓD ti b l i

használhatatlan bünldö és él be
fejezés előli 5 perccel Kertes he
rugja a győztes gólt.

A gyöztes csapat millden Íi:u'ía
rlic$érelet érdemel nagy kŰ7:d~nj
akarásáér! és lelkesedéséért. Ki·
tűni Hunya JI., Pelyva, Hanyecz
és lasnyi.

A HUl1yadiból egyedül farkas
hint ki durvaságávaJ.

A mérkőzés után az ETK autó·
ját megdobá1ják 25 Makai };isérő

az arcán snlyos sérüíést szenved.
Takács bir6 j61 vezei1e 9 mér

kőzést

H-én GySe-ETK bajnoki
mérkőzés. Az ETK 'tagjait fUi[ a
revans gondolata és remeljük,
kogy az őszi dönleílenért kiadós
revansot vesz. Tippünk 3-4 gó
los ETK győzelem. Simon co a
GySC elien már játszik. Dinya,

1 IvíSzSC
2 MTK
3 ETK
40yTK
ti Törehés
5 ElSE
7 GySC
g TAC
9 KTE

10 Máv ll.
II Turul ll.
12 Hunyadi
13 VSE

T l déssel magára vonja a közönség \ teHek KÖfö~iadányig. ilzzaí él gon-j
figyelmétHa valaki sérült és biz· dolaHaJ. hogy elérik a2 145(',-;;

Északi B. o. állása V. HJ, án: \10san érzi] hogy csapatának nem vonatot Ezl ~ekéslék, mig él 1:j· I
"-1 tud WI) százalékos teljesHményt sérö kocsik uián futl\Osolt, addig I19 17 I 98 20 J:, l

19 i5 3 82 15 31 nyujtani, az csapatának csak ká- a játékosoknak sikerült elfogni a l
20 12 5 3 67 20 29 l rára, de Dem hasUlos tagjává le- iűzesgyarmali autóbuszt és fillér·
20 10 5 5 34 36 25 het. A vasárnapi GySC-8ISE jeiket összeraha arra felszálltak.
20 9 56 41 28 23 mérközésen a GySe csapaiában Igy jutottak el Szeghalom ra és .

~~ ; : ~ ~~~; 7~ pár oly játékos játszott, akire báto ü!1nan másik két autóval Vésl-l
19 6 2 II 26 53 14 ran rá lehet mondani, hogy "egy tore. I
20 5 3 12 27 69 13 évig pihenjen a lahdarugással, A zöld szinek iránti tiszjeletböl I
21 4 ·113 20 61 12 azután pedíg teljesen vonuljon a GyTK játékosok il. fáradságos .I

19 '4 3 12 29 58 II vissza a futhal játékával" akkor· ut meglétele után is lelkesen be- I
18 5 J 12 ld 61 l t ! talán legalább hasznos tagJ'a le5z /1

1 lefeküdlek a véRig erősnek mond- i
19 2 4 13 23 55 B I

a sport társadalomnak. Remélem, , ható méfkőzésbe és megszerezlék
Május 17-i mérkőzések : I ! ld d Ihogy a GySC igen tisztelt veze· i az e öntetien ere ményt.

(Zárjelben az őszi eredmények.) I t6sége a vasárnap látottak alapján I A kínai faHal körülvett pályáR l
Endrődön: GySC-ETK (1-1), I hamarosan rendet és fegyelmet I GyTK indilja utnak a labdát és !

Mezöberényben : GyTK-i'\J\TK I fog teremteni és akkor nem jog I jó mez6nyjálék alakult ki. A vész· I
(3-5), Mező!uron: Szövőgyár- I előfordulni a vasámapihoz hason- • től csatárok fürgén mozognak, de I
Tó' rekV-.é.S (2 2.), TUrk.evén : TAC-I' ló eset.. Dévay, Mezőtur. I azoknal, támadásait a jó gyomai l
ElSE (O 2' K d ETE védelem mindenkor visszaveri. l

. - j, on oroson: '-:- BISE-GySe 5-2 (:~2) 33 percben Olajos jól adott lab- l
Turul H. (l-6), Békésszentandra· Gyoma, biró: dr. Magyar. dá.iát Baíta L értékesíti 1.0, \1 Rákóczi Gyula gróf Tisza. István
son: Hunvadl-VSE (33.) G SC " . k' J, ó' úton lévő üzJetheJYSége kiadó. 3--3

" Y vereseget JZ<\f lag a na· Ezután VSE lép fel támadóiMI
M It á . d é =, Férfi hlapok, sapkák a gyomai

U vas mapl ere m ny: gyan rosszul védó kapusának és 15. percben egy ártatlan ll·es piacon kaphatók. Ócskakalap javítását

MTK-MAv lJ. 2-l (2-l), Szö- köszönheti. fl, sok tartalékkal kiv hez jut, emít Gál J). kapu mellé 1 P-től vállalom Góth József kalapos. 2
v6gyár-Turul ll. 5-O '(0-0), álló GySe ~ri el a vezetögólt, tő. Majd a 20. percben ugyau" A Futuránál (Wagner Fatelep) bur

KTE-Törekvés 1- (1-1.) Kiss lövéséből az elsö percben' csak Gál lJ. áíadá<-ából Leopold l gonya, jwrpa, árpa es szemestengeri

"\ O,l GySC állandó főlérybefl ját- meg~1.erzi a kie.gyenlités! 1- L .1 állandóan kapható

. '" , l szik és a 1.6. percben C,;. Nagy GyTK lelkesen játszott, külö-I.' Hösök Emlékutja 12 számú ház,
B.lrokulde_s: OySC-ETK W.rt- I. szép szabadrugásával KisS lefuJ l nősen Keriész emelkedett ki. mely áll padosszoba, lwn';ha, soeiz.

h G TK MTK R h ' I mellékhelyiségekböl, kert és udv;rraí
elm, y -' ól, I' s beadása a menteni akaró cen·! VSE böj a lnlfsor. mür a csa· I é

l
= s amelybe aZOnnal be lel,et költözni,

Sebők Lajos GySe já1ékos íerhalf lábától a gólba repül 0,2 társo,-ból él gyomai Gál Pista! olcsón kiadó, -8

Gyomáról való eliávozásával a l 30. percben a jobhszélsö könnyen, vált ki. l Szép új cserépkáiyhák 80 pengő-
I I Havas J:6 VDit. I t"l "t"I' . ..GYS.C védelme erősen meggyen· l, védhető ,lövéssel szépi! az ered- I o, JO i:;. assal regl kályhák átrakását
~ ményen' 1 ?) I l vagy alakí1ását felelősséggel ",áJ1alom

güii. Ideiglenesen nem fog szere· . \ :-. ETK-HuU lll"Ad; CE 3.2 -1) ii & --S ' r lé ,. ".7" , i;'j \l'MCZ! káiyhás Békéscsaba. l.kerüiet
pel ni a GySe·ben fried Tibor zünet utan nagy ö nye eile· Békésszemadrás, biró: Takács. l Bánát u. 1. 1O-.9
sem, aki a "Sárréti kupa il első. nére sem tud gólt elérni a GySe I

I Szép l'áféKkaJ -zerezt.. meo! r I Ne engedjük a kiir!evőket gyümöl-
helvén a'116 Dévaványa]' SE J'a'te'_ 2~. pe.cben furcs.a góllal e~ye[]lit .::>... "" aZ

J , ETK k' " é d bb csösiinkben garázdálkodni! Gondos-
kasa leit a kupamérközések tar- Bekés. A gyomaJ kapus klrugás,· et pontjai 's nyugo ta . kodjunk tehát sürgösen fáink penpe-

Ih l 16 . l 'bd" ! légkörben nagyobb ered mén.v sem l t fo • öl A ..iamára. Az őszi bajnoki fordulÓI e yelt -osra tesz! e a la a.. l ,ez~ser . "permetezószer biZalmi cikk
ban azonban feltéllenül részt vesz. Sebők elé. de Lipcsey gyorsabb lett volna meglepetés. A hazai I ezért csakis a szövetkezeti boltokba;]

é b' 2 2 r közönség izgága és fenyegető vi· l vásáro!juk meg, l
Vésztői SE lemondta május s az üres kap ua :ugJa . .~' selkedése nonban a játékosokat! KitOnö zamatlU rizling bor ]ite-

24· i TAC elleni meccsét. A 2 percben a kapus klrugása rövld megfélemHlelte és igy nem tudták irenként 56 fillérert kapható Xerek@s
pontot i!.O· iara'ny né1ku"J a TAC Lipcsey gyorsabb és_ ismét üres I Kár'""!".,n ....I-O

OJ l k b lő ól 3? --, b Iteljes tudásukat kifejteni. ,,'" '" "'. -1

kapta. . apI{ li <> g t_ -~,;5.. perc e~ Az ETK kezdi a játékot és már r~~~ft'
BISE-K' . Z 5-2. l Bezzeg b..adásabó;, a 44 pereben l NE~ l OLCSOBB ~ 11\ -j ~

I. tSS S. . d'd é .. ·t,ik 'h . "1! a harmadik percben eredményes IV' . lV' Al" 3
pe 1 egy nl ja ... • u.an isme A B O R O 3

A vasárnap Gy~m~n lejátsz?H Lipcsey a gólszetzó, Jók GySe- Hanyecz révén, aki ügyesen ki- I
GySC-BISEmerkozést, mmt ből: a balfedezelet játszó Suen. ugrik a két bekk között és meg l mint cl szódaviz 9

szenvedő alany - sajnos - én kányi, Barta Kiss és Wés. szerzi uz ETK első góliát. A ho- DE NEM 15 SZÓDA \'lZ!
is végignéztem. Ezen mérkőzés Dr,N\agyar kiWnóen vezetett. i ni csapat csak durvaságokkal 3 f i I I é r ~
már mindjárt az elején nem jól i igyeksúk eHensulyozní az ETK egy liter ~adarka vagy ~
kezdődött, kezdve a korai kezdés· GyTK-VSE 1cl (t-O) " tudását és az éTK Jeszorul, sa· fehér fejtett ajbor SoJtvad- i
miatt, miáltal a GySC bevétele Jé· Vésziö, biró: Hav s. rokrugás után Hetmann ' eredmé- . kert állomásra kiszáJlilva ~

I
s feladva, Vasuti fm'ar kb. I

nyegesen'csökkent, másrészről pe, I A szép májusi vasárnapot kel~ nyes, A félidő végéig az ered- 4 mIér Jiterenként Csakis
dig a csapat összeállitására vonat- ' lemes kiránduiássa! akarta egy- mény nem változik. Szünet alaH 50 literen felüli rendelést •

fogadok el. Hordót djjmen- 3
kazólag. Tudomásom szerint min· bekötni a GyTK s igy motorcsó- a pálya mellett lévő Matuska in- tesen adok a szállitá"s lat- ~.
den mérkőzés elölt, a csapatba nakkal indult ej vasárnap délelőtt fézőt Farkas hokán rugja, (épüle-, tamára kölcsön; hordóm ='

I
30 napon belül bérmentve :I)

kijelölt játékos a mérkőzés meg- I a vésztői mérkőzésre. N.agy. szerű l tes látVány.). Szünet után a honi küldendő vissza. Szetkm- f
kezdése előtt egy, de legalább is ,I látvány volt az elindulás, de an-' csapat eredményesen támad és ?e~~l~~~;:t~~i~i~1Iege:5J~ I'.
félórával köteles megjeleni a club nál kellemetlenebb volt a megfe-l' ·Hetmann ujM! gólt szerez. Az dök mintát a borból miTI-

helyiségben (öltözőben) hol az ín- nekIés. Az ul egészen a Sebes- . ETK- t az eredmény fölrázza és tásd obozban, bérmentve

k dés ' á á kk ISoraim kellemes édeskés Itézó vagy csapatkapitány az esel- örös homoksze i területéig . szebbnél-szebb t mad so al kö- Italuak. tiszta, tökéletes za~

leges lemondásokat tudomásul nagyszerü volt, de oH a csekély zeliti meg az Hunyadi kapuját, de matuak és n a m sav3nyuak.

veszi. Súgom házi fegyelmit kell viz miatt a hajó zá!onyra futott gólt csak Pelyva hatvan méterről Cim: Székely Ferenc
inditani az olyan játékos ellen, ki és a továbbmenés lehetetlenné I küldött lövése jelent. Nagy harC! Soltvadkert, Peetmegve.

csapatában nem szívvel és lelke- vált. Miután sok idő nem állt I' indul meg a győztes gólért. A! LMIZY~~~~.I
sedésse1, hanem fölényes geszlus- rendelkezésre, GyTK játékosok a , Hunyadi védelme l1-t vét, és az l ~AfU.~fifiMRRfift~

l u Szerkesztésért és kiadásért felelös:
sal megy ki a pályára és ott já- csapatvezetöveI együtt elbagyták. ETK játékosai közül Timár meri I WAGNER MÁRTON.

tékos társai küzdelmét figyelmen a hajót és mirltegy 9 km-s utat I rugni, aki toronymagasan fölé lő. Hungária könyvnyomdaváHalat, GYOlJJ<l

~ivül hagyja, állandó krekkeske- hol sietve - hol sprintelve meg- Az ETK-nak nem veszi ez a ki-, Felel6s üzemvezető: Teket Sándor'
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ELÓF1ZETÉSI ÁRAK:
Negyedevre i-30 P. Fél évre 2-60 Pp Egész évre [j-20 P.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma· ClSekkszám 18.280.
-~ Lapzárta c fl ti t ö r t ci k eslefi óra.

Megjelenik minden siombaton reggel. . .

Faleh5s szerkesztéS: WAGNER MARTON
Szel'keszt(5ség ás idadól1lvalel:

"HUNGÁRIA" KŐNYVNYOMDA
G y >o m lll, Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. ÖtBzori hirdeíésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 sllázalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Vitéz dr. Ricsóy-Uhlarik Béla
.-főispán JátogaJ~.~a,_Oyoll1án

tés, Polgári, NémeJvárosrészi
o!vasókörök. Nyugdliasok
Egyesülete, - Ipárleslüiel, Mun..
kások Köre, Kis nyilasi Olva·
sókör, NEP munkáscsoporjja,
Levente Egyesülel, Önkén les
Tüzolló Egyesülel, Gyomai
Sporl Club, Gyomai. Tested·
zók EgyesiHele vezetői! és él·

"HOMBÁR" szövelkezet igaz·
galóságtH és felügyelő blzot/
ságát.

A főispán mindenkivel. ke·
ze.l.fogol! ésegYJkél barálsá·
gos szóval köszöntöIle az is·
merősökeL

Azután elószólíloHa dr. Sor
bán Jenő fószolgabiró a fóis
páohoz .kéréssel fordulókat.

Elsőnek a nyilas! olvasókör I
vezetősége kérle cl főispánl,

hogy egy o!vasóköri helyiség
megépíléséhez 300 pengő se
géllyel lámogassák őket.

A főispán jóindlJlalulag ie·
gyezte fel él kérést és ó is biz·
!osra veszi, hogy él nyilasiak
kérését teljesfli a földmivelés ..
iigyi miniszterium.

Oláh LajosipariesHilelj el
nök közszáHfiási ipdri munkák
iul!alásával kérle a helyi mun·
kanélküli iparosság támogatá·
&áL

A főispán közölle, hOllY már
a közelben kerülnek kiosztás
ra nagyobb .mennyíséllü láb··
beli munkák (cipőK4bakkan;.:

csok,) ezekel ó mind a várme-

háziiparhoz való visszaté" I nán, él rábaközi háziipari l gyében végez/eli el és i~y el

rés. l és népmüvészeti szövetség Igyomai láb.belikésziló,k i'3 kap-
Hozzuk le él padlások"j I k l' .'q" r'bbek I nak ezekboi al munkakb61. Ar..

..• , . a a uo gyu,esen °l ra kéri az iparosokat, fordulja-
r.ól ~ porlep,te szovos~eke' I k?zöt.t ~z~ket :nondot!a: A nak hozzá konkrét eszmékkel.
ket es hasOIJ!ó szersz,amo-, vasán am, sajnos, klszo- készséggel segít. mUl1kaalkal.
kat. Vessünk kendert, ta· . rítottaa falvakból a házi· mak megszerzésében.

nuHák meg leányaink és· szövést és fonást, az él fa- Beinschróth Márton a nagy

asszonyaink a fonásl, szö- l lusi nép pedig, mely nem munkélnélkiili:é,g~ől !e~náll.ó
vést. A férfiak íelepítsenek tudta mindig megfizetni a ~yo_mor. enfYhltesJ~:e hken

él fo-
gyümö.lcsöst tanulJ'ál' meg , - 'k ' "'I lIspant es elem ill, ogy egy

" \ gyarl terme et, vegu le.. k' d ' kIki l h 1-"a kosárfonást, fúrást- fara. ,..,.. la os mun aa él om 12 12 o
, t' h' t'" rongyolodott. MlOoen to- sége áll fenn él. 100 OOO pen-gas, nogy a osszu el! _ .. . , _ , . . _. _

időt cl maguk hasznára tölt- rekvesunk arra m:myul, gos polgan IskolaI alap klme-
sék el. hogy a magyar népet visz- riléséból, ha sürgősen megépi-

Bornemisza Géza ipari sZavezessük éj háziipari fog· ten",ék, a polgár~~skol~l. ,
miniszter a mult héten Csor- lalkozáshoz. w: .:)zová ielte meg Bemschrolh

Márion a· besenyszegiek régi
és jogos sérelmét, hogy nincs
villanyvilágilásuk, sem rendes
iárdájuk.

A főispán dr. Sorbán Jenő

főszo!gabiró, Kélló Lajos fő·

jegyző és él közelben állók
bevonásával hosszasan eibe..
szélgell211 az előadolt munka
alkalmak és sérelmek mikénli
kivill?lezéséról és ismételien ki
jelenleHe. bármilyen konkrét
tervet öl legnagyobb kézsség
gel felkarol, magMvá lesz és
támoga!, hogy ezzel enyhflhes
sen az ínségen. A felveJeH szü·
lőollhon épilésével kapcsolat
ban azt az eszmél adja él köz·
ségnek, inkább "egészségház"
építését vegyék tervbe, meri
ebben a keretben álJalános
egészségügyi szolgáHalásC'k
hoz iul él lakosság. A hallga
tóság megértéssel és lelszés
sei fogadla afóispán eszméjét.

EziIlán az összes megjelen ...
tekhez intézell él iőispán egy·
pár közvellen szól, megkö
szönte. az egyesiilelek veze,
lőinek, hogy eljövelelükkel aI·
kalmat adlak neki a személyes
megismerkedésre. SzereteJt vol·
na elmenni mindenik olvasó
körbe külön-külön is. hogy oH
hallgalbaHa vólna meg az em,
berek· kivánságai!, de az ideje
most nem engedi meg ala·
vábbi itt időzésI, de igéri, hogy
e!lön máskor is, amikor él kö-

- l'ökbe is elmegy.

Lelkes éljenzéssel bucsuzlélk

el él jelenvoltak viléz dr. Ri,

csóy-Uhlarik Béla fóispán/ól,

aki nagyon kzlJemes henyo

mást leli mindenkir", .

Vitéz dr, Ricsóy- Uhlarik Béla
róispánunk, Korda Sándo.r köz
ponli lill(ár jársaságában áldo·
zó csü!ör{ökön, él déli gyors·
sal érkezI211 Oyomára. Az állo,
másnál dr. Sorbán lenő főszol·

gabíró, dr. Maasburg Kornél báró
szolgabiró és dr. Sárossy józse!
közig. gyakornok fogadták. A
vasultól bemenet egypár ma·
gánlátogalásl leH még a főis·

pán, azulán dr. Sorbán lenő

fószolgabirónilJ' megebédeltés
ebéd u!ánísméJ magimláloga
iásokal ielt és félháromkor a
NEP gyomai székházába lálo·
gatoH el, ahol él helyi válasz/-i
mány élén Nemerey Péter hely j

dnök üdvözö\Je él főispánl, aki a
éi helyi akluáHs gazda és mun- j
kás ügyek iráni érdeklódöH és l
él bármilyen lekinieiben szi.ik·
séges segiléséí alánlofía fel.

SSZA
A HAzlIPARHOZ

A "jóvilág" búzakoniunk
turája a mi vidékünk la-I
kosságánál kiszámfrhatar·
lan kárú változásokat ho·
zott. Mint a hazárdjátékos,
mindenünket egy lapra, a
búzárafektetIük. Még él

munkás emhereknél is be
vált a búza kalkuláció, mert
a kevés búzafeleslegekból
még arra is tellelt, hogya
magukszöHe alsóruhákat
elhagyták és áttértek az
"olcsó" gyári árúra.

igy hagytuk el él gyü
mölcs termesztésI, a ken
der termesztést. A gyümöl- "
csösö_ket is felszántottuk
és búzával vetettük be. Már
a torony tetejét is búzával
vetettük volna be,· ha fel
lUdtunk volna oda mászni.

Igy rendezkedJünk be las
sac·skán a kényelmes élet·
módra és az istenadta
hosszú télen, egy kis szu·
szakolássaL eiJáHuk a két
lovat, él D-5 literes tehlZ'
net, meg él 2-3 hizót, él, ~

megmlmldt időt pedig' tes· !
ti és lelkiművelödésünkre I

!
használtuk fel. A szuksé- l
ges fehérneműlwtés a többi l
olyan háziszLH::ségleteket, I
amelyeket öreg' szüleink!
még mind maguk áJlítorlak
elő, azokat vagy az ittho·
ni kereskedésekben vagy a "
vásárokon vetfük meg és Atársadalmi egyesületek
ma már alig akadna kö.' tisztelgése
zöttünk olyan, akitől, ha Három óra ulán éi község-
megkérdeznél", hogy mi is házához ment afóispán kisé-

relével, ahol a nagylanácsk
hát az cl ..háziipar," alig femben gyi.ilekezlek össze Oyo-
tudná megmondélni, ma társadalmi egyesü]e!eine~~

A búzakonjunkturának. vezetői. A belépő fóispánJ ld..
vége lett. Sem cl gazda, kes élienzéssel fogadlák, aZlI

sem a munkás nem tudja' fán Kató Laios II fői~gyZó be·

ma már a búza kereseté' . m~ialla él fő.~sp~n?ak ~ .~is~i~l.

b '1 .h 'h 'l f d l goke!: él kozsegi elol)arosag
o vagy ozamalJO, e ez- lagjail. él MANSz, az Uri-Ka.

nj a szükségleteit. A segí- szinó, a l{özponli 48-as, a fel
rés· világos kináll,ozója él sőrészi, a KisréH, az Egyetér.



I1lUnldl'31 vagy az állam szempontJá
bél megneri1 engedett prOrJg~rH.io. esz
közökkel kerüH-ek nata10rnra, Íl2lne!l] 01~

kolmányos \'álas:dás utján él nemz(;(al
kütö többség ak"ratából. amikor a pol
gárlkormányok csődje már nyilvánva
ló lett, mert sehogy sem biriál,; megol
dani az égető kérdéseket és nem tud·
tak pártjail{ érdekein feJLiJemelkedve él

pém:Ugyi politika terén annak kfi03Zá
ban rendet teremteni. Leon Blumtól
és kormányálól ezt várja Franciaország.

Ha jósolnom sZ<1bad: Leon EiUDl kor
mánya sem lesz hosszú életü. akár
meg tndja oldani a szönyegenrorgó ne
héz problémákat, akár nem. Miután
francíaországban, ugylátszik, egyszer
mindenki sOirakerül, már akit közéleti
multja erre képesít, utána minden va:
lószinüség szerint Paul BOl1comt fog
következni, mint miniszterelnök, aid
különben BIllm dezignált kormányának
külligyminisztere is lesz,

Bauer

Szegedi Baross-ünnep
A ]unius j-en, Szegeden

meglaríandó országos BaíO§S'

nag'ygyü!és irán! széleskörben
:redki"üH érdeklődés nyilvánul
meg. /.\ Fog~daImi iemploí!l
elétH léren f::2 iparos céhC'Í{
hosszu son:! vonul rel céhzász
lóval és céhládákkal, bogl'
Raskó Islván. cfo\;tadalmi
liimplóm apáípL:báno~,c, eZ

iparosok 5zersz(ÍmaH egyházi
áldásban részesjise, .lii rénclezó
bizoilsághoz a szegedí iDades'
iülefeken kivül a Csongrád--,
Békésu és Csanád· megyei jpar
Jes:üleJek nagy számban je!en
ieUék be részvéléiükeJ, A froni?
harcos aJaku\allöbbsz.áz i6ból
á\!ó küldöl[séggeI kéLwiselleli
magá!. Az ország 111i:1den ré-

, széból aulósok vOllu!nakfel
Szegedre és él csii!oglura be
fejezéséüi Baross zászló i visz
nek magukka!) hogy él Dórn~

téren leadhassák. Ugyancsak
az ünnepség oélpiÉin repülógé
pek él rőpcédulák lizezreil fog
iák ledobni az egész' Tisza~

Duna közén és a Tiszárdulon.
A Iwrmány gazda miníszíerei
megigédék az DOllC'j)121l való
részvélelükeL ,Az. ünnep '!lapján
Gyomán ái filléres ';,onal meg\!
Szej;!edre,

Elutazás

A nHO BAR" szövet
kezet vezetősegénél

A IH'0l1lai kÖZSl'RházÉlról
Endrőclre illeni 61 a föisptln ki·
s~relí!vcl Csernus MihályapfJj"

p~eI:án?sh~7: aho! a ,NfP e!~~!-l
rodl kOZSq,;l SZCl'vcl1ck kul· I
dölls~gc liszlelgel: njla. akik- l
kel baráls6gosan clbcszélgctcjj
az endrődi helyzC'tról.

GYOMAI lJJ5AG , " . 2",. , '. ' ,,' , 1936' ,J " , '
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A főispár-'~ndrőcU,: l Un I "liIIltlll!lk l
látogatása I . , l

Az elmul! hét kétkiemelked,~ kül po- I mind viselttk minig;:teri és m:inist.!er-\
litika,i eseménye az, OSz.t.,Ták k0rmúny ll' e!nöld hiva talt. sőt l\1illerand l:öz.üirsa- ,
:its1,ervezése' és az új hancia c"bbine: sági elnök is IOJt, l
várható megalakitása. l ·lg2z. hogl ezen fzemélviségek a fw-l

Ausztria kancellárjának, Schussnig-! cia!isla párt erejét és parlament! POZI

nek rég óhajtott vágya volt már egy i cióját, kivétel nélkü!, a l1afalomraiutf13 I
olyan kormány élén irányilani és ve.- I ugn\,l<:'szJ,;ijfII1J!c lt;clSZnállftk es kor- I
zemi a;: ügyeket, melynek tagjait O m::ínyra kerü!(;süt, ut:\n e\l:í\'olod\ak a
maga d.lasztja nlllnkatársakul maga párt célkiWzéseitDi, de ezt I1nafiu leJ-
mellé és nem az események kénysze. kiismeretiikre hallgatva lellék, a Haza
ritö ereje erőszakolja 11 kOfll1ányzat és az Állam rewnjának érdd;H,eD, mi-
tengelyébe, Mig a bel és klilpoJitíkai kor a poJg<iri Franciaország javára dol- '
viszonyok úgy alakultak. hogya kan- gozé többségi polgári párta k vonalve-
celJárnak az: ügyek ';ezetésére igénybe zetésé/1ez igazad va, meglagad ták az

A déJuléilli gYOI'svonalhoz kellett vennie azon erők reprezentán- osztályharc al:Ípján álJö szocialista· l
sait, kiknek politikai né7ele sokszor pártot. I

menet, él iváilyj-frZ!e magíárnál' II t't It á f" l' l::y \'olt ~ 11]1,11\''',111', de 01"51, ml',kOl' je en e es vo a karm n\! o po itIkai ::: ", lJ v

várta .a 'JHOivlBÁR" igazgaló- hitl'aIlásával, addig kényt~Ien-kelletlen l oly sok kisérlet lllondott csődöt! a!
sága él fói:,pállt, aki a mosl úgy kellett a kormány hajóját vezetni, pénzügy stabil!á téteiére, a francia vá· l
alakul! szövetkezet megéllaku- hogy az ne ütközzék <! pár/ok és ala- lasz(ók többsége meg<:!égeltea polgári I
Iflsában eddig is értékes segil- kulatok ellenállásának sziklaszirtjeibe politikusok és kormányok tehetetlen-I

és ezt csak úgy 'tldt~ 'Ol'ztosit"nl' IIOoU ségét e'c a mar:dáiumok többségét aséC1ére v01l cl szövelkezelnek' ,,, - a, eJ i v
'" pilotákként a hajóra vette azok vezér-! szociaiista pártnak juttatta, melytől a II

és mosl is, amikor eg-y ~rvor· férfiait. , I helyzet enyhítését, illetve a kibontako-
sa II JepergeJe1t ' délu: án keieté·

1

A közelmultban elhangzott véder6nyi- zás! várja. . . I
be él vonal indulása elóli 15 IJtkozat, mely az "utódállamokban" oly Leon Blull) kormánya nem a szocí-.
perec! ik/aloll be, hogya szö- I ellenző visszhangra talált, Ausztriában alista alapvető tan dokirinái értelmében I

II t' , , , l k' I hatalmasan megnö,'elte a kancellár te- fog kormányozni. A francia parlamenti l
ve (eze 19azga!osagana.< c- kl'nlélvét, ,néps,zel'u"ve' tette szenlél",ó.'" l l

, J - párt,oka,t .(e,gY-!<É~.I" sZá,ill,szermeg , nem. l
résére meglekinlsc él szövel- oly'ann'",I'ra, l!o!!y eJe'r'rezet tll.ek la'tta ~,'7. ! k Ó t k •J ~_ ~ - , ~ igen szamlto tulzo tra Cl t nem e lll,veJ I
kezel állal megvenni szándé· időt arra, hogya kormányzásban ot l nem elvi, inkább árnyalati különbségek!
koll mag/árl) ezzel is bizony~ esetleg'akadályozó és az alkotmányos- ! l1atároiják el egyimístóí, ügy, hogy l
ságál adta fóispánunk, hogy ság rovására befolyást 'élvező és gya-! ézek ellenében meglepetéss'w'ü ujitá-!

sokirányú elfog'eltsága mcJlelJ I korlbóalakulatés ~öm~gve~éreket (~tha-l sokat Leon Blum sem hozhat, legfel- l
, . " rem erg herceg es tarsal) udvariasan jebb a közterhek viselését. az sdÓzást ,

mmOCn érdemes dolgaI a var-' eHávoHlsa. maga ,mellől. E ténnyel de, l fektetheti igazságosabb alapokra. Tul- !
megvéjl2 lakosságának fc/karo! l, :monstiatálnikiV,a,'nta, hogy Ausztriának l zásokra márazéEt sem Togjamagát el-l
és lelkesen párlfog-ol. 'I. a,lkotrnány,os alapon"áll6 kormánya ,van, ra~adtatni. mert zi polgári Franciaor- ,

.l ,aki az ügyeket intézi, az birtokolja a: s2:ág elŐtt' di:szkreditáln~á a szocialista l
'\ h,at,almat, melynek ',Végrel1.aj l6 eSZköze,,'j pártot és tápot adna annak a pOlgári I
, az osztrakbaderö és abelbéke, vala- " nézetnek,hogya szociálist:ik fel forga- l

Am,iko,l," a de,'I,uiáni:gYOr~ !,)e_'Ij:ni~t a,ik,i:i"l~e,k,i,n"t,é,lY,-', fent.~r~:ára '?,InCS tók és. képtelenek a kormányzásra. '
fi I il' fr;: " ",,'," .' ",1 '~í ",szuks~" ~a.r,; más:,az... "a"~J'9,-a0 aJlam A ffancia kamarának BouJanger óta
IUl O , vlSPi:lnUll, I'. meg mmu.g- b' ,"'~ "·'e"r'e's.. '1 k l t k

' ,'.. '.' ,I an., ,egy" aa u a o ,ra " ' " kedvenc sporlja a cabbinetbuktatás.
a szövetkezet igazgalóságáv?ll ' >;-'.' '~' *' ',', ," , "'Ezt tudja jól Leon BJum és ezért óva.
folvlaloJt' beszélQQ/ési " az, Ivá.,. , A" f'" '.' ";a:J." !*á"k . 'é' j'ték' kodni fo:!,:, .. ' ,. ' ' , ' .' ranCIa v asz so megpecs ie ~

nYI-fele [osva!u/ ugyeben 'es a Sarrault 'kormány sorsát. A kormány- Azok, akik a szocialisták ura,olTIra-

bizony sícfníc: kellell a, fejszál' zásf ugyanmeg'á'iégi cabbinet gya-I jutásához olyan lwmmentárokat fü:wek,
lássa l. korolja, de a választásokon nagy több- hogya hatalom átvétele szélsöbalra

A meginduló gyorsv.onalab~ i ségetnyertszocialist~pártvezére',Leon terelheti a. francia politikát és szállás-
j k' b'l b 'j' II ] Blum s~enátorvankli;zemelve az ugyek csimilója lebet a bolsevizmusnak, azok
a él o ara sagos moso yatovábbl vitelére.. rossz heM kereskednek és összeha-

azzal köszönj el vitéz dr. ,Frallciaországba~ a szociiüistapárt- soniitásatkból helytelenül k5vetkeztet- II

Ricsóy- UlJlarih Béla fóispánunk nak nagy és épen nem dicstelen muliia nek, mert a francia politikai állapotok
az ót lelkesen köszönl6 gyo' van, A párt már több nagynevü férfiul: olyan speciális. jelleg:;el ~iJ'Jlak, :rdnt l,

nl"l'akn,"!", A vl'')?ontl''la'SI'a 'j" adott a francia Hazának, akik pártjuk seho] máshol es az ütem es masutt
~r - ,~: h -" 'I u h-l érdekein felülemelkedve \'ezéregyénisé- törlént rendszerváltozások közölt ka- i

, a~J~",.. ogy ~Hle.... élI~a' gei lettek a közéletnek, ugymint ele. 'pitáliskülöobséget kell temlí. I
rabb Koszonlh:~su~ korunkD~n I manceau, Vivianni, MiJlerand, Painlave, I Elsősorban a francia szocialisták I
mcgszereic!t fOlspanunkal, ! Briand, Herriot, Daladier. A felsoroltak nelll forradalmi uton, politikai akna- l

.......

TÁRCA
UJRA EGY JOGCIM

irta: sz. Csorba Tibor 1936. (2)

A haJál ily közvellen köze
lében nem vol/ ugyan zavarJa
lan Szabóné várakozásban már
mcgunt élele.

Az illaios májlJshajnal har·.
malos első óráiban aztán még·
is megjöH a kis ,,!{ali," minden
különösebb baj nélkül, Szahó
ék és valamennyi kedves is·
merősük örömére.

A kórház öreg, görnyedlhá·
lu por/ása mindjárl szaIadi a

hirrel, hogy megleli a gyerek,
CI kis Kali, de már egész kis
é2sszony, oly nagy. A család
"művész barálja" ablakán meg·
jelenI él hajnali órákban a meg,

beszéiés szerinii gyöngyvirág,
csokor, jeIéül ,armak. bogy
mégis ,.Kali" leil. A Korona
nagylennébell hajnalozó uri
lársaságnak, él főorvos vWe
meg él hirI: lánya van Sza~,

bÓnénak. Mire él boltok ajlait
nyilogatlák, már mindenki lud/a
és egymásnak adják judiára az
embel ek: hát mégis lány lej
SzabóéknáJ.

Mindenki örült, mindenki si
elell él 1\ossulh utcai üzleibe I
jókivánalaival felkeresni CI "iá- l
nyos .papál," (lki 501 ra jelefo- l
Iltllia kedves ismerőseiI az uj
hirrel, mely mindenkinek örö'
me! jelenlel! s mindenkiből egy
nehéz sóhaju "hálislenl" \fái/ol!
ki. Ebben aztán benne voll az I
is, hogy' mégis teljesül! él ki-I
vánságuk is, de me!.? él jó ls-

ten nem fJCJgyla el a kedves'
~3zabónét sem. Sokat szenve
dell, dehát leg-aJábh kárpótolja
a jó lsten s ll1egadla. amIt!
kivánt, aki! kéri él kis l
Kali!. l

Egyedül fránci, Szabóék liz
éves fiának nem lelSZ, ct! aids-I
lány leslvérk íZ', ,

- No még csak ez kellell !
ide a házbal Hiszen ezzel bok
xoln s em Jehell - fakad! ki l

S oClgymérgesen a párnák kő· j
zé furta borzos fejé!, hogy ne "
is lássa ez! a ronda vijágol, I
amelyben lányokal kap az em- '
ber él "gólyálóL" Fráncinak hj·
ába nem letszel! a kis teslvér~

ke, iskoialársai éppen ilyet
kértek s Lurkó, (lZ egyik ki",
paliás hamar hélzasie!eH gólyá! I
raizolni, hadd hozzon nekik js I
egy kis KaliL Érdekes, hogy I

Lurkóék szomszédiában l11Éis

nap szintén kisbaba leH, mirc
Lurkó kifakadt: Nemis hil/em
volnCi, hogy olyan hamar' hoz·
za él gálya él kisb6bákaf, hi~

szen csak iegnap n:jzoliam
meg,

!\!lg Pránciék iábcrában ilyen;
kivánságok kereslék a mcgva
lósulás uriát; az asszonynép
valóságos bucsujárásl rC'fidé>
zet! a kórház hármas 5zámL'
szobájába. Mindenesetre a csa~'

láddal való ószintc együjj~rzé2;

sok emberi viii odo vírággarf,
jókivánailal. De nem maradiak
el azok sem, akiknéi az igazi
jóindula! és öröm csak mel
lékzöngéje vol! sokáig reilcge
lelt s mos! végre mégiscsak
napvilágra hozhajó vágynak,

(Folyt. köv.)
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vetések helyzete
világszerte

A gazdatársadalom állandóan .nagy
figyelemmel kiséri a külföldi gabona
termelő államok vetésjelentéseit is, mert
a jelentésekből bizonyos mértékben
következtetni lehet a gabona árak vár
ható kialakulására is. A máj. 5-ig be
érkezett hivatalos és magánjelentések
szerint a vetések helyzete világszerte
a következő volt: az EgyesUlt Álla
mokban az őszi buza kilátásai ked
vezőek. A íllvaszibúza vetésterülete
alig változott a mult évvel szemben.
Kal"ladlibal"l a tavaszi buza vetése
kedvező nedvességi viszonyok mellett
jól halad. Oroszországban a buza
mindenütt kedvezően áH és az eddigi
kilátásokat átlagon felűlire becsülik. A
tavaszi vetési munkák is jobban ha
ladnak, bár még mindig messze elma
radnak a tavalyi mögött. Lengyelor
sdgban az őszi vetések általános
ságban rendesen fejlődnek, csupán a
vilnai kerületben maradt el némileg. A
krakói es kielirei kerületekböl viszont
azt jelentik, hogy a fejlődés megelőzte

az évszakszerintit. Romániában a ve
tések szépen fejlődnek. Bulgáriában
a gabonafélék kitűnő állapotban van
nak és az őszi buza kalászát hányja.
Jugoszláviiiban az őszi vetések nagy
'3zeriien állnak. Az őszi buza vetéste
rülete 1.9 százalékkal nagyobb a ta
'i'alyinál. N6metországban az áprilisi
nagyon hűvös és szeles időjárás na
gyon visszavetette a vetéseket. Fran
claországban az eddigi kilátások sze-
rint az idei terméseredmény jó néhány
millióval alatta fog maradni a tavalyi
nak. Argentináb81'1 ,a buza vetése se
rényen folyik és jól halad. Auszlráliá
ban a vetési munUkkal is:elmaracttflk

~

KIR.
AlLAMSORSJÁTaK
Huzás junius 5-én

F 6 iti Y e r e m é n J/=
40.000 ar. pengő

Összesen 11.000 kUlönböző nye,
remény, melyeket mind készpénz

ben fizetnek ki.
Sorsjegy ára:

Egész: ar. P. 3. Fél: ar. P. 1.50.
Kapható minden sorsjegyüzletben,
doMnyfólsdében stb.. valamint R

pénz előzetes bekUldése u.tán tit

SzékesfóvárosiPénzűgyigazgaió

ságnál, Bugapest V. Szalay u. 10.

Autóbusszal mehetünk
Hajduszoboszlóra

Május 31·fől szeptember 13
ig rendes aulóbuszjáral(Mávau I)
lesz Szarvas és Hajduszobosz
Ió közölt - Endrőd és Gyoma
érintésével- minden vasárnap
és ünnepnap. Az uliköHség
Oyomár61 5.60 P. és Endrőd ..
ról 5.90 P. Haiduszoboszlóíg.
Endród templomtól reggel 6.06
órakor és a gyomai reformá
tus lempiomtól6.16 órakor in
dul az autóbusz és 9.25 óra ..
kor érkezik Hajduszoboszlóra.
Vissza 18.40 órakor indul, Oyo·
mára 21.34 órakor és Endrőd

re 21.43 órakor érkezik.

segélyezésként 56 q. lisztet,
42 q. burgonyát;260 kg. babot,
550 kg. cukrot és még sok
más éleImi és ruházati cikke
ket osztottak ki, összesen mint
egy 11.100 Pengőt.

jelenni sziveskedjenek.
Beiratások lesznek: A gazda

sági iskolában junius 20 és 21
én, a külleriileli elemi iskolák~

ban pedig junius 7. és 8Am él

délelőtH órákban. Igyekezzenek
az iskolázlaió szülők a jelzelí
napokon beira!ni iskolaköteles
gyermekeikel, ho~y az 6szi
pótbeiraiások alkalmával ne le~

gyen már azzal gondjuk.
Iskolaszék.

mos, él tantestülel nevében AU
György polgári iskolall~azg(1jó,

mig Endrőd község nevében
Harsányi Lá-s2!6 főfégyzö ndvö
zöl!e az ünnepelte/.

Csernus Mihály apálplébános
elhárí/olla magiHól az ünnep·
lést, mer/ nem enyém elZ érdem, I.

- mondoila - hanem segitő.

lársaimé, akik sokat munkál. l
kodlak. Hogy ilyen szép ered
ményl érlünk el, az il vallásság'
nak és él hit ápolásának lud~

haló be. Az öröm mindnyá·
iunké, kik vc!em együtt dol .. i
gazlak en szenl szolgálalbe!ll. .

kereiében 33.997 ebédel osz
tollak ki. JS.. képviselőtestület

köszönetet szavazott Kozma
belügyminiszternek, vitéz dr.
Rics6y Uhlarik Béla főispánnak

és vitéz dr. Márki Barna alis~

pánnak a megérló lámoga.á..
séri, amellyel az endródi sze..
gény lakosságo' megsegill2lték.

Nagylapos állomás Endrőd..
re való elnevezését kérik.

A mezörendórséget él képvi
selőtestület t O gyalogos és 5
lovas mezórendőrÍállással szer
vezje meg. A külleriileH kézbe
sUM állásokat megszünfeliés
azok fizetését is beleolvaszlják
a mezőrendőrség fizelésébe.
Ugyanakkor pedtga lovas és
gyalogos mezőrendóröka kéz
besiléseket is elvégzik a küHe
rüleleken.

A kondorosianyai kirendelt
ség épiikezéséhez egy !>izoll 3

ságol küJdöH ki a képviseló~

testüle/.
Több kisebb kérelem Jetár

gyalása ulán a közgyülés II
órakor éri véget.

község közgyülése

ihály apátplebános ünneptése

Endrő

Gyoma község elöljárósága
1935. okt. 10-től a mai napig
11,100 P.-velsegitetíe ínsége
seit. Készpénzben kifizettek a
végzett inségmunkákért 14,500
pengőt, természetbeni gyors-

ítizsgák: Gazdasági iskolá
ban jurlÍus 2-án délelóH él fiu,
déJulána leányoszíályok ré
szére, él csudaballai elemi is
kolában junius 3-án, él ha!
magyiban 4-én és a nyiJasiball
pedig 5-én. Délelóti 8 órakor,
déluián 2 órakor kezdjük a
vizsgákat

Kérjük él község érdeklődő

lakosságát, hogy cl vizs~ákon

minél nagyobb számban meg~

Cse us
A belü~ymjniszler e1óleriesz- '

léSQre Csemus Mihály endrődi

apátplébános! a KormányzóUr
o Vöröskereszt terén vé~zell

munkái ának elismeréseül a Sig.
ImmeLaudiszszal Hin/elte i<i._

Az Endrődi Vöröskereszl
helyi csoporl vasárnap ünne"'
pélyes közgyülésl tariolI, ame..
Iyen dr. Sorbán Jenő Hirási fó
szolgabiró nyuj/ojta ál az tin-!
nepeltnek a megérdemeli kilün' I
lelés/. I

. A vöröskereszl helyi csoporls

jának nevében dr. Cseh Józse!
községi orvos, a római katoli- i
kus egyház nevében Dinya Vil~ I

Gyoma község 1935'"'36 évi segélyezése

Évzáró vizsgák és beiratások ideje
e községi iskolákban

Endrőd községképviseló tes'
Hilele f. hó 20 án szerdán,igen
nagy érdeklódés mell eH, rend
kivüli közgyülésl larloH. A gyü
lés alatt sok lárgynál élénk vita
vort, mégis minden egyes elő

lerjeszlésf elfogadot! a képvi ..
seiőleslülef.

A közgyüiést Timár Imre
községi biró 9 órakor nyitotta
meg, majd a képviselőtestület

az erdősilésre 12 kal. holdaI
szavazotl meg. A központi se
gélyező bizollság jelenlésék,
amelyben müködésérőlés vég~

zell munkájáról' számolt be,
egyhangujag vellék tudomásul.

. A jelentés nyomán lálolk vilá·
gol az a nagy munka, amelyet
a központi segélyezőbkzoHság
végzet/, egész bevétele 8986
pengó 37 fillér voll.
adományoka! a Belügyminisz-

·Ier. Békés vármegye fóispánja
és alispánja küldöt/o Ugyanak..
kor értékes megsegí/ésI nyuj,
joli Endrőd község lakossága
5511 P. 28 fillérrel, az akció

ely
n hever

É

MÉHÉSZET
Éppen most jeleni meg a

MÉH ",A. Magyar Méhészek
Lapj a" kiadásában HéHas .End
re, cl "MÉH« lársszerkesztőie

"Méhészet dióhéjban" clmü
munkája, amely a méhészet
alapismereleít ugy elm.éleiben,
mint gyakorIaiban rövid össze
foglalásban, általánosan érlhe
tó módon járja elő. Szerzőne
ve méhészkörökben állaJáno
san ismert, jelen munkájával
egyrészi a kezdőknek kivánt
az elil1duláshoz ulmulalót adni,
másrészt pedig él haladott mé
hészeket ktvánla az utolsó 10
év méhészeli haladásával rneg
ismerlelói.

Elméleli részben Zander, él

világhirii némel méhész!udós
nyomdokain ,gyakorlati ré
szében saját lapaszJalaiainak
felhasználásával éi modem mé
hészkedés iránvelvei! ismerteli.

Vázolja él méh természe/raj
zát, megismertet él méhekéle-

azoK betegségeivel és el
]zflségeivel, vázolja az utóbbiak
leküzdése módjai!, részlelesen
foglalkozik hazánk méhlege!6~

jével, leiria a főbb kaplártipu'
sokai s a méh ekkel való bá
násl {lZ év folyamán. A nmn
kál cl legfontosabb hatósági
rendeletek, cl méhészeli keriile~
jek uj beoszlása s némi mefe- "I

orológiai ismerelek nyuj/ása te:. '
szl teljessé.

A csinos kiálliiásu könyvecs
ke kapható a MÉH A Magyar ·1:

Méhészek Lapjáná\, (BpesI, V., ~

János uicc sz.) és min.,
n.'4é"n!r\hh kÖl1yvkereskedés-

2 pengő. I

ünn
flrvOn1la kÖZ~H.~2: eíőJjárósága

nO'SOK en:l)é]külrITH~p~~tholnap,
hó 24-én, (vasárnap)

rlPlnUm 3 órakor tartja a Hő

Az ün
Ruszka Sándor

isk. tanár tartja.
mind a

hitfelekezeti templomban
jjnnepélyes istentiszteletet tar
tanak.

Nagybőségben virágzik cl

gyomai véÍsárléren olyan ir!ék,
amelyet csak mi gyomaiak nem
udunk érlékelni. De allnállöbb

híve van rnás- vidéken, ahol él

gvógyfi1-S2 edésse! foglalkoznak
a szegénY emberek.

Székfű. - te bőségben ter
mő gyógyfü, lá lod, Gyomám
nincs szegényember, csak
Szarvason van. Van, merI a
hélen egy 4_ lagu szegén'y csa
pal kocsival zgy délulán 10
nagy zsák székfül szedell és
vitt haza. - Érléke 40 pengő,
Talán jó volna felfigyelni erre
agyomaiaknak.
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l-[Jalszik a kis lámpafénye.. ,
Kérlek téged ezüst holdsugár,
Az' imámat .1li(iá fel az égbe
lsten szent áldásra

Gyoma, 1936. ma/vs 3·árz,
Kr-uchió Endre.

kfit az élei bdnata, búj'<:,
ÖNen éven át jelbarázdá/!,
Vihar tépte, háború zúzta,
Mit oz életel nem boronált..

Szántofi, vetett; hállt verejtéke
j'vliéretlfink, négy !5yermekéért.
A/dja meg a jó lsten üte,
Minél később h.ozzon. rája félt.. ,

Élelnyara már mögötte van.
Kocsija beért máT az ószÍ'e.. ,
.4 csendes nyári Illkonyatban.
Bama haját dérrel esőzte.. ,

,6,. Budapesíről 17. O órakor jn~

duió vonat Szolnohig sebesvonat
lesz.

Nézem arcdt, könnyes lesz szemem,
Szeretettel lelkem meglelik, c >

Ó i áldd meg Ot, dldd meg Istenem,
Tedd boldeggd jövő éveit,.. .

AGyomáról 19,29 órakor in ~

duló vonat Szolnok!61 sinautó lesz,

Gyomáról - Budapestre
Személyvonat: 0.05 - 4.50

" 5.45 - 10.30
Gyorsvonat: 10.Ü7 13,00
Személyvonat: 14.30 - 19.20
Gyorsvonat: )6.59 - 19,50
Motorvonat: 19.29 - 23.39

Budapestről - Gyomára.
Személyvonat: 6.17 10.27
Gyorsvonat: 900 - 11 57
UjTOrSvonat: 14.40 - 1736
Személyvonat: 17,10 - 20.39

" 21.40 - 221

.A reggeli szarvasi vonat 3 pen::
cel hamarább, tehát 6.35 órakor
indul.

A kapálás fontossága
a gyűmölcsösben

j

Ha]iforniában ;,\z iin1özöll I
gyi:lfl1Ö!CSösökbcn eSZIk Ll7érl I
kopfJlnak; hogy (Í~yoIl16t ki-'
ir/sák. Nélfunkcz ,;'J7(ri nem
köveiheló. meri' L'Rhllilaltil1k
rncgleheló~cn SZi.1fa? iclJcgü
és igy cl jalaiban levő nedves#
ségcl mcgörizni csak ugy tud·
juk, ha i'lLJ megfelelően ápol
juk.

~(aiírorniábClna gyümölcs za
mataflzagai azért nem 'ludnak
oly Jökélelesen kifejlódni,merl
él sok esőn kivül még öniöz u

nek is, Uf.,ly hogy él lulsok ned~

vesség kövelkeztében agyüD.

mölcsök nagyra nőnek. ugyan,
dc ízenenek maradnak,

Tudjuk élzl, hog\, a fák gyö
kereinek tulnyomó löbbsége a
lalcj felszin e 'alali 20-ÓO cm.

n:élV~égben élnek és csak egy l
lus resze huzódik az alsóbb I
rétegekbe, H.a "01; kapálással",
nc;m védilik meg ezt cl' f~Jső l
réfegben Jalálhaló vizel az 121-1
párolgáslól, akkor él fák gyö
kerei nem tudnak vizel .szálli
lani cl leve1eknek és gyü!T]öl
csöknek, beáll CI pan~ás,mcijd

tI hervadás és ki vagyunk Jé
ve annak, hogy gyümö!csiink
nagyrésze lehull. Ez él kötön
taia]oknál' már 10-12 százalék
viziarialom meJleti. viszon! 1:1'

bomo!da!aioknáI csak 4-5 szá

zajéknál köve!kezik be; ami ."
onnan van, bogya homok nem
iarlja vIssza amryíra él \rizefés i
kÖnnYiZbbenadjel ál a gyöke
reknek a nedvességet, mini a-z
élRyaglaiaj:

KöJötl lalajokon a begyepc#
sHeil gyümölcsösök sokat szeil#
ved nek cl szárazságtól; mivel a
laiai felülele megmunkálal1anul
áll és ennek kövelkeztében sok
a repedés, ami áhomoklalaiok
nál már nincs meg. Ezér! nern
jók a gyümölcsösökben a gye
pes feJüJeJck, mert él ialai 'fei#
szinél nem tudjuk megmímkál ..
ni s e miat1 él hajszálcsöves'
sél? köyelkczlében a lalajban
levő nedvesség hamar clpáro r

log. Gyümölcsösiink JaJajál /12
hál ne akkor kapáljuk csupán,
amikor ill gyomai akarjuK ldir':
tani, hanem mindig gondoljunk
arra, hogV a fa gyökereivel ve
szi fe·l a talajban levő nedves'
séget, ezért igy~kezzÜnkminél'
j öbbsz6rika pti lással alahlibari
levó Í1edvessé~iet nleg-órlzhL'
hogy cl fá.knak esőtlen időben

is elegendő viz álljon rendel
kezésre, Matusek György'

gyümo1cslerm. inléió,

HIRDESSEN,
cLAPUNKDA~N

_.. _, . ' m::\jcs,
_
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. J

r .' A~yomai gőz é:; il ~.~, i
il '.-) il ti k_ Ö-, ll; Ünn2f)~{.,r nt: "'l"" ~. l ; ',,,L'.". 1 T'

l ' j, lZfnes)iei
Ü
' Á t' l' f1léljU5 50·iJll szom~'L'JIc;n f,:rfiak l ,,' .

.. yugyszer~\rszolgá . 'l'" ., 'I KlegettJ7ujr a a.H"'.lJ!u ,

U !
,'jllJllUS :t,ji] kedden nO'1 ~,'

l1í1cpnapo!{onés l'!1l!llllzn! . -1,( l Temi készül testem .])VHJlJál·fj, I ·.I'unius 5'én nkkel'l 11(\ . ,
hÖI1"'!) } <1'J~I' 1R.i,IJ" !.,.1{]·'di)lf 'C's' .. , "Rrh.":~<,[' i;

.... , i~ .. u iH W'l ~- \ íunius 6,tm s:omhaloll férfiak I \:.:I,.~\", Je arcdra.
1ó' !l,'ÍI"o hóna,p,u/alsó f13r1jt!vEli I' I O'"_ 1'(s;:('rc lesz llyÍIViJ
he73rOém a been Balog}'! g\,OgV' l !

j
' . '" if' ~. i Fiiiyörészve vigan szánto2.at.

szer ür tari SZŰIj:.;a,aíoi, l'ela ~1&'.ta!:íÍl~", l -
l II

~ ~Jegih!e!fenp bús szivvel nézen2
:Pfirikösdi református isten. atok e ési a marh.ale· I

1 I. - l Rama arcán Q m';ly ráncokat."
.tiszteietek sorrendje. Gyoma: ve l21'.en. A \ö!dmivdésügyi mí- i

l-só Unnepnapbnprédikál r~é!)ás rli,sz!e! clfl2l1def!c, hogy a fél- !
Pál,ágendázik Berényi DánieL éve~né!. fjaICliőh~. m_alilco~r~l, I'
Má:us hó 51.én, PünKösd elsö. ,tovCloha cl '2 cs lel cvesnel li
napjan, délután három órökor., ala!abb c~ikökröl, szarvasmar-r,
Endr;ődönés iunius elsején. . háli;r~l, vagy bivaiyok,,:-ólkiáll!-ll,.
hélfón, Pünkösd másodnapján. tando illörhalevelck 6. rova!a~

"

ba a sli..J'klés naP.iál is fel kell I.

délelőtt 9 órökor cs.e..ilcn . re#, '.
formá/us isümtiszlelet l e s z,rÜnlelni. Ain.zlJnyfben az mcg-
melyen prédíkái és urvacsorMj állClpíhalóhtm volna, öZ álla-

OS~lr.BaHYl~s-:.:~frl"k..M,lk~'·rSgZ;' ••t""t': _,l,.'.. [DK' 'kora él születés hatodik,
lU "'A ~"'.Y _ .. • v iliciólcg' 21. hónap első nap-

H
' 'P" ~ . : I jál követő Hapon ma'rh'eJlev~1

arSanYIiJI fel. espere;; 112"

I
Ür!iiP 5zcmponljából be1öHöI! l

ányál :.náiUs 15,én dcbrcce.iJi
Juaomany egyejemen bölcsész' 6,illetőleg 21 hónaposnak kell .

venn~ . I
doktorrá avaHák, '1

l Emelkednek a föIdárak. A
,Orvosi'hir.pr. ,sa,~k~,d: t~agy' kcdv"ezö velésjclenlés kapcsán

~a.I.O.rvos ,be,!.e._gseg.et)OJteJePíí,lí .'.1es re!1de!e'~ei megkez/e. megemlUiűk, hogy országszer.
te örvendeles emelkedés mu

. Óvoda iinneoéiy. O\,"oma I• laikozlk cl föld c'lrában. Ez két-
közseg IL SteiÍ11Ú' úr óvodájá~ ségleleniil Q mezógalClasági
ban., .ló[~ai •.,. u/ca .'.4..'". sZám,·o,iaH. r. .1 t", ! !lelyze! nWB'idvlllásának El ler-
bo 27-en (szerdan) delutan 3' meJés rehabílHásának és aZ .:'lg-
órai kezdéHelóvoda.i iihnepélYI rárlakósság uHt!szü!eteli vállai.
larta,k, melyre a sZüí6!uii, :az:: kazó kedvének él bizonyiréka:
iskolasiekf tagokat és Clzér~ Az 1932-es mé!YPO!1ihoz ké
deklódókel JiszJelQllel meghí... I pes! az ország egyes része' MftRftfliftft~flHAftftfi'"
vom, VaskornéNddudvil'ryMáf'ii:rj iben háromszorosára emelkel
kÖ7sc5rr; hvo'no-' '\ PARA''0 .keresse fel a kivál-

" -~, v .' I, . I deH lj földek ára_ Az 1000 ren, .'. gy6gyhatásu vas-

"Ahol legnagyobb a ves~~ly, I gós holdank<inii ár ma már tim50S a r z é ne s
, ...' '. j gyógyfürdör. .Szénsavas fÜrdök. Víz#

ott legközelebb. a segély'" -:- I iZgyáltalán nem tartozik a ril~ gyógyimézet. Uj modem (240 c) hegyi
mondia cl példabeszéd, Vegyen I kaságok közé, sól Dlln~nlul (j STRANDFORDŐ.Kii!ÖnbözőivógYÓfÚ-

államsorsjegyei QS szerénesés l 1500 P-ós árai is megfizeJik él módok bél- és g}lomorbelegekl1ek, fo-
esetben minden goudjálól meg- II szorványö:-an gazdálCseréló lyóvizzei ellátott modern szobák, Penzió
szabadul. Hel nem nyer, ;óíé- ó-8 holdas ióminóségű lör;' rendszer,elöidényben 5,60-7.20~ig, fő-

idényben 7-95ü-ig DtÉTAs ÉTKE-
konyságol gyakorol, meri a't pebiriok hoidjáérl. Rendkívüli ZÉs. Prospektüst készséggel küld fűr.

államsorsjegy iövedelmét koz· vagy villiozás ez CI harom-négy d5igazgatóság Parádfik'd5 idény V.
hasznu nyonl0renyhlló és ró, l évelőiti helyz.elhcz képesj, ami. 14-IX. 30. főidellY VB. l-IX, l-ig,

lékonycJzlra fordjjíák. 'jl kor kitünó minőségü földeke! Tel.: 1.
M h vevók hiján 500-érl s-em lehe~ ~QljQljijwuw~~.

int a leforrázták \Tolna I tett ériékesilenL
kajszibarackfárnkaf,'~'iiz ószy:' "
barackfák levelei is összezsu- A sertéspiac és a zsirkivi·

lel. '-As12riesárak az elmuli hé·
gorodnak, az enyhe fél éj

varkárlevőket is, elszaporiloliCJ. ten nem váílozlak, mert a hus-'.' I fogyasilás - valószinüleg CI
Ezek elleni véd,"k.'.Ú.é.sról,c .•.az

c c Nc'mzeJl\őzi Vásár elénk fóvá~
almamo!y legujabb irhhi m6d','
járól, ~gyümöJcsza(;skÓia~r61 rosifotga~m~ :njat~.~ nagyobb

sl.b .-.'b· k ~,p r'k. l ,c -,'. .... "li .... I VOlL A zs!.reriekesl.les cll.cnben
,Öl', e e~ e ooven iuUSZ ' , ',' c" ,..,.. '

rillv.a..•. i.S a. ,.,Mil.g. ya, rg.YÜIncÖ!CS" '.1' nehezs~~eckbe U",k~Z,OjL A ,~:
legujabb számi:l; c rnelvbói . la:' mef~tsz~~H?~1 ,kOlOlI megab:

g

punKrahiv1Hhoz§$salíngj!eri+ P:~da,s,,, e:'I~l!:n_eb~!1100,vél?()n
mutatvány~?ámol k,Üld. a. .ki,adó.~ I Z;:'lr,_ KL~alllla;:,a va~ fol'r~~élt
hivatal: Budapest,· ~L:- And- ban. ,A~ejmull ,helen C:;eh-
rássy ul 8.. . " '1' szlovakla 12 vagon nyersszo-

, ionnál és ;) vagón serlészsirl
~ szépség csodadold~.~~i,~i' I v~H ál a m~gyar exporlörŐk

~ I"Hnc,annak'lél .rendklVl.lI Ci- ! loL Angol vIszonylóiban jene
dekes lllusz!ral! ukknek, am~ly! sen szünetel a mag"a!' expori
!olnaiVílágtaj:)ja uj sl~mában amlnek~z él mélgyar~Zala, hog;
Jelenj meg, A nagy jerj€delmú él csikágói él6serJés és zsir~

és gazdag larialmu képeslap él jegyzéseR napról-napra csők·

,legkiválóbb magyar irók 110.. 1 kennek~ ,
velláin kivül számtalan po111- I A Gyümöksfermelők Egye
pás cikkel~ remek'Yö!ylalásos l sületéneI{ hivatalos órái min,
r~_g~~lyj.és k.~ze! ~100 . képet I ~e!Í s~,er~án és szombCJj~n 4-5
kozaL TolnaI VJlaglapJa egy I ora kazaH vannak az Iparos-
száma 20 fillér. i tanonc iskolaban. -
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'l3tos stáf is lél~t;k,. mely .r
!J ~~ld,itiOsitja; et elk,,- :'

~Ii~ 11IegYRel1YM@ és

Anyakönyvi hirek
A gyomai anyakönyvi hiva;

laJ könyveibe 1936. május 15·
lől - május 20-ig a követke
ző beiegyzések történtek.

Születtek:
Papp Vazulné Kis Róza le·

ánya Éva Róza rk., Szilágyi
Jánosné Waidmann Mária le'"
állya Mária Magdolna ev!?,
Kalocsa Mih~lyné Nyiki Iuliélll·
na fia Mihály Anlal ref., Wag
ner Ádámné Wieszner Zsu
zsánna leánya Mária Magdol#
na evg.• Hajdu Sándorné Nád·
udvari Eszler fia Sándor Imre
ref., Kovács Lajosné Rengyos
Mária fia István reL

IIAzélSisAqoi kötöttek.
Breuer Béla és Ellenbogen

Hilda, Icsa Antal és fekete
Etei, Biró Károly és Tokai
Eszter.

Meghaltak.
Özv Kovács Imréné Bátsi

Lidia 69 éves rer., Király End.
re 67 éves ref,

A gyümölcsfák tavaszi és
nyári kezetését ismerteti a Nö
vényvédelem és Kerlészel leg
ujabb száma. Cikkeket közöl
még él diófa term(?keHenségé..
ről, CI gyümölcsfák elkésell ko
ronaalakílásáról, él szólőlékék

visszaeséséról, a cseresznye
és szilva kukacosodás elleni
védekezésról, a virágoskert he
lyes öntözéséről,a szóló zöld
olJásáról, a paizslelvek, levél·
letvek, hangyák, pókhálósmo
lyok és hernyók irtásáról, él

kaiszibarackfa gulaütéséról slb.
Adusan ·iIIusz!rá1t szines gyü
mö!csképet is közló kéj szak·
lapból a Növényvédelem ki
adóhivatala (Budapest, V., föld
mivelésügyi Minisztérium) egy
alkalommal e lapra való hivat·
kozással díjtalanul küld mula!·
ványszámol.

I
I

FELHIVAs AZ OTI TAGOKHOZ ! 'I.

Az Országos Társ::ndalombi:ztositó •
Intézet Izs6 Antalné szüiészn5t I
szerződtette. Kötelesek a pénztári '
tagok szOlésekhez öt hhmi. Ellen- l
kezé'S esetben ci pénztár szülésznői I
elija'!: nem uta! ki, csak az esetben, l
ha' a sUrg6sség bi~ol'lyitja,hogya
legközelebbi szl.ilészntSt volt kény
telen igénybe venni.

HÁZIASSZONYOK ! Megje
leni CI Dr. üETKER gyár 193ó.
évi első kiadásu fényképes re·
cepikönyve, melyet kiváoságra
bárkinek ingyen és bérmentve

küld: Dr. üETKER A. TÁP~

SZERMŰVEK Budapest, VIII.
Conti u. 25 Sütőpor és vanil
lincukor ára mosl levelenkint
12 fillér.

Tanuljunk könnyen gyorsan né·
metDI. lU. javitott és bővitett kiadás.
Irta: Dr. Ernst Hackel tanár, ismert
osztrák nyelvpedagógus; Ebből a kivá
ló; egészen ujszerü könyvből négy hó
napon belül sok ezer példány fogyott
el. Most jelent meg a m. javitott és
bővített kiadás, - bizonyitékául annak,
hogy mily kiváló e tankönyv, - és mily
elengedhetetlenül szükséges ma a ne
met világnyelv ismerete. A mü kiváló
szerzője sok év tanitásÍ-gyakorlatának
alapján, kivájó tudással és oktató ér
zékkel a német nyelv oly tökéletes el·
sajátitási lehetőségetnyujtja könyvében,
- mely igen sokak nehéz és eddig
megoldatlan problémáját teszi elinté
zetté - és az oly rendkivül fontos né
met nyelvet könnyen és gyorsan, a
legalaposabban elsajátithatóvá. Hackel
tanár a szükséges elméletet sem mel
lőzve gyakorlati alapon vezeti be tanu
lóit a német nyelv sajátosságaiba. ft,.

nyelvtani tudnivalókat 1"i!llJikivül érde
kes és mindenkit lekötő szövegrtszek
ben elhelyezve, könnyed és szelllemes
magyarázatokkal, minden nehézség nél
kl.il valóban élvezetesen vezeti be az
érdeklődöt e rendkivül fontos nyelv
teljes és tökéletes ismeretébe. forditá
si és olvasó gyakorlatok, anekdoták te
szik a kiváló módszer tanitási módját
változatossá, gazdag szótár, bőséges

jegyzet-gyüjtemény könnyiti meg az
érdeklődő munkáját. A mü eddigi rend
kivüli sikere is bizonyítja egészen ki
váló voltát, m6ds7erénekrendkivüli ér
tékeit. A most megjeleQt III. kiadás ja
vitásai és bövitéseivel különösen az
önkép~és kérdéseit igyekszik megolda
ni, hogy ez tökéletesen és minden ki
vánalomnak megfelelően sikerült is, azt
a Ill. kiadás irán l is tökéletese!"!és tö
retlenül megnyilvánuló rendkivül ér
deklődés és siker bizonyitja. E siker
ből megál!apitható, hogy ez az a né
met nyelvkönyv, melyet a német nyelv
iránt érdeklődők oly nehe7en nélkü
löztek és melynek megjelentét oly ne
hezen várták. Megjelent Novák Rudolf
és Társa (Budapest, vm., Baross u.
21.) kiadásában, - ára igen szép és
gondos kiállitásban csak 6 P.

107 mWló

állam do·

d d ). g hozza rendbe i g n e m k é s ő I
a ratóg é pát

ARATÓGÉPALKATRÉSZEKÉsARATÓPONYVÁK

Connick, Massey Harris, Deering, MHwaukee, Johnston
stb. g é P e k h e 2. MindennemíJí me:ztSgazdaségí gépalkatrés:zllk,
m(1iszaki c i k k El k és o I a j o k legolcs6bb beszerzési forrása:

ZÖlDHEGYI és BARNA Budapest, V. Báthory utca 9.

A mult évben
pengő! vet! be az

hányneműekérL

Amerikai pofonok, Egy hires
magyar bohóc amerikai kaland
jairól rendkivül érdekes képes
cikkel közö] él Délibáb uj szá·
ma, amely WO oldal Jerjede
lemben és gazdag ii'lftalommal
jelent meg. Nagyszerű Hluszl.
ráJl rádlómwsorokal, egyfelvo.
násos színdarabot. iloveHákat,

ldl ünő színházi beszámolókat,

pletykákat érdekes filmrovalo!

és löbb mini száz !,épet talál

az olvasó a l1épszerü színházi

képes!apban. A Délibáb' egy

számél 20 fillér.

AE Uj Kor május elsejei száma ve
zetöhelyen közli Schütz Antal nagyie
lentöségü cikkét nA korszakfordul6"
eimmel. Az Uj Kor teljes egészében
közli a Prohászka Munkaközösségek
káléját is, melyetrégótávár a magyar
katolikus fiatalság. Az uj szám uj utal
kat indit el és feltünő állásfoglalásokat
tartalmaz. Aradi Zsolt, Poszonyi Lász-l
]ó és Rády Elemér szerkesztésében
megjeJenö lap további tartalma. Ijjas
Antal méitatása Savoyai jenőről, Kiss
!stván levele egy fiatal káplánhoz a
perifériára, Kokas Miklós cikke a' Ma
gyar gőgről, érdekes fejtegetéseket ad
az ipari reformról és a hite]reformr61
irt cikket. foglalkozik a lap a francia
váJasztásokkal, Wolff Károly beszédé
vel, a lengyel magyar kapcsolatok lé
nyegével, a borravaló eltörlésével, a
kisebbségi magyarság ügyeivel stb.
Rónay György, Thurzó Gábor, Szabó
Zoltán könyvkrítikákat irtak. lOénes
Tíbor a színházi bemutatókról ir szel
lemes birálatot. Kis cikkek, világnap16
és íllusztrációk egészitik ki a lapot,
melynek ára negyven fillér. Mutatvány
számot súvesen küld a kiadóhivatal:
VilI., Szentkiralyi-utca 28.

Öngyilkosság. Király Endre
ól éves gyomai kovác5 segéd
május 17-én éjjel fél 2) órakor
,lakásának padlásáll, fela!{asz
lolla magát. Mire lellél felfe
dezlék, már halol! voll. A sze·
rencsérlen végetéri ember gyá. '
gyilhaltal!an rák beíes;:sége mi,
att váli meg öz élelről. Pár hó
nappal eze/ólt támadta meg I
légcsövél a gyilkos kór és meri
lisztába voll annak gyógyilha
tal!anságával, elkeseredésében
önkezével veteit véget hánya
toH életének. Temetését május
19'én tarlotlák meg nagy rész
vét mell eH.

Mosolyog az ember, ha él

bel· és kUipojjlikai jólérlesül
iCK azt kérdezik; ,.,Tudja-J2.
hogya vizsgáka! hamarább'
~arJiák meg az iskolákban, meri
kellenek a lanicrmek az olasz
és angol katonák elszáll:ásolá· I
sára. nw!"I... Si b." Ez a hir-ll'
Jerieszlés is olyan ragályos,
mint a seHrendszerü "rózsa- I

lánc" és más hasonló ösloba- I
:ságoiK.

Országos ipari demonstrá.!
eió Szegeden, Május 31·én
:{.ezdődlk és. juniu~ l: ~i~ lal'I a I
vIJI. SzegedH Ipan \; asar., Ez l
alkalommal adták á! rendeilc p !
tésének az első magyar kis- II

ipari áruminiacsarnokot és ezt:
az al1zalmal használják a I
magyar kézmúiparosok arra, I
hogya kisipari exporl érde-l
kében demonstráció! rendez; I
zene\c A Szegedi Ipari Vásáre I

fél május 28·lól féláru vasl.lJi
je~gye!, 25"tól pedig 50 szi:·,
zalékos haiójcggyel lehet utazI

Igazo1ványok az iparleslü
ietekné\és a' meneljegyirodák
ban kapha/ők..

k
,:, -ágens v,~isjr l'ví máius
llt~ 50 és 31,,'[\ fOf! meg-
ld;ii.llfli 2S pedig: májús hó
~.)9 ér; eken hasiloti körmü
?iil'1i klhoj!ással, május hó 30·
(111 szembajon 1(~vás"'r; méÍjus

hó ;3)l-én vasárnap kirakodó
\'flsár. A.z á]lalvásárra sZijbály~!

sZ,CrÜ'2f1~ l:iii!,Jí:Oll _mi'Jrh~k\~2íiel l
lliJndemojll allCJilcl na'o, - ,
eladásra nem szánj, szekérbe I
fogOll áilaiok s?intén csak!
szabáiyszeriicll kiálliloíl marn I
halav,ille! hocsáltainak cl vásár~ I
jérce, Minden scri('sróJ, iullfóJ i
kiilön·ldilön marhaJcvéi áiiilan· i
dó ki. lparosok, kereskedők,

íparigazolványaikat felmulaJni
larlozlnk.

Munkaphlcot 'kérnek a kéz
műiparosok. A magyar kéimú".
iparosság rendkiviili sulyos
helyzete oggasztóvá vált. Öröm·
mel kell azonban megállapito
nL hogy éppen il legsulyosabb
órákban íelen!kezika kézmú
iparosok láborában a legna·
~yobb életerő. Ezt bizonyilja a
május 31·én kezdődő és juniI
us ll-ig iadó ViiI. Szegedi
]pari Vásár. ahol impozáns lö
rnegben vonUlnak fel a magyar
kézmúiparosok,háziiparosok.
iparművészek és népmúvészek
remekbe készüli Alunkáikkal.
A Szegedi Ipari Vásárra féláru
jeggyel lehel uJazni az ország
mil1d,zn részéből. UJazási iga
zolványok az iparteslüleJcknél
és meneijegyirodákban kap
haták.
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3 fillér
egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kiszállitva
s feladva, Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordót dijmen
lesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétküi
dés utánvétteL Egy pengő

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

Soraim kellemes édeskés
italuak. tiszta, tökéletes za·
matuak és fi El m savanyuak.

eim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestmel1:ye.

érlékesiti 63. Észak vilJámo}'ors
'"kombinácíókkat állandóan frontba

van; de gól már nem érik meg.. ,
Eszak határozottan csiszolt fut

ballt játszott, Dél csak hellye!p
közzel, de Jelkesedése dicséretet
érdemel. Észak csapatában Po,
csai és Hódi játéka magaslott kl,
a többiek is kielégitettek, csak
Pluhál' (mint halT) Pangert és
Oyebnár nem igazolta a kapitányt
és a berényi protektorokat ...

...
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Szövőgyár-MTK mérkőzésreI
szövetségi elienört küldlek ki Ter- ~

E:s:zald U. o. állása V. a3-án: nay Béla. alelnök szemr.:'lyében. 1

1 MSzSe 20 13 1 1 103 20 37 CsAK-KEAC alszöveiségi dön· '
2 MTK 20 16 1 3 84 15 33 tő első meccsél pünkösd vasárnap
3 ETK 20 12 5 3 67 20 29 fogják Jejáíszani. Ugyanakkor Hód· '
4 GyTK 21 10 5 6 34 38 25 Ö ~ , h ' S . Cmez Vasal elyen _zeged- saba
6 Törekvés 21 9 5 7 41 43 23
5 BISE 18 9 4 5 4035 22 alosztaly-vá'oga~olt mérkőzés lesz.
7 GySe 20 7 4 9 35 37 18 A válogatott csapatok pünkösd- 'I
8 TAe 20 7 2 II 2653 16 hétfőn i\'lakón adnak egymásnak"
g KTE 21 6 3 12 306\;) 15 revansot. l

10 Turul IL 20 5 3 13 29 60 13
II Hunyadi 19 6 1 12 20 6'2 13 vasárnap a Körösladá-
12 Máv ll. 21 4 4 13 30 61 12 nyi AC-hoz rándul1 át a GyTK -.....---."""...--~"""'-
13 VSE 21 2 4, 15 2459 8 kombinált csapala. A meccset U b l i k á C i Ó

Május 240i mérkőzések : azonban nem játszották le, mivel
Férfi ka.iapok, sapkák a gyomai

(ZárjeIben azőszÍ eredmények) a KAC - mely a GyTK il csa· piacon kaphat6k. Ócskakalap javitá8át
Oyomán: GyTK-MÁV JJ. palát várla, --' nem volt haílan# 1 P-től vállalom Góth József kalapos. 3

Endrődljn: ETK -GySC (1-1), dó kiállni a 7 első csapatbeljá- A Futuránál (Wagner Fatelep) bur-
Mező/uron~ MTK-Szövögyár J lékost szerepeJleiő kombinált el» gonya, korpa, árpa és szemestengeri

(7-O), Mezöberényben: Törekvés- I len. ál!andóan kapható.

KTE (2-O), Békésen : BISE-Hu- Miután a csabai MÁV befe- Hösök Emlékutja 12 számú ház,
nyadi (2 O). . l b mely áll padosszoba, konyha, spejz,

Jezte az . oszt. ajnoki mérkőzé· me!lékhelyiségekböl, kert és udvarral
vasárnapi eredmények; seH, igy a vasárnapi GyTK bajI, és amelybe azonnal be lehet költözni,

Szövőgyár-Törekvés 6 0, Hu· noki mérkőzésre, majdnem a tel- olcsón kiadó. -9
nyadi-VSE 4-l, KTE-Tuml ll. jes elsöcsapat ál! ki. Enn.élfogva I szép új cserépkáiyhák 80 pengő-

3-O. l nagyszerű mérkőzésnek igérkezik től, jótálással régi kályhák átiakását
Sporthirek l a MÁV-Gy'TK baJ'noki JlJ1érk.ő;. vagyalakHását felelősséggel vállalom

B· óJ,('Jdé ETK G 'r B l I vAcZI kályhás Békéscó'aba, Lkerülel
Ir U s:. - yS .....: o- zés. Mérkőzés után a NI.ÁV .csa. I Bánát u. 1. IQ-tO

ross, GyTK-MAV JI.: dr. Ma 4 á d' ,pat t vell egül latja vacsorara a I KitUnö zamatu rizling bor Hte-
gYllL GyTK egyi.itles. renként 56 fillérért kapható Kerekes

ETK-GySe mult vasámapra DLASZ válogatott-főiskolai Károlynál. -11
kisorsoJt bajnokimérk6zést, a válogatot! 5 2 (2-1 ) Kinizsi. Pál utcában Lukács féle
nagy esőzés folytán hasznáfhatat. MTK O TK b" 'j( ~ l ház bekeritve (120 m. dróíkeritéssel,)
laná vált pályán nem lehetett - y ajBO 1 mérko- . és ahoz tartozó 2 hold föld szöl!öyel
megt?rtani. A meccs _ lJoinap -:- z~sr~! szóló beszámolót lapunk Igyűmö!csőssel meJlél, épülettel jó ku!
május 24·énkerül Jejátszásra. zártalg nem kaptuk meg. Egyéb- v!zzel eladó, Ugyanott gyümölcsfa per-

Turul n.-Hunyadi Áldozó. ként az MTK gyözött 2· O arány.. I metező gép és 35 szekér trágya, vala-
I ban, . ' mint két örökös nyilas eladó. 2-1

csütörtökre .kisOrSOlt bajnOkimér-1 ftRftftMftAftftftftftftM~
kőzés elma·radt. A Hunyadinak Észak-Dél 6-3 (3-2)
ugyanl's ŐSZl~ 1'oa.,0lt J'a'lékosal'val I T' h~ -'- Van·e már éiefj;liztositása?

i'5 .. Izen arom tszaki jálékos ér-
kellett volna kiáJlani, ezek közül Ikezeti Battonyára s a kapitány el, I TURUL-MOBIRT
azonban most csak öt futballozik gondolása szerini (az I. félidőben ! Éietbiztosiíó Társaság.
állandóan. Igya mérkőzést a l Simon, a ll-ban Cs. Nagy játszik Szíveskedjék érdeklődni

Hunyadílemondta s a két pon· középfedezetet, Bartha li. pedig Bodon Lajosnál.
tot gólarány nélkUl a Turul il. M<lkkait váltja fel) "változatlan" Kazinczy ut 10 sz.
kapta. Tabellánkban e 2 pont összeállitásban indul' meg a küz· l
már szerepel. delem. Dél fergeteges iramot dik-

Az őszi MIK-Szövőgyár tál, Észak védelme Pluhár és
meccs ügyében. - 'l'lmelytől az Pangert lehelellensége folytán
Északi IL o. bajnokság sorsa kapkod, Devosa lövése gól O 1
függ - csi.Ht>rtökön délben hall» Hódi nagyvonalu játéka azonban
gatla ki az egyesbiró Hódi és. felhozza Északot s Csete hálóba
Pocsaj SzÖvőgyári játékosokat. gurit 1-1 Gyebnár kinosan gyen b I

Költségkimélésböl határozott igy ge játéka után Hódi két szép du·
az egyesbiró, mivel mindkét já- gója következik 3-l, majd Pluhár
tékos tagja volt a válogatott csa- miatt büntető s Magyar a rossz
pamak s ebben az időben, a bal. I ,;fal" mellett szépít 3-2. Az Észa~

lonyai meccsre utaztukban, Csa- ki védelem csalódást hoz a ka
bán ebédéltek. píiánynak s eredeti elgondolásán

Hadsereg-kupáért folyó kÜZ., változtat: Pluhár a bekk, Cs. Nagy
delemben 8 csapat jutoU az elő. a jobbhalf. A ll. második félidő· !

döntöbe. A szegedi dandár-baj-I ben szerencsésnek mutatkozik ez i
nok a csabai 10. honv. gif. e. va· a frissités, a halfsor tömi 13bdá-j
JogatoU csap.ala lett. Legk'özelebbi II.' val a csatárokat, tapsot kicsaló
ellenfe!ük a debreceni repülötéri . akciók cikáznak és lövések Zug
csend5rkiilönítmény csapata lesz. nak Dél kapujánál. Meg is van
A győztes csapat továbbjut a az eredménye: Hódi, Ancslo, Hó
középdöntöbe és eIlenfele a pécsi I di góljaival 6-2. Dél legjobbjai I
8. honv. gy. e. és L határőr ke. védelembe huzódf)ak s Hódi bom- fi,'ilHiHiHlJH1HIHm\\luv"~

Szerkesztésért és kiadásért felelős:
rület meccs gyözteseJesz. A 10.. bál csak kerülgetík a kaput. Dél WAGNER l\1ÁRTON.
honv. gy. e. junius 7,.én játszik is lefut s Adorján keresztezése Hungária könyvnyomdavállalat, Gyom"
DebrecenbeR. tulszigoru ll-est hoz: Magócs Felelös üzemvezető: Teket Sándor,

esikós László.
* E rovatban kőzőltekért nem

vállal felelöséget sem a sZ€lrkesztöség
zem ;il kiadóhivatal.

Korona mozgó Endrőd

1936. m:1jus 24-én vasárnap
Két nagy hangos sláger!

Pál uccai fiúk
Molnár Ferenc Ör5kéletU regényé-

nek fílmváHozata. .
Föszerepekben Amerika kiváló

gyermek színészei.
Előadások kezdete 7 és 9 órakor. .

Pk. 302 sz. 1933.
1932 vghtói 366 szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. fésüs József ügyvéd által

képviselt Hazai Gépkereskedelmi
Rt. (csaU. Gazdák Bizt Szövet~

kezele 63.02, Shell Kőolaj RT:
469 37IH!.) javára FeUer Ernő
és neje ellen 1840 P. 29 f. tőke

és több követelés járulékai erejéig
a bp. közp. kir, járásbíróság 1931
évi 463.706 sz. végzésével elren=
del! kielégitési végrehajtás folytán
végrehajtást szenvedőktől 1932
évi december hó 22;én lefoglalt I
900 P. becsült ingóságokra a gyo
mai kir, járáshiróság fenti számu

- végzésével az árverés elrendeltet
vén, annak az 1908. évi XLI. t.c' l

20 §-a alapján a fent megnevezett 'I'

s a foglalási jegyzökönyvből ki
nem tünő más foglal!atók javára
is az árverés megtartását eIren;
delem. de csak arra az esetre. ha
kielégítési joguk ma is fennáll
és ha ellenük halasztó hatályu
igénykereset folyamatba nincs
végrh. szenv. lakásán, Gyoma
Horthy Miklós' u. 47 házsz. alatt
leendő meglartására határid6ü]
1936 évi május hó 28 napjá
nak délután 3 órája íüzetik ki,
amikor a biróilag lefoglali buto
rok, zongora s egyéb ingóságo;
kat a legtöbbet ígérének készpénz
fizetés mellett eselleg beesáron I
alul ls - de a kikiáltási ár két·
harmadánál alacsonyabban csak l
a végrehajtást szenvedő beleegye- .
zésével el fogom adni. Azon in
góságokra, amelyeknek a kikiál!ási
ára egyezer pengőn felül van, az
5.610/931 M, E. számu rendelet
éjtelmében csak azok árverezhet- I
nek, akik a kikiáltási ár egyli. 'I

zed részét bánatpénzül leteszik. ,
Gyoma, 1936. évi május hó L J

Villányi Nándor I
kir. bir. végrh. mint bir. kiküldött.!
UV~UWUUU~tiuuuu.uu~uu.uu

LTTÉR*
Nyilatkozat.

Az ez évi husvétkor ittas álla
potamban elkövetett sértések és in·
zulfusok miaU ezen sértettektől va
gyis Bartik józsef, Bartik józsef
áé, W'eigerl György, Herter György,
Herler Imre és Herter Adám gyo
mai lakosoklól miként a biróság
előlt, úgy ezuton is az ünnepé#
lyes bocsánatkérést kötelességem
nek tartom.
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Gyoma 1936 májusfILLltR.

T A R S A D A l. M! É S K Ö Z G A Z O AS G Il. TIp

XI. évfolyam. 22. szám.

!E:l.ŐFIZETIÚ" ARAK:
Negyect'<:'!re 1'30 íP, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

BefizetéRe!< postacsekken :
,Hungária-nyomda Gyoma" csekkszámi8,280.

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

Fele!és $zelrk~;zíő: WAGNER MÁRTON
Sze!"keszt6ség és kiadóhivatal:

.,HUNGÁRIA~ KŐNYVNYOMDA
G y o m ll, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabássi:
Egyhasá!:los (55 mm széles) í C17L magas hiroi~tea

20 fillér. ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizsze"íÍnéJ
15 százalék, 1. negyedévi hirdetésnél 20 sllézalék és
félévi hirdetés esetén '25 százalék kedvezmény! adunk.

AM ........

Felhivás
a baromfitenyésztőkhöz:

A békéscsabai baromfikeltető

központ részéről érdeklődnek, vol
na·e Gyomán és Endrődön a
nyári csibe iránt kereslet.

Felhivortr az érdeklődőket, hogy
junius 3 ·án délelőtt tájékoztassa
nak, hogy mit válaszoljak a ba
romfikeltető központnak.

Baromfilenyész!ési szempontból
kívánatosnak látnám, hogyagyo·
mai és endrődi baromfitenyészlök
- esetleg rajtam át is - felve
gyék az érintkezést a békéscsabai
központ/al. Wagner Márton.

A nag<yarányu elókészűv

lelek után Bornemisza Géza
iparügyí miniszler május 50-án
II yília meg él VIIi. Szegedi Ipa
ri Vásárt és ugyanakkor adja
ál rendellelésének az impo
záns arányu, mosl (-piill, elsö
magyar kisipari áruminfacsar
nokol. A vásárra a MFTR és
EDOT tiszai és dunai vonalán
már féláru ieggyel lehet ulaz
ni, mig a MÁV és SZCSV vo
nalain 28 v lól érvényes az 50
százalékos uiazási kedvez
mény. A MAVAUT vonalai p

29 én lép életbe az utazási
kedvezmény. A VIII. Szcgcoi
l~.arí Vásáron felvonulnak a
magyar kézműipar, háziipar,
iparmúvészel és népművés7'21

reprezenlásai. Oyomáról fm:,
res vona! les7. junius 7'(>11
Szegedre..

A SZEGEDI
IPARI VÁSÁ
:tviEONYITÁSA

ecsér András
gazdasági nyila'tkozataj

- A közeli hónapok nagy
~dviteli lehetöségét a berlini
olimpiász jelenti a magyar íer
mények számára.

- A sertés export nagy ará~

nyait az jellemzi, hogy tavaly
augusztus óta több mint 250
ezer sertést exporiáltullk és ez
év végéig még 70,000 darabot
viszünk ki Németországba.

- Ebben az évben összesen
20.000 darab szarvasmarbát
viszünk ki Németországba.

HARSANYJ PÁL
esperes.

léresre a mencteUiket. Az uti
költség Gyomáról Szegedre és
vissza

4.20 pengő.

Bővebb felvilágositást a szer·
kesztőségünk ad.

besen zúgó' szélnek zen~'

dülése s tizenkéimillió ma- .
gyar homloktm kigyúlnak I
a legszentebb hazaszeretet
tüzes lángnyelvei, csoda
lesz, mikor egybeszerkesz
tetnek az emberi bún áltai ~

szétdaraboH e z r lZ d é ves I
szent határok ----:- és mégis"
szent bizonyosság, ennek
így kell lenni, azért, mert·
lsten az örök igazság ura
s az igazságnak és élei nek
diadalmaskodni heli!

Gyula, .1936. pünkösí ün
nepén.

Évzáró vizsgák és beiratc!~sok ideje
a községi iskolákban

filléres Gyomáról indul 5.52 órakor,
Szegedről visszaérkezik 22.25 órakor

Filléres vonat a szegedi
Baross-szövetségi nagygyülésre

Vizsgák: Gazdasági iSkOlá-

1
jelenni sziveskedjel1ek.

ban junius 2-án délelőtt a fiu, I Beiratdsok lesznek: A gazda
délután a leányosztályok ré- sági iskolában junius 20 és 21
szére, il csudaballai elemi is- én, él külteriileli elemi iskolák·
kolában íunius 3án, él har· ban pedig íunius 7, és 8... án él

magyiban 4-én és a nyilasiban délelőlli órákban. Igyekezzenek
pzdig 5-én. Délelóll 8 órakor, I az iskoláztató szülők a ielzel!
d,éJutá,rI 2 órakor kezdjük il l napokon beiralni iskolaköleles .
vIzsgakat. gyermekeikel, hogy az őszi

Kérjük a község érdeklődőIpótbeiralások alkalmával ne lev
lakos~ágál, hogy a vizsf;ákon , gven már azzal gondjuk"
minél nagyobb számban meg'" ISKolaszék,

Elhalasztják az országzászló leleplezését!
A junius 7-re tervezett or- tartotta eélszerübbnek, hogy I

szágzászló leleplezését elha· az ünnepélyt elhalaszíjákolyan
lasztoUák bizonytalan időre, időre, amikor a meghivott elő
mert Anna főhercegnö lejöve· kelőségek is már jóelöre meg-

még mindig nem lehet jelölhetik az eljöveteJüket és
biztosan tudni és igy az lill- a szerint állitbatják össze az
nei)el~rt rendező bizottság azt ünnepély programját.

Jutlius 7-én filléres gyorssal
mehetnek Gyomáról is a sze·
gedi ipari vásárra és az aznap
tartandó Baross Szövetség
nagygyüiésére azok, akik a
vasutnál előjegyezíeti!., a fiI-

Jisztul s a szív a leg!isz~

tább szeretet virágaival lesz
tele. És mégis szent bizo
nyosság ez, ennek így kell
lenni, azért, mert egyén,
család, társadalom, nemze
tek és népek minden bol
dogsága csak így épülhet
megl

C s o d él lesz, mikor a
csonka és elrabolt magyar
föld fejelt elviharzik a se~

s d
ny ssbiz

A keresztyén hilnekmin
den ünnepe egy-egy csoda
és egy-egy boldog bizo
nyosság. Csoda, mely meg~

fejthetellen myslérium a ku
tató ember szárnára, -' de
boldogitó szent bizonyos
ság, melyet a hivő emberi
lélek még a logika tÖrvé
nyei szerint is tisztán és vi
lágosan lát, egyetlen egy

absolut ig"azsággal megma
gyaráz.

Csoda a karácsonya ma
ga jászolbölcsőiével,az an
gyali karok hymnuszával,
- és mégis egy szent bi
zonyosság, ennek így kel·
lett lenni, azért, mert: az
lsten örökkétig való sze
retet:

Csoda a nagypéntek, .és
<cl húsvét a maga golgothai
kereszrjéveL f,eltört szikla
sírjával, a sír szájára ült
fehérruhás angyolokkal és
mégis szent bizonyosság,
ennek így kellett lenni, azért.
mert: Krisztus az önmagát
áldozatul adó főpap, azért,
mert: Ö a feltámadás és az
élet.

Csoda a pünÍ\öst maga
keltős lüzes lángnyelveivel,
a sebesen z(Jgó szel,znek
zendüJésével, CI tanítványok
halált megvetó hósiességé
vel, és mégis szent bizo
nyosság, ennek így kellett
lenni, azért, mert amaz
örök kőszikJán fe! kellett
épülnie lsten országának!

Csoda lesz. mikOr a sok
nyomoruság között szár·
111;"atörött lélel" megint ma
gasba emelkedik; mi a
királyi sas. Csoda lesz, mi·
kor ez erkölcseihen alá~

világ meg-



szárazság

BIRTTUR

1135, 36. 37 Igen !:így (elek és
forró niipok nvárofl,

az erdői,. házak,

féljük felgyuJladának, a

folyók megapajrak és állal
lehdett gázo:ni. Sok ember
és bamm elvesztek a s:r.om
j'J..íS')g miatt.

1142. Az igen meleg, s7iÍr'1:Z te,

lel

Éi.etbiztositó Társaság,
Szivesl<edjék érdeklődni

Bodon LajosnáL
Kazinczy ut 10 sz.

~UUUWU~UWUUUUUUUUU~U

!<öveH,e eo: l\l?gyarországon
oíy éhséget szerzett, hogy
sr,k ember éhség
miaH.

1144, Igen hideg iéi és a nyara
is hideg, hogy az aratás
egy hónappal későhb esete
igen l,evés . oly sav2Dvú,
ho,gy inni nem lehelet:. .

182. Oly igen lágy tél hogy a
gyümölcsös fák február 2~~n

rakva voltak gyűmöiccseL
1186. Ojy (,így lél. hu~;y ia\Juari~

usba a fák virágozlak, feb~

márban a madarak tojtak és
az almák annyira megnöUf)"

mint egy dió. nonap
ban az aratáSI Turingiában
az 2raíást mind elvégezték,
auguszJusban a s2.üre!oek is
vége lett.

12 n. vagy mások szerilü 1219.
oly iszonyú hideg té!, hoe:v

'>...: '"-6.--

a bagdadi úton a ,lörök hadi
nép nagyrésze mind elfagya.

1224, igen lágy ':éi, nyara heves
szán.l, de nagy csaHogások·
kal, felhöszakadasokkal teljes.

1225. A ieghidegebb telek kö~ű1,

a Vólga annyira befagyoU,
hogy a Dzsingiz Kám a iéo
hátán vinné által táborát AszG
rahám ostromlására. Még
Siriában is nagy havak estek..

1245. Oiy hideg tél, hogya tatár
egész táborával együtt a Du,
na befagyoit hátán ment áí
tal Esztergomot ostTomo]ni.

1258. januáriusban már virágoz~

tak a fák, pünkösdkor arat
tak. Jakab napkor szüreieHek.
(Julius 25. Szerk.)

1269. üly hideg tél, hogya Nap-'
keleti tenger jegén Jártak.

1275. Hideg havas tél, nyara is
oiy hideg lett, hogy semmi
féle gabona, gyümölcs meg
nem érhetett.

1287. Igen lágy tél.
1289. Még iágyabb IéI, mert Salz

burgnál a fák levelei le sem
. i1uliottak karácsonvlior és viz·

keresztkor El falusi' leánvol<:
búzavirágból, vioJákból, más
virágokból koszon.í.kat csinál
tak. januáriusban a fák vi.,
rágoztak, a madarak tojtak.
februárban a szőllő növések
nagyok vollak és. érett epret
lehetett szedni. Aprilisban il

szőUő virágzott. Az aratás
igen bő lett

(folyt. köv.)

HnllS~~~

Van~e már életbiztosiíása?

annyira;,té],
igen hideg tél.
IViek:g, száraz764,

nem voii.
796, ,98. Lágy telek, száraz,

mele~ nyarak.
799, Oly hideg téJ, hogya H,:l

gerek is befagy tak
819-823-ig hasonló hideg lél.
856, 57, 5S. Lágy telek, száraz

nyarak.
859. Oly Iligeg Iéi, hogy az ad

riai tenger mmyira befagyoH,
hogya terhes szekerek jár
hatták.

986, 87,. 88. Lágy telek, száraz,
heves nyarak.

989, A leghavasabb és hideg tél,
mely miaU a foiyóknak rend
kivüli való áradásai követ~

keztek.

992, 93. Száraz, mek:g jelek' és
nyarak.

995. Iszonyú havas. hideg tél, no
,'embertől márciusig tartott
Julius ismét oly hideg lelt,
hógy él tavak, sö! a foly6vi
l.ek is által fagytak. Az elő

fákat és galxmákat ugy ie ..
rorrázia a hideg. nJintha a
r1űzperzseHe volna le.

esztendöbeli hideggel - a
histáriai jegyzések: szerint -.-:.
csak a 763 ik esztendő mér...
k5zheTik, mert ti Duna és a
Rinus fenékig fagyta!c Kien
gedvén a Duna 30 lábnyi

m. szerk) magasságú je
get hordott a Fekete (enger~

he, aziúgy eltöllöHe jéggel,
hogy egész nyáron el nem
olvadhatott. amint a szél
Konstantinápoly alá hajtotta,
a város köfalait úgy megron
gálta, hogy ledúiedeztek. A
Dunától fog,,r3 az Eufrátesig
minden tartományok egg-yÉ:
leliek a jég által. A Főldkö-I

zi-tenger, valamint a Fekete l
tenger által fagyott l

1006, 7, 8.' Lágy telek, három!
esztendeig való szárazság. I

1017. 18, 19. Száraz, lágy telek,'
száraz meleg nyarak, ezeket I
az 1020-ra forduló oly hideg!
tél követte, mely miatt sok ~

barom elveszett. I
1022. Rettenetes szárazság. I
1042-töl fogva hét esztendeig urald II

kodoti a szárazság. l
1048. Igen. lágy tél, száraz nyár. l
1Q50. üly hideg tél, hogy az élő i

fák, gabonák kiveszének mid I
atfa. I

10.96, 97, 98. 1gen lágy telek, I
száraz nyarak. i

1099. Kegyetlen, hideg tél. I
II i 7. Lágy tél, úgy, hogy febrn- i"

ár elején oly égcsaHogások.
voltak, mint nyáron.

11 26. Oly hideg tél, hogya, ma·
darak fagyottan lehullának,

szá::-

járásáról Krisz-JpO'V 76 -:, a7.... b., ,............ ...,

tus Urunk szülelése utáD, \f

kiiródoH a Debrecen v3.rosábi:m <li

. reformálus coHégium bibli6téká
jában vezetett jegyzőkönyvböl. Az
1753 ·ik évben hCi"latoH rneg Oyo
mára, ítt is azóta :a\ik a
Biró család álta1.

Kezdete 252. l;;\I,lJ'I;:;Ii!,

Igen lágy száraz tavasz
és száraz nYilf j.;övel·

Kruchió Ferenc.

S~7L _._
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Szomorúan szi,l il református nagr- I
templom imácbágra l~ar~'ng )
~z"\'~ U·o" 1'"1'''71'1' llll'nt "<~';Al ~ ~~I_ I... "",;j. ~.'" 1'-' '.,",,'" .\.; < l),~_ '"-v uo ,.. a.

levelc:L haik zizeg~se: mintha öszi
heJvadást s;rz~tna. il1~nth3. temetésre
szólna.

Pedig tavz<s:c \':1n, kikelet, bódító
virág illal, csicsergő madár dal. És a
tavasznak ezen a május regge!én nem I
is temetésre szól, hanem imádságra.:
Nem egy embert sírat, - mindenkit. Érc .1
szivének talán fáj, hogy mily kevesen ,
hallják meg az ő imádságra hivogató I 252.
szavát

Odabent.. a na2'\.. 'templom üres pad-
~ kezet t

soraiban halkan száll, néhány hivő aj-
káról, az ének. "Dicsérjétek az UraL." 374. Hasonló havar1an és s"2áraz
És mily kevesen dicsérik. téi voH, iszonyu szaraz nyar

Valami dúl a gyomai református egy- követte..
ház kebelében, mintha egyik református I 375. Leghavasabb és hideg lelt.
testver a másikra gyii!ölködó tekintetet , 442. hideg tél hogy él
lövelne. Valóban, a gyomai református!
hivek közt néma sZivekbe zárt, de ádáz I tengerek is befagy lak és a
harc dúl. A gyomai reformátusság két I mély klímák alat! is i1ilt ~H)-

részre szakadt: egyikhez tartozik a I napig hevertek a havak,
szomszéd, a barát, a másikhoz a rokon, I 527, 28. 29. Száraz lá.gy telek,
a testvér. És néznek egymásra, mint 'jl' . melep' íiVélrak,
ellen az elleme : tekintelleJ. :')":{,O'. ., o

vv hideg tél köveHe. rwgy
Ugyan ki vetette el agyülölet magvát il

a szivekbe, ahelyett, hogya szeretet l a tengerek is befagy;ak.
zsenge ápoJgatta volna? Ki I 547. Száraz iéi és nyár.
hivta életre (,'zt a testvérharcot? Kinek 552. Szinte olyan volt.
az érdeke ezt fenntartani? 567, 68. Szár,,:z teJek és igen szá-

Adós maradok a felelettel, hisz olt van . raz ·nyarak.
at: (Igyis a szivekbe zárva. 569. A ieghidegebb tél követte.

Mint sárgúló fű a tikkasztó nyári hő-
. b '1' _.. . ". 587,88. Száraz, melegseg en az e !etá eso utan, ugy vagya-

dunk mi a békesség, 11 szeretet 'után, raz, meleg nyarak.
Hol találunk vigasztalást, ha összetör 589. hideg tél. leve; hogya
az élet vHlara, ha nem a hitben l Gyó- füldközi tenger is béfagyott.
gyit6 írt honnét meritenénk az élet 594. Igen meleg és havatlan tél.
sajgó sebére, ha nem az igaz krisztusi 9 A b
szeretetből I ~ 5' 5. "legnavasa b köveHe.

. 1 . 604. Száraz, meleg tél, száraz,
El kell jj porrn a gymö et magvat meleg nyár.

csirájában, mig gyökeret nem vert a
szivekben, mert akkor kiöli onnét a 605. Oly hideg tél lett, hogy a
szeretetet. I Fekeí~-tenger is befrlgyoH.

A gyomai református egyháznál Vál-I 666, 67, 68. Száraz, lágy itelek és
tozásnak ke]] beállni, hamarosan. Nem . meleg, száraz nyarak.
szabad vallási dolgokat korteskedésre I069, Oly hideg tél, hogy az em-
felhasználni, mínt jelenleg is, míkor a perek, barmok' majd meg-
két részre szakadt református hivek egy-, .
más ellen agitálnak Ez lealázása, meg- i~ fagyialc PI. Fekete- tenger is
szégyenitése saját vallásunknak. Össze, befagyott. -
kell hozni a két részre szakadt refor-' 674. Szár2z és meleg 3 eyá r
mátus hiveket, el kell feledtetni vélek I is igen száraz.
ezt a keserü poharat. Ha talán valaid I 675. Hav2s, erős téL
úgy érzi, hogy ezért néki áldozatotkell l 676, 77, 78. Nem volt tél ezek·
hozni, ezt is meg kell hozni, mert az l ben, sem eső, csak száraz
egyház békéje mindeneknél fontosabb. I
Mert ezt tanítja vallásunk, ezt az igazi l idők jártak. Ezen utolsó esz-
krisztusi szerelet l tend5ben oly forró. száraz

Nem elég, ha sújt bennünket a turáni I nyár lett, melyb-::D az erdők,
átok, magyar ellene a magyarnak, ak- j szénaboglyák, ház teleje is
kor még egy község egyvallású hívei II majd felgyulladtak. Tavak,
lelkében is a SLeretetlenség, az egymás I

folyó~'izek, kutak kiszáradtak.
elleni gyi.ilölet verjen tanyát? I"

717, 18. Száraz, meleg telek és
Mi nem ezl kívánjuk, mi a szeretet I nyarak.

hófehér galambját várjuk, hogy elhozza (
nékünk a békesség zöldelő olajágát, i 719. Oly reUenetes hideg, havas
hogy imára hívogató harangunk sza- I iél Jeit. hogy még AfrIkának
vára megteljen nagytemplomunk üres l déli részeiben is szaz nzp-
padsora Istent dicsérő hivekkel. l nál tcivább hevertek a havak

Változást várunk, amikor a zsoltárt I a földölL és majd rrcinden fák,
eneklő hivek nem azt nézík, ki hirdeti I ma dank és vadak elvesztek
lsten szószékéről az igét Amikor az I
elkeseredeH lelkekbe nem fogamzana miatta, a tengerek egész be-
meg a gondolat, hogy megszegje a', fagytak.
"Szent fogadást." Olyan változást, ame- 746. Igen meleg, szá.raz tél, a
iyik ö~szehozza az egymást61 eltávo- kánikula igen heves ieH utána.
lodolt református hiveket. Hitünkbe Augusztus 4-Wl október ]5·
vetett, de megrendített bizalmunk hely- ig még az éjsz..akák is mele
reálljon, református a reformátusban
testvért találjon, gek és hevesek vollak, mini

a nappalok.
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f. hó 28-án reggel meg
nyitott tárgyaláson 'Bakos
András dévaványai hentes
és mészáros me~tertmert ez
évben egy éjszaka egy ide
gen házba bement és ott a
ház lakójával erőszakos

kodott,. majd pedig onnan
érték tárgyat vitt magával.
a biróság betöréses lopás
ban és eröszakoskodásban
mondotta ki bünösnek és
összbüntetés fejében 6 évi
fegyházra ítélte. Az itélet
ellen" az ügyész súlyosbitáe

sért. mig az elitéIt enyhíté..
sért fellebbezett. Az itélet
kihirdetése után azonnal le...
tartóztaíták és szerdán a
gyomai csendőrség a gyu
lai fogházba szállitatta be.

Mészáros Mihály 19 éves
gyomai lakost, mert 28 eset
beo fiatalkoruakkal fajtalan ..
kodott, az ügyészség össz
büntetés fejében 2 évi bör
tönre itélte. Az itéletben
Mészáros Mihály megnyu-
godott, igy az ügyész in
ditványára azonnalletartóz·
tarták és a másik két tár
sával a fönt jelzett napon
öt is elszállitották

Uzicai András bolgár ker
tészt, mert il tavasszal a
körösladányi uton él kocsi-

A gyulai törvényszék itéletei Gyomai"

yolcvanegy féle
fizetünk

ján megtámadta. a hazatérő

Imre Erzsébet gyomai la
1\Osj, él törvényszék 4 hó,
napi fogházra jtélte eL Li
zicai 'András az Héletben
megnyugodott és igy az

F h ' 10' b" to. 2 é jogerős.egy az: ev, or on: v, Legnagyobb érdeklődést

fogház °0 3 e'Va 6 ho~nap' e's 8 ap 3eprenyi Lajos községi vég-
• Irehajtó megtámadóinak.

Pataki Löjosné mint első

rendű. mig férje másodren 
dü vád!ottaknak ci hatóság
elleni erőszak öH<a.imözásö
ügye váltott ki. Patöki La
jos beismeri bünösségét, de
a felesége, aki szintén :oH
állott mellette, mindvégig
tagadja, hogy ő baltát és
kést dobott volna a végre
hajtó felé. A tanuva!Jomá ..
sok nyomán a biróság rö
vid tanácskozás után bü
nösnek mondja ki őket és
Pataki Lajost, mint másod
rendű vádloHat 8 napi fog
házra, mig feleségét Bögre
Esztert, mint elsőrendü vád ..
lot/at 2 hónapi fogházra
ítélte. Pataki Löjos meg
nyugodott az itéletben, igy
az jogerős, él felesége az
itélet előtt a község foiyo
sóján mO ideg rohamot
kapott és ott .összeesetLA
előhivott Vince Endre köz
ségi ügyvezető orvos sem
tudté! magához tériteni, igy
a biróság előtte az itéletet
nem hirdette ki, hemem az
jde vonatkozó törvényeik k
alkalmazása alapjé1n irás q

ban küldi meg.
Ugy látszik, még sem ér

demes a végrehajtó közeg,
re kezet emelnI.

Agyulai törvényszék Ung
váry tanácsa f. hó 27..én
Gyomára szállott ki, hogy
a nagyszámban összegyült
kényes ügyeket a jelzett és
a reá következő napon tár
gyalás alá vegye és érdem'
legés. ítéleteket hozzon.

Az első tárgyalás Bosnyák
György föjialankodási ügye
volt. amelyben mint vissza..
eső bünöst több rendbeli
cselekménye alapján 4 évi
fegyházra ítélte. Az itélet
ben ugy az elitélt, mint az
megnyugodott. igy az ité
let jogerős. Az ügyész in
ditványára azonnalletar..
tóztafta él törvényszék.

Smirí István endrődi ia
kost, merr Gyebnár Imre
szólló kertjéből társával
Jónás Lajossal több
ízben, de összesen 700
szólló karót lopott, majd
pedig, amikor Gyebnár Im..
re él lop~son rajta fogta és
megadásra sz61itotfa őket,

- megtámadták és sulyo
sán bántalmazták - a bj~

róság enyhítő körülmény
alkalmazása nélkü15miri
Istvánt és társát külön-kü
lön 1 év és 6 hónCipi fog·
házra Hélíe.

FiGYELEM:
ANGOL NYELV.
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Minden emberre 103.63 pengő közteher ~k. !
A pénzügyminiszter mosI ,ed- ~ kasa összesen 921.7 millió ~

la ~i 0: .19.34. évről s1:61~ .iJlcló~ ~ellgől fÍl~~e!l kÖZ!(;.fhek.c,im~n I
stélllSzl!kat, amelrnek I. fe!eze, es 12hhe-z jélruII meg O rI es l
le az 1935 és az 1934. évi I'ÖZ~,' M.4Bi járu!ékok eimén 71.9 ~

ter/lek összehasonlilásáról és I millió. ezzel eg.yüH lehát 9'5.7 i
megoszlásáról szól. Az össze- millió pengől leHek ld él köz~ i me
silés az! mulatia, hogy 1934· le~h~l<. amely.e~. 1929·bel'1 ~.u.I~ I
b l 9- . I 'k 'I R. bI.. . mmallak l mtlhard 298 mulioen . é) szaza e na ~evese lU - l

.. pengovel. !
esell éi! ko.zterhek~ól egy e~y I' 21 féle egyenesadót, 4 féle
!akosr~, ,mml 193D-b,m, vagy~s . fOl'galmiadól, 1 féle iIIetékd, 13
az adozok kevesebb terhe! VI' féle fogyasztási adór, 7 féle ,I

seliek. I vámot és 4 féle lövedelmet is,
1927-ben még 141.45 P. eselt mer az adóstaliszlika. De ha

él közlernekből egy- egy lakos- figyelembe vesszük, hogy az
ra, 1928·ban 143.44 P. aitól egyenes adók csoportjában fel ..
kezdve állandóan csökkenI él tünfeteH községi "vegyesadók "
lehel' és 1934..ben már csak száma 44, akkor összesen 79
103.63 P. voll feienkénl a köz- failája van a különböző köz' __
teher. Csonka· Magyarország terheknek, amely az ország
mai területén él lakosok száma adózóll1ak vállára nehezedik.
t95D-bal1 7.783. t10 lélek voll És ide kell még számiianí az
és ezek összesen 704.2 millió OTI és MABI iárulékokai ls.
pengő közlerhel visellek. 1934.. amelyekkel e~nrüll SIere emel
ben az ország 8.894,920 Ja- kedik az adók nagy száma.

A l'iagyrabecsült slIíi.álők és a tanul6
ifjuság figyelmébe.

lasz
Bauer Ulésné úrhölgy

"Tanyai fátogatásH cimü
cikkére

Fdhivom cl szülők és él lél
nuió lfiuség figyelméJ arra, hogy
a világon a rnL'ii napig páralIa·
nu! aUó 10llClikusorJflO! és né,
GCl nyelvkurzlJsomai, mely 2
hónapig lan, folyÓ év iuníus hó
20·im. nyilom meg, ugya fel ..
nÓllek. mint külön (J serdülők

számára as. A kurzus dija: havi
előlegesen fi.lclendö 12 pengó.
A tanuló ifjúság \'észére napi
2 óra délelőH ésdélulán, éi fel ..
nóliek részére pedig minden
nap ! óra. Országosan ens.
merI jóhlmevem bizfosHéka an.
nak, hogy az én foneHln.J.s njód·
szerem melleH szorgalmas ta
nulással 2 hónap ajalt minden
egyes tanuló folyékonY,illn be
szél angolul vdgy németül. Eló
zeies iekntkezések vagy a köz-

ref, iskolában Tari ianlló
urnál vagy levé~ben 5zl!ágyi
J~nos h;lezőlur, Vasui lIlca ~O

szám alaIl.
Szilágyi János

a fonetikus nemzetközi
nyelvek !amári:L

jt'liesó ércésse! olvélslam Bau·
uni Ö!1CJflYSfJP uiság cik
kl!1 éJ "GI/omai Ulság" május
16· iki szárnában s igen örven
ekk. hogy öl Teiek'!llajorban
lálanak :ne",elégedésére szol, ,
R'á!iak. Na!<'Yon köszönöm fá..
radozásál és igen szívesen ál
iok rendeH{Qzésére bármikor,
hogy áldásos tevénykenységél,
mini él "Slefánia" veze!ó védó- !

nőie ill él jövóhen is gyakorol..
hassa.

Szerénységem nem engedi,
meg azonban, hogy azt él sok:
és kedves elismerést amJÍvel
engem elhalmozol!, mind a
saiáJ magam részére könyvelo
jem ei, hanem engedje meg,
hogy az orosz!ánrészt átháríl
sam dr. Bartha Gusztáv uradal,,:
mi orvos úrra, aki fáradozást
nem ismerve, él legnagyobb
lelkiismeretességgel és jóaka,
rallal végzi, sokszor nehéz,
munkájtJl. úgy a gazdaság, mint
éi beleg"ck legnagyobb megelé
gedésére. Tény, hogy 17 év
alal! nem volt gyermek elhalá
lozás és ez legnagyobb rész
ben az ő érdeme. Igy engedje
meg cl kedves cikldrÓ, hogy az
elismerésben ővele osztozzam.

Csermák Kálmán
urad, tíszítartó.



Békésvármegliéb6J roiyó hó
24'én cl kövclkezó vitéze!H?l
avalták :

T i s z t i : ProMszka Imre
százados Gyula. Tar AnIa! !El
karékpénzlári igazg~ló Gyula,
OrsolJélY Alajos iószágigazga:ó
Ókigy'ós, dr. Fejér Kálmán
ügyvéd Szarvas, Baranyai Ist
ván takarékpénztári igazgató End
rőd, Fazekas Gyula gabonak~:

reskó:dó Körösladány, dr. Szent·
afHl Ei Y Pál községi főorvos Kö'
rösladány, Szelénvi Béla ianj
Jű Kéiegyháza. TiszH váromá~

nyosok: B~nhegyj lslváo Szen o

telürnya, dr. Sarkadi Márkv
Tamás Gyula, Balog Elek Sop,
ron, Varga Kálmán Gyoma, N8S~

fay Gábor Sopron, Simonyi.
!ános gazdasági akadémiai ía
nuló Debrecen. L e g é. n ys cg,
Lelkes jános Szarvas, Tólh J6·
zsef Békés, Szilágyi Károly
Gyula, !vJálé Alberl Gyula, Ti",
már Lajos Endrőd, Harmati lst~

van Endrőd, Durkó Mályiís 5~~

kés, Fuiaki Gábor 5ékés, Va..
sas Sándor Orosháza, Ht'!fM

maii András Békéscsaba, L e-
g' é n y s é g i v á r o m il II Yo'
so k Szabó Nagy Géza Csor·
vás, Nemes Bálin! Csorviis,
Fabri János Nagyszénás, Gyen
ge Tamás Ujkigyós, Horváth
János Békés. lakása Sz01nol..
Bohn telep, Szigejj Laios Gyu~

la, Szürszabó jános Szentelof~

nya. Zalai jános Gádoros,
Bökfí Zsigmond Füzesgyarmel,
Bogn~r józsef Szeged, Pap
Andor Szeghalom, Faluházi
Sándor Bucsatekp, Gáspár
György Kondoros,

előnyökel télr kl ~0k lökóhpiyi
ség sngárzásklimtlja szemponl·
ji:lhóL [z llbból 11J1, iba·
lyóniuli fény nemcsak el !li'JP
böl, hrmem :lz égbol! rníodcfJ
más részéb6! is érkezik hoz
zánk, minI a nap !wwngia fe
iől, másszóv;:li d<?rUJ1, nytlri !la~

pon az árnyél·ws helyeken is
Vall íbo1vániul! fény. Ennek ilZ
iboJ~'ánlllli égsl1gárzásnak 61
c!ásait aZOI,ban CSak olyan
helyen élvezheliül" ahol az ég
bolt na~y dar.:lbja !Mszik. Nem
nlinden árnyékos hely I{~p

iholyán1uli fénvl, hanem csak
az, amely 1ágas, szabad helyen
fekszik. E tény alapján egészen
máskén] kell megítélni az egyes
lakóhelyiségek sllgánási kli~

máját, mint ahogy a llélgykö·
zönség azt tcuni szokla. .D" kö
zönség szemében a déli lElkiIs
egészséges, jjZ északi egész'
ségtelen, ö vöióságos hl2!p:d
pedig az, hogy míndefl iaká~

egészséges sugárzási sum
ponlból,\1a ablakai olyan lér·
ségre nyiIoak, hogy belőlük i1Z

égbolt nagy része iájhEljó.

er gtáJ' i fekve·"sétő l fu'·gg 12l!1'észséglelen viszon! minden
ö J olyan lakás, amelynek '::lblél~

ege' s.·zs·égessége !', kából iE égboliból semmi vagy
csak kis részlet lálhaló.

akl\Of nyiloli ablak meJkli kell I'!"!!!'!""""'!""'V"""'!""'it!""é"""""""z~i"""""""alll'!"v!""'a'!"'!t"""!á"""!S"""""""~
ezt lennünk. N a g V o n sOl" I
"egészséges, napos, déli fek
vésU lakás" tulajdonosa soha· I
sem élveú a napsugárzás iga· I
zdn érlélH's cgészsegi lénye

zójél. az ibolyántuli napfény/,
Reggel, mieJőBmég a nap oda·
sÜl, li:lkariianak, mjr~ él napsli·
lés megérkezik, az ablakok
már zárva Vannak. A llGPÍ<iny
nek ig\! is jelenlkeznek egéSZe
ségileg értékes hatásai. eiső

sorban CI ió világitás, amely cl

lakás! barafsiií60ssá feszi. A
csukolI abla!<u napos lakásnak
jóformán egFetlenelón ye iZ

szerint él kedélyi és lelki lia-,
iás. Sok emberi valóban biza
kodóváés eiJenállóbbá lesz
"egészséges napos" lakásán
voló öröme, miulán nem ludj.:'l,
hogya napsütés legértékesebb
részeit az ablaküveglávol tart
ia. Végeredményben liJ'hál él:

legtöbb napos lakás kedvező

fekvése kihasználaHémul ma
rad, kivál! azoké, amelyek
csak délelőHi napfényt kapnak.
Legtöbb ember délelóll hivo
láSd ulánjár, a gyermekek is
kolában vannak, igy íJ délelólli
napsütés legl5bbnyire üres szo~

bákat jalál. Alig kedvezőbb a
helyzel cl délutáni napfényt éi·
vezó Jal,ósokban, meri il délu
timi óriJkban nem igen szokás
ablakol nyíjni. A napos laká
sok kélségleiel1ül nagy elő·

ny~it tehát csak él legkevesebb
ember használja ki kellően.

A.uje'>zky dr. ezulán elárulja
él 5ugárzáskulalás másik ered
ményét is, amely nem sejlelt

e
a

Aujeszky ~ász!() ejf. az. is ..

meri meleorológus az Orszá~I
gos Közegészségi Egyesület
folyóiraiában érdek~stánul

mányi irt» Tévedések és tanul
ságok él napsÜ!ésről", eimmel a .
lakás egészségességéró1.Meg
állapijja, hogy mindama halá-,

~o~: amelyek a,napf~nYben leg- ~
alaasosabbö.k es mmdazok cl i
kcllemetienségek~ amelyek d

napfény tuJzott· élvezele nyo"
mán fellépnek. - il hóhaJások
kívélelével, - iulnyornÓrészb.zn
a rövidhuHámu iboiyánJuli su'!
garaktó\ származnak. Ez az II
ibolyáIllulisugárzc~s nemcsak
11é11.6saiban különbözik a többi
sug-árfajlálól, . hanem ájhatoló
kéL)ességében is. A gyakor!elli
egészségügy szemponljából
végtelenülfol110S az a bizo
nyosság, hogy az ibolyán!uli
sugarak él közönséges ablak
üvegen álhatolni nem Judnak,
Ez annyi! tesz, hogy sülhe,li la
kószobánkal il nap kora reg-.
gellól késó esJig, még sem les7
a szoba sugárzási szempon1-'
ból kifogástalanul egészsé
ges, mig az ablakol fel nem
nyilju!c P. szohába kerül! bak·
lériumokat a napsugárzás ak·
kor öli meg legvöiöszinűbbeo,

ha szellőztetés közben sUi be
a szobába. Napfürdői is nyilait
ablaknál kell venni, mer! csu
kol! ablak mögöl1 érvényesül
nek u~yan a. napsugár;é~s hó
hatásai, de. él nagyhalásu rö
vidhullámu sugárzás nem ér el ,
bennünkeLMegszivlclcndó sza.. I
bály tehát: ha a napsül~5 érlé,
kes összetevóHélvezni akarjuk, I

.
napjaAnvák

"
Az éH1\,'':! lis cl szi.\!(íí szereicI l

er~si!ésc_ ~s tlpoI6sCl e~:lj;j!JÖl.J il

muve1J \lfJg \'aJamcnnVI resze·
ben virálJo5: május hÓllélpj,ihan I
ünnepel s.zCnJClnek iU. i'lny5k- i
nak uz iskoli.1k és egyéb ne
velő inlé:z:elek.
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Vol! ill . St:erénj' ITiC' l 'ói ésérlékessé. komolJyii,s:zép· I
zel ·virágCsokor,· szines k~ri~. pé lelték (lZ anyák ünneplését l
viri'lg, sHlusos élszlal!eíHök, ön~ Az ünne:ep jelenWsél2~ról, az !
iuuat'lcl!l nai,isággál kiválaszto!léloyöi ~ oivc:tássfll, ~. gyermeki I
hi~.zclllájképel<, diSl..'~)áf[lák..é~ ,. köle!Qssége!uól. Palolás lslván I
!1ll'g sok él mil ci ;mal' fcL hiloklelö kikész emiéke~!

ünnilpekre il fiajal k'Jkek élénk, I :zei! mell széprelépítésű, lélek .. i
teremlá fanlází.!lja idgondoli és I emeió beszédben, !
arni hosszú: helek szoff,l'almél5 A műsoros rész befeiczése!,

Anyák napja ez az ünnep. és kitartó ml.mkájának voli az után él gyermekek megaiándé· l
A gyermek élclében nem mú- eredménye, amelynek késziJé· hozták édesanyjukaL Igen szep

lik el csepp idő sem, hogy a I sél megédesUejje az édesanyá· ! voll, amic!őn szerény Jehclsé-
ra való mir,diggondolás, oiik eO'''~eoy emléké! átadL:ík

szülő, de kiilönösen az édes-·· !5' eo, ""
Volt olyan gyermek is. aki szüleiknek. akik könny~s szem·

anya aggódó, óvó szerete/é-I máril se iudo!! mást hozni. cSök l
k " Jj. I ,mel veliék czekel az igen ked--,

ne' crzcse o ne enne a gyer- e~y forró kézcsókot éde·san·7.'iB ! '
meki lélek leglitkosabb reke- fáradl kezére; de 'jalán ez igé- ves JárgYi'Jkéll.
szében, ami óvja védi és min-Il relesebb vol!, mirli a lötbi más. Az öröm, büszkeség és él

dig kercsz1üi vezeti az élet Négy órára már összcgyül- hála könnyei aranyozlák be
kisebb és nagyobb akadályain.! lek a szülők is és me~kezdó' ezl él fclejlhelcllen szép ünne-
Hálál érdemelnek ezérl a sze· döl! az nnnepély. Bájosabboál pélyi, amelynek sikeres meíl-
l"etelért az anyák. Hálál az ele- bájosabb, meghatóbbnál meg- . rendezése Pélerman Józsefné

. lér!, ami minden rosszasága" í1alóbb énekszám ok, láncok I ianárnó, a leánviskolai vörös-,
és bűnössége melletf ís szép. tetlék hangula/ossá az előadá.st, kereszl csoport leli{cs YQzel-é)...
Örök hálál. amit él gyermekek tovabbá színdarabok, sZCivöla· jének dZ: érdeme, aki sok pe-
egy egész ·éleien át sern tud-, Jok hangzoílak el. amelyek mind 'I. dagógíaiérzékkel !emífja "ezeJi, I

nak semmi kinccsel, ajándék.' az anyai és a gyermeki hálás ne~elj az ifJú.ságol· Eszle!>!!r::?, I
kal megfizetni. Csak szeretcl-I szereJellJl?k voliak hű jolmácso~ l szeretetre és becsülefrc.

lel. fiszleiellcJ. I
. És fel kelle!j ébredn! az egész I.

világnak él viJághábo1 li okozla
kaotikus zürzavarból, hORY a ~

~áború _é~ ~z_ulána köv~jk.ező I
lorradaliml Idok okozJa. Irloza- l

los lelki pusztulás után, mikor I
él Hsztelel és szereleí érzése
kiveszőbcl1 voli az emberekben.
megmenlhelő legyen az embe'.
riség a szép, jó és nemes ér
zések számára.

A gyermek voll az, akinek
legelőször él segilségére kel
11211 sieini.

Cserkészcsapatok alakultak,
vallásos és különböző szenl
céllal múködó egyesületek, ahol
hitel, erót nyerlek, hogya gyen-I
gén felépilel! jellemével szem- ~

bekerüló ifjúság ismét tudjon l
hinni, tisz!elni és legyen ben.!
nük alázatos szerelet él szülők"

iránt, akiknek lsten után a leg
többe! köszönhelik.

Amerika volt az első, ahol
sok bölcsességgel megrendez~
ték legelőször az anyák nap
já.1. S azóJa Alaska legészakibb
csúcsától, le a Fok-földig 10' l
vábbá Nyugallól Keleiig, május·
hónapban az anyákról emlé·
keznek.

Kedves, bensőséges ünnep-

pel áldo.~tök él _gy~~ai áll. POI,g.,1
iskola novendekcl IS az anyak
napján szombalan, 23·án. .

Már a déJalőm órákban vél

lami különös meghatódaltság
rajzolódo1! a szelid gyermeki
arcokrcl. Ünnepélyes komoly
sággal üllek él padokban, min·
denki jó voli, mindenki jól fe·
leli. A máskor zajos Hzpercek
édes iervezgdésekkel leltek el
és csak úgy ragyoglak az ár,
lalléJm szemek, amidőn él délu~

lim i ünnepélyre meglepetésnek
szánt kedves ajándékoka! ösz
~zegyüjtöjjék él rajzleremben.
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Ort áll a' puli

"Csettintanyelvével,csókotkapottéppen,
Jó volt: pedig csak a puli nyalta képen.a

HatszQr, dalolta el az ismét,
lésI, muzsika szó mellett. hol
halklIva. hol meg hangoskod..
va. Külön-kiilön dirigálja a ban ..
da minden egyes lagját ,s a vé
gén csárdás lempóban ő ma
ga is járta.

- Hát ez igen I Ez igazán
nagyszerú voll j Nagyon sze·
relem ezt a juhász nótát, olyan
lsten igazában ki ludom ma,..
gam dubajkodni mellelle. Ha..
nem Imruskám, most beveze..
lésképpen küldjünk egy nótát
egy szép asszonynak, egy na'"
gyon szép asszonynak, akitől,

amikor még lány volt, két CSÓ"

Pünkösdi csoda
Egyi1tt valának mindannyian,
Krisztus tizenkét apostola.'
Mint a holttestet lent (J sirban
A férgek hada ostromolja,
Ogy tépi, marja a félelem
Az elhagyott, reszkető nyájat.
fel/eg takará el az égen
Mennybeszállt őrző pásztorának
Gfóriás szent alakját,
A ,Megváitót, lsten fiát.

Kint zúg a leflOvának népe,'
Kik kiálták a "feszitsdmega"et,
Kik szomjaztak krisztusi vérre,
Kik. megiicsoiiák a kereszteL
Azért remeg az elhagyott nyáj,
Hogy berontanak a farkasok...
Szebb az élet, szebb, mint a halál!
Imádkoznak az apostolok.
HoJ a dörgö villám terem,
Áldást hint leaz Úr Isten.

Sebes széllel megindúl az ég,
Elhalkúl moraja a népnek,
Apostol elveti félelmét:
MegszáUta lelkét a szentlélek.
Pál apostol zengő szavára.. .
Oyőz az Ige pogányok hadá.':l:
Krisztusnak anyaszentegyháza
Megalakuli piinköslüzek napján 1
Hála ima repiil fel az égnek:
jöve!, jövel ie dicső, Szent Lélek l...

Gyoma, 1!/36. május 26.,án.
Kruchió -- Endre.

A Bethlen Gábor' Kör
hazafias' és kuitu"áUs

elöadássorozata

A Bethlen Gábor Kör él mult
hó 23,án 30,án és éJ folvó hó
7..én él Kör helyíségében fo ..
kozal! érdeklődés meleJJ ha'
zaftas el6é1dásokal rendezett.
Előadó Kolnay István iró voll,
aki Nemzetünk Problémái eim
mel tartotta előadásait.

A kílűnő iró előadása 'ulaj·
dOl1képpeni megkezdése elói!
a magyar mult szomoru lé#
nyeinek: uj megvHágilását adta,
kutatáséli nyomán, melyek kö..
zUI kUtönösen azokat tárta
elénk, melyek történelmünk leg·
szomorubb korszakát jelenlet
ték. Rámutatott minden egyes
esemény politikai hátterére is,
mellyel előadásál sokka! érde
kesebbé lelle.

Előadásai folyamán rá lérI az
ifjuság' mai problémáira is és
hangoztalla, hogy tőlünk vár
ják azl az előkészítő munkát,
mely a magyar nemzet nagy
megujhodását fogja maga után
vonni. Figyelmezteti az ifjusá
gol arra, hogy lelki egyensu
Iyál igyekezzék minélhaina~

rabb megtalálni s célkitüzései
elértével törekedjék nemzetünk
megsegí/isére. Ugymond "Az
ifiuságnak meg kell Hsziulnía
erkölcseiben, meri e nélkül nem
lehel· építő munka Jetélemé'
nyese .. ," Szabad idejél egyé
níségiÍnek kiművelésére hasz'
nálja-fel-mertsohasem volt az
országnak' ennyir a szüksége
arra, mint most, hogyafellá,
madáshoz kiforrott karaktere
ket adjon.

Písta úrfil bi7.0ny ma holnap kot, kaplam. Igaz, hogy az ellyí
agglegény számba veszik, mert ket ~n adtam. a másikat azon
biz ő már erősen él negyven" ban ó adta. De milyen voi! az
felé közeledik, de azért magas él másik!! I Te lmruskám 1 Csil,
lermelének még mindég fuga.. logóéjfekele,' szemével rám
nyos, ringó a iárása. Élesre mosolygOli, megcsókolt és be
vasalt nadrágol, belétes félcipőt fulotl. Senkise lálla, csak az in

és ·a dival legujabb nyakkend vén, szürke hold; ,odafönt az
dójél hordja. Minden nap fris.. égen, az vigyorgoU. Mire fel·
sen van boroiválvél, bajuszl ocsudlam, már a kapu is csuk
lJem hord. jól fésüli hajában az va voll, kiballalszoit még, amil
ószszálak mégcsak imill·amoH nekem cimzell: "Soha nem len
mu!aJkoznak. KelleIT)es társai- nék a felesége, mer! mindég
gó. szereti él szép asszonyokat, mulatozik. éiszakázik" - Hát
él jó borI. meg a muzsikát. lmruskám, tehetek én róla, ha
Szép asszonyért, ió borért, va~y él ió Ist'enengem ilyen mula..
egy jó nóJáérlmessze földre lós jókedvünek teremtell ?
ellehatne csalogat ni. - Mos! pedig egész köny·

Oli.ü1 most is a körösparli nyedén, tedd rá azt él vonót
kávéházban, az Ő .megszokott arra a négy húrra, Halkan szól·
sarok asztalánál. Aranyszopó'" < ion él hegedüd, olyan halkan,
kás cigarellájából kékes szinü' hogy csakczgyedül én hölliam,
tüsi karikákat fúi, piros bort az a szép asszony, az pedig
iszik és haIlgiltia él muzsikát, érel-ze. álmodja meg, hogy ezt
aminek Ó maga is, elég nagy- il nótát neki küldöm, neki da-
meslere, lolom, neki muzsíkáUatorn:

Éífél felé iár már azidó, a ;,jaj. de félek, hogyhazt.íg6 szél támad,
vendégek egymás után haza Zúgó szellő meg ne fújÓ a babámat,
szállingóziak. Pali b,ksi cl po- ~üss le rája isten szeme, ragyogva,
harakaJ viz alá buklalja.töJől- AlIjmeg lI)adár f~je felett, dalolva,"

geU. rakosgatja. A cigányban- -::- Még egyszer 'Imruskáml
da is kászolódik, közbe a konl· Ilyen szépen, minI ahogy ez
rás oda,oda sandH Pista úrCi voll,csak egy picil<ét még hal
asztalához, mintha előre érez.. kabban. Te bőgős l ez neked
M, hogy lesz még itt egy kis lsszÓJ. mert az imént majdnem
muz'Sika. lól seiti, mert egy elrontoltad.
mosolygás kacsintásfa a pri, És elhangzoU még egyszer

, más már olt is Véln az úrfi ez a gyönyörüslÍgesen csoda
melleH. A banda rögtön oda szép nóta, Pista úrfi dalol/a,
helyezkedik a háta mögé és fi banda húzta. Halkan szólL
minden slimolás néll<ül, csak Szívből jött. Könnytől ragyogó,
igy kapásból, belevágnak az mosolygós szemek lehellek be
úrfi legkedvesebb nótájába: lé lelkel, éJ'2tel és küldték, irá
.Alszik már a juhász,mos'olyog álmában, nyiloHák ahhoz él szép asz·
)ulcsát öleJgeti a kis kamarábao, szonyhoz, hogy hófehér ágyán
Csettintany:lvével,csók~tkapott éppen: lebegje körül álmát és vará~
Jó volt: pedig csak a puh nyalta képen. . I' d k' l" d - ,

. _., 2S0 Jél O él ne I un erorszög
- Pali bac~lI! ahanyan va- minden fényét pompáiát csilIo-

gyunk, annyi vékonynyakú po.. gésá!. '

haral és ől liter kadarkál, - - Na! prasH gyerekek l Az.
~dj.a ki él rendel~ezé~1 Pista tán fenékik igya mindenki a
urfl, - most pe?lg figyelem, poharát. Ez igen l Ez jól eselt.
~gyszerre az ~ge~.7: ban~a I -'- Még egyszer l Te konIrás, méri
es kellemes bafltonjaval racsen- t··'I? H't - 1"11 kdilett ' nem o esz> él en o se ,

én szolgáljalak ki bennetekel ?
Na igyunk! Prosill Most pedig
az egész banda egyszerre: vi·
gyázz! Adjatok csak egy he..
gedüt... Na most 1... bevágás I
"Csettinta nyelvével,csókot kapott éppen
Jó volt: pedig csak a puli nyalta l,épen."

- Most pedig, Imruskám ill
él hegediid, OSZ ,úgy muzsikálj,
mint még soha. De nehogy va
lami divatos néger vacakkal,
vagy valami más idegen csi·
nadrallával próbálkozz, hanem
szedd elő az igazi magyar nó..
lákat, azokat a szép régieke!.
Nincs már íU vendég, csak mi
maradtunk tizen. mienk mosl
ez él sarok szoba, muzsikáJ..
junk, daloliunk kedvünkre, ami
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saját gyönyörüségünkre. Köz..
be azér! ej f1efeledkezzünk ClZ

ivásról sem. Pali bácsi, másik
öt litert, meg hozzon egy vé
kony nyakl;i pohara! magá#
nak is.

És az Alföld homokjáliak
igaz gyöngye. él piros kadar
kilünó izével, színével, szagá
"'al elindult, nyomában csen·
düllek. hol ká~agva. hol meg
sirva, szebbnél-szebb magyar
l1óták, indulatok, érzelmek. lak·
Insok, melodiák. Tíz ember fü
röszlölle ill meg lelkél ismeri
és ismerelJen dajköltők, nóll~l'

fák lirájának szépségében. 112
bllíncse/ő varázsáball. tv'lire él

harmadik öl Wer elfogyott, il

nagylorony órája már rég ke/
lól kongatotI. Pisla úrfi fizeleli,
kivitte él bandili él kávéhilzból.
Nehezedő fejé!, hálha könnyebe
bűlne, jó; megmártogaHa az ár'
fézi kul medencéjében, aztán
inieli a cigányoknak és vitte
őkei EI t{öröspart felé-

- Oyertek csak, gyerekek
éjjeli zenét adunk annak 6:

szép asszonynak. Az ablaka
alá nem mehelünk, mil szólna
az ura, hanem itt, ill a Körös~

parton, iIt muzsikálunk, ill dél~

lolunk - és újra neki szólt él

nóla, mosl már kadar izű han
gon. Ezer körösparli béka bre·
kegeH rá visszhangol, súiz~

féle hangon. Primet cirpeHeka
tücskök, basszusl a kuvaszok,
ebbe aztán már belé kukoré·
koltak mind-mind a hajnali kav
kasok, sőt egy szomszédos
ház kéményéről öl gólya is Ic·
kelepelt.

Pista úrfi ill már valami el
lenséges guny! érzett maga ele
len. Szép barna feiét is egy
lálhalallan piktor furcsa állás ű
karikalurává kezdé jobban és
iobban lorzilgatni. Megcsuk
lolta barilonja is és a bujkáló
fellegek mögül hosszú szamár
füleI mulaloll neki az a csúfo
lódó, vigyorgó, vén hold is,
Pisla úrfi erre már aztiÍn ki 4
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húzta és ,2gYl?nesbe vágj el ma· I - UJRA EGY j06CIM ,l álmai! jQváb/) Már étkl fejé
gát, kurjan1oi[ még egy nagyol, i jMi az idó s ók még egy sze~

. . l ' ", .. meJ sem alud/ök. Az egyiket
e~n,' nalaJmllseJJ,. e.gy II O.. IS.,.OI, i',' Irta: sz. Csorba Tibor 1936. (3)

nem hagyl5 il mó,sik. fr másikéll
a.zlán QH 11élgyo l! C:g(;lT1Y~ koros* I nem hagylák él vágyok. az ái-
partot s egy lepesi elon;:, ket- \ Le:nl~e néniné! megeléí:?,-edé.:. l 1.,,1ikor cl csatád rnGivész hi.!'"' I mok, ..
- h' . d It h fl" mosol"áv~ változtak ~ sokszo! rá!ja ez: h{2UoHa, ígV f~kEíd! ki: l

tott ,aira, megm u ilZ,r?i e e'l l l HajniJlodoH már és iH orV0-
• '.~' 01' m"r/ m"'T n"" oknélkW is elsír! kö.lIH.'ek. me- - Az !slem'c i<érem Emmus,' I l' kcppen lucle v I, .. U u' SOK nem epk' a nekik terve,.

d k ', - luekkel csak jzO'aHa sz.egény h~ elmund ezélf í'2 szánd,ékérrgyon VitTe I, a tlira meno ~se- J". zeit virégs:zirmos ulra. Valami
I 'dl '.' ti k Szabónél, lulaidon édes !est.. egy miníyánko~ jeknJse be, le ányor: ramu!a él S moso·, nagy mti/él volj, nem jötizk le,
I vérét. Irénke néni val,óságos meri én Hzelmondok, hogy a
vogfak . !.IiSUfl Ernmus már jól voU s

kWdelési látol! az assziszUHás- jó !síe.n meg 11{; haJlgasslI eztVégre, amint szobája ajtaiát a kis Kali is nyHog:1l1tl apró'
ban s dehogy engedte volna a il kérését

kinyitotta, belenézel! legél1yla- ka szemecslHW cgY'~gV érthe-
. kis Kalit megllYIlRodoil arcu Mondom, a szép aS5zDny

ktisánllk legszebb diszébe, a leHen mosolvC! nyomán. A
mamájáva! egyedül! Hüsége- ekkor nyiJaJkozol1 IS hozta elő

nagy négyszegletes tükörbe: szép asszony nem tudoH ebbe
sen kitarlalI KaJi elótl és alaH rég kidB'Y61i gondolatá!, me1v-

puha, nyulszór kalapját köszö- belenyugodni. Azt hille, hogy
és után. A hármas szovának nek hállerébeo fl kórház két

nésre emelie és él következó _iti nagyszcriien eJszórakozik
ép oly nélkülözhetetlen Jarto· fiatalorvosának képe s l.zgf·ó-

beszédet inléz!e saját tükör az orvosokkai s talán iellém
zéka lett, mint az ft sok vi.ág, képpen "parfiképess.zgc" hu·

képmásához: - Jó reggelt ki- még ... dehál mit is jö~adíi:'l?t
ami! a család művész béH'álja zódol1 nw!?

vánok.... alázalos szolgája;.... Már százszor és ezefszer be~
spenólnak nevezett el s már Emmus' CI lnO'szenteb1- an\pl;jó reggeli kivánok L Na Pista ,,,''''6 - lJ , • u. val!olla önmagállö.k ezen az

úrfi. talán fogadná, ha az em- nem ludoiJ hovÖI helyezni. Asz- köieless~(lek" spanyolfala mö- éjszakán is, l1og\i az egész

ber köszön! Mirdel leH olyan tal, ablakmélyedés, mozsdó, Sül már elóre Jókat mosolvgotl illaivás csupán egy jogeim volt
b " k _.. ., I még a káiyhakörnyékis lele él kilünóen kiagyalt, asszonyi

LISZ e, gogos egyszerre; n· {Jrra, hogy valamil megkíván-
k ' bJ- ' Ih' . t volt virágozva s a kápolna 01- fifikával jócskán meg!acsolta lj- szegve eIne maga, ma· lasson vig özvegységébáJ,széj::.

. "h l I l k h l tárát is él kis· Kali virágesóie tel'Ven. Irénke beleegyezeJl, hi·ga jaVll II al an ump, or ey. élsszol1yságának uj vizekre vet-
H 9 diszileHe. Mondom. irénke néni szen már helek óla il! alszik

á! mi lesz már magából. gró, emberi, férjeí kereső i&H'C-
Maholnap fehér lesz a haja, állandó lakója IcU a hál'mas- ezen e kél1yelmellen heverön, kezeléból, És mosi megin! si=

nak, nemcsak valósáaos oWé, s-J 1IJ'ese" ha"'amnay Ino'! 'QYmeggörbül a hála. AhelyeH, ~ d· "H.....o ::; 1<:" kerle!en voll az egész szép
I b · l t 1-· , tével hanem még valóságosabb iól a!udní véare. PBI-ko-ssáná- h"'dJ'i"fV <>l0gy egy .ecsú fl es, Isz!esse- J eo o... '" ...•

ges, jóravaló asszonyi hozna hangjával, amelytö! senki sem ból ez alkalommal "'em enge- - Híszen az egész mind,
ZI házhoz, hál inkább muzsi- ludoU szóhoz jUlni. Ezl is isteni dett. hiszen erősen sejtette, össee jogcím volt, de mosI C1Z

elhivaloHságból iel/c, meri sót Ó is ludta él hadilervet, egyszer megin! megjárta -
kállalja magál. duhajkodik, kur· .-- ieayezte meN Emmus s bhb~
. t l Pf . I 'k 11- , "szegény cmmus" még nem amely ill szép asszo-nvaetyacs- err ",,,-,, ""
jonga Uj. semmire e O, re- ~ belenevelelí mindenki: irénke
szelllZS disznó! - kiöHölle cl beszélhet soka!. Az bizonyos, kájában részleles kidolgozási a legjóizübben s {}z Ő ne\lel~-
nyelvél és beleköpött il nagy hogy szentigaz - mondogal· nyer1. Ha Emmussal elmOlldiák se nyomán míndazol<, a.kik er-
négyszeg!eles tükörbe, aztán, ták. irénke áldozatkészsége volné!. az ó ~ondolaJait így ról az eselről tudlak.

meo becsül!le/ellen és a neve- l. .... nCYzoN "ol""" Vt5 r.>mint aki iól végezle dolgát, eo ilu ",. I" .iu, ... go.....
lésélól az ember kedvet kap a E k l" . !megbékülve, megnyugodva --'- one- él <e. élsszonYlí(Jl{ AIIt.UUNUlj'Utfll'UU'l!IlItll'llt~ft_~
hizáshoz is. Még olyan jóizű! ., ., 'i! l IF f k

Ocllllboforkált az ágyához, ráüll ml yen 10,; él szaDa"", e sze... PARA"D keresse fel a kivát-
nem nevelell t1Z eaész atyafi- k . I t k -I . ó h áél szélére, dc abban él pillana!- re; l1e , miCI al ez Cl.e csmos gy gy at su vas-

ban, minlha hunculkodni akar- ságban senki, minl ez éj félig orvos íli jár-kel, lá!0galia él timsós ar z é n e s
atyafi. Lapok, leveleI< is meg.. b I k l" ,- , k' gyógyfürdöt. Széns.avas fürdök. Viz-

nának vele. örülj iramban el- " e,ege iZ meg a 5Z0 'asos gyógyintézet. Ui modern (240 c) hegyi
kezcle/f vele az ágy forgó 1\0- hozták szívből lÖVÓ ióklván- idén kivül is. Minek nekik ez STRANDFORDŐ.Kiilönbőzőivógyógy_

sárrai! messw lakó ismerósök", -1 t h' '''' j - módo" be'l . b kmédiát jálszani, s szinte hal- ö az e veze, 1115Zen nMlu {elO, ...: - es gyomor elege nek Fo-
nek, rokonoknak. Egész "gar· D . - Jy6vizzel ellátott mooern szobák. PenzióJolla él verkli hangját is. Ezt asszony. e en ... (iZ: mas ...
madáva! " .1ött et sok üdvözlet s 3' ,: I j rendszer, előidényben 5.60-7,2o-ig, fö-az órült iramot azonban nem . zeg<:/lV uram - Slen nyugI é É
mindenki örömme! köszöntölte j -. i id nyben7-9.5o-ig Dl TÁS ÉTKE~

birta már Pisla úrfi, elórebu· assa - mar regen megha t. ZÉS. prospektustkész&égge! küld fűr•.
a kis KaIH. I h ti k I dkotl, az ágy elébe, és oit ül· ilIIagyo gyerme 'emm.z, e döigazgatóság ParádfUrd6 idény. V,

dögélt fél könyékre lámaszkod- 3zabóék nagyon belekerül, fiolai é\'eimmeL Mos! Igy éljek 14-IX.3ű. Föidény VII. l-IX. Hg,

va egy ió darabig. 19yse érez... lek az érdeklődés középponl- magijmra hagya/oU egyedüliél- ~UIiiUinf"Wulj.,1~·~~tI&UIIIUUUWUUGl
iába ez alkalommal s örömük ben?· Semmi érlel me. ill ez él

te valami jól magát. csukIolI, legkiadósabb íerjeszróje, il két jóképü orvos. Héjlla .. , Hí.
prüszköll, köbögölt, valami ..szép asszony" is merJkivánla szen sokszor lálom rnagBm a
folyton 5zorongalfa él lorkál, Irénkél61 a,.beisó Wkos tanti. tükörben, ., nem ,is vagyok
mire elkezdeH nagyokat nyelni, csosi" munkakörI. Egy szép CSU!1ya. l\teg különben is, há/
majd nagynehezen kivánszor' napon bejelel1feUe z! boldog ha.,.
gall az udvarra, de az ajlól1 mamának, Emmusnak, hogy Dehát nem mondiélk egy 5í:ól

Il'énkét ó l1agyo~ szivesen fcl- sem, csak egymásra nézlek és
kivűl rögtön össze is csukloli, 'It' .•... '·'1 1'0"1 n~""llek.va la s min! .,Vig ozvegy . va - _H.
e-g-yel-kellól rángajódzoll, minl- lalja él kórházban való éisza, Esle, ill szép asszony bevo-
ha borzongás szaladgálná. az· kázásl, minden velejárójiil,'a1. null u j ti b b vadászlerülíllére
tán mindég összéhb, végül már Ezt épp aznap ielenlelle be, Hosszan készült neki él lefek
egész gombolyaggá húz6doz~ 'amikor egy hosszu délulánl ra· vésnek s alig v~rla, hogy meg-

ball el Emmllsfól él Pószi ma- szólalhasson :kodotL
ma, hOO'\I hathatósan él lelkére . Ucruc dr,io"'m mn"'! nl~""A Torzsás feleli gyönyörii l5- J - e>' Ue>'-" ."","1 "-&

kösse azt a nevelisi e.!iérásl. lesz orvosi látogatás. hiszen
szinpompában emelkedik (JZ amelYllek legtökéletesebb éred·. még nem voltak ma délután
éftető nap, hajHa. korbácsolja ménye az ó narancsotszeretó megnézni a picit, meg téged.
maga eláll él sötétséget. Lan- Pöszikéie, Hanem ludod - cs~poH át

gyos sugarával végig simogal- - Csak azon imádkozz éde- hirtelen öl legfün/osabbra - éi

la Pisla úrfi hálra bicsakloU sem. hogy olyan legyen, mint kis dok/or, nem mondom, na

feÍl:~I, házlgazdájának pulija pe- az én Pösziicém, meri enné! gyon hercig pofa. hanem ~
tökéletesebb gyerek nincs a főorvos nekem sokka! johb,m

dig ór! áll melleHe és rossza·
világon - mondoUa mos! már te/szik.

lólag nézegeti Pisla úrfi eifa- több ezeredszer és mind na"', Emmtls egy szót s~m szól,
kult, de igy is mosolygós képét. gyobb hangsullyal. meggyőző· csak magában tartolla gondo-

Beinschróth Gábor. déssel. lalait. A szép asszony szőtfe
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felJogás, meri igaz, hog\' éi

mi derék bajtársaink ak
kor, (lmikor az itthonma
radotrak türelmelk~nségeki
wrte kezükből a fegyverL
a forradalmak idején hall
gaHak és nem állaitak eiő

demagóg és forradalmi kö,
vetelésekkel, viszont két
ségtelen, ho~ty később igen
erősen megnyilvánult a ha
dirokkant, frontharcos, vi
téz baitársak részéről az a
kivánság, hogy földhöz jus a

sanctk és a nemzet hálájtít
ezen az uton is lerójják ve
lük szemben.

Nem földért harcolt a ma
gyar katona, hanem haza·
szeretetbóL kötelességtu
dásból és önfeláldozásbóL
Azonban mégis megérdem
li azt, hogy a. nemzet há
1áját lerójja vele szemben,
hogy a földhözjuHatásnál
rá gondolion és a hazának
ezeket a, mondhatnám 121-
SÖ05zíályu polgárait igye~

kezzék él hazának földbir~

íokosaivá tenni. Erre töre~

kedeit a régi 1920'as föld
reformWrvény is, ameh'nek
több idevonatkozó intézke
dése van, azonban nagyon
hibásan és hiányosan bo
nyoJitotfák le. Maga az
1920-a5 földreformtörvény
sem volt egészen szeren
csés alkotás,- ez is indo
kolia, hogy ujabb földre
formtörvény által, mint ami
nő a mostani telepitési tör~

vény javaslat, a hiányokat
pótoljuk és enné! az ujahb
röldbirtokpolitikai akciónái
is indokolt, ho~y megint,
elsősorban a. világháboru
hós katonái jussanak él ma.
gyar földhöz.

Hangoztatták, él. felsőházi

vita során is, hogya telepi
tési törvény javaslatot meg·
előzően ennek a régi föld·
reformtörvénynek .h i b á i t

kell kiküszöbölni. A földI
reformtörvény hibáinak ki
küszöbölése szükséges, ez
azonban ettől a mostani
telepitési törvényjavaslaHó]
függetlenül is megtörténhe
tik és. ha ennek, ma, pénz
ügyi akadályai vannak, minI'
ahogy, sajnos, még vannak,
ez nem lehet ok arra, hogy
most meg ne csináljuk ezt
él reiepitési törvényjavasla
tot, amellyel egy bizonyos
idő leforgása alatt 35.000
magyar családot, érdemes
és a földet megmunkálni
tudó magyar családot jut
tathatunk földhöz,

il

rendelet nem teszi lehetövé. Aszétosztás! I
arány megállapitása az üzlettulajdoflos I
feladata. A házonkívüli rendelés eseté- I

ben i.S az üzlettulajdonos á.1I3Pítjame.g, il.

hogy a kiszolgálási dijat csak azok kö-
zött az alkalmazottak· között osztja-e
szét, akik a házon kivüli. rendelésböl
kifolyólag szolgálatot teljesitettek, avagy
ezt az összeget az üzletben befolyl id
szolgálási dijhoz csatolja-e.

Avasárnapi, ünnepi és általában az I
alkalmi kisegitők részesedését a telje
sitett. szolgálat tartama alatt beszedett .
kiszolgálási dlj alapján kell megállapi
tani.

földé harcolt
var katonai

e
a

hla: Vitéz ÁRVÁTfALVI NAGY ISTVÁN orsz. gyUl. képviselő

liftes!, penziókban a szobalányi teen
dőket is VéglŐ konyhalányt, a·vendégek
IdszolgáJásával foglalkozó alkalmazottak
közé kell számítani. Al üzlettulaidonos
a. kiszOlgálási dijból semmi esetre sem
részesülhet, családtagjaik pedig csak
akkor, ha ök is kiszolgálnak. A kiszol
gálási dijat az állandó alkalmazottakkal
a gyakorlatban kialakult bérfizetési na
pon, az alkalmi alkalmazottakkal szem
ben pediga szolgálat befejezésekor
kel! e!s?ámolni. Avendég által teljesitett
iizetés alkalmával ese/ről-esetre törté
nő szétosztását a kiszolgálási dijnak a

~lETBELÉPETT

aORRAVALORENDELET
A kereskedelemügyi miniszter rende

lete, megs7iinteti a vendéglöi és
s::,aUodai borravalót és h.eivette a szá.mla
szerinti sz27.aJ~ko~ kis~.G\gt11ási uijat
iljjapitja meg. május 26-án életbelépett
tiZ ország egész ieriiletén

Az uj rend egységes Yégrehajlása ér
dekében a miniszter mo:-t k{jrrer.ldeletet
adott ki, melyet al kereskedelmi és ipar
kamarákhoz is megküldött. Ezek szerint
a jövöben az olyan \'endéglökbe!1, kávé
házokban és fogadókban (sú.lló, penziÓ),
amelyekben eddig szokásos volt a bor
ravaló adása, ezt a szo!{ást meg kell
szüntetni és helyébe kiszolgálási dijal
keH fejszámitani. A kiszolgálási dij te
~M a borravaló helyébe lép, miérl is
azokban az üzletekben, vagy az üzJetek
egyes helyiségeiben (söntés, slb.», ame
lyekberl a borravaló ad;Ísa eddig nem
.volt szokásban, a kiszolgáiási tiij iet-
számitását ~ rendelet nem teszi kötele- Az 1920-00.n hozott föld a na, inkább sulyos gondok
zővé. A százalék nagyságát pl. 5,8. iO birtokreformlförvény alap.. közé juttatta, mert ezek kép
százalélk; il tulajdonos szabadon ália-. bb II h ld telenek voltak pénz, felszI2"pithatja meg azzal a koriátozással, !JOgy Ján tö ,mint egymi ió o
a kiszolgálási dij 15 százalékná! ma- föld került kiosztá.sra és ez relés, hitel és megfelelő tá,
gasabb nem lehet. Az l pengőt meg nem tt f" !db' 'k mogatás nélkül boldogulni
haladó fogyasztásnál százalék helyett I cz ugyneveze O mo - . . . .' l

f fO" ... k' , azon él. kis törpebirrokon.
me~llatározoHöss'legetpL2.4.6fi!lért reorrn,orven~', mini a CIO, I

~ A munkanélküliséget sem,lehel szamitani, az azonban 10 fillérnél alkalmas volt arra, hogyaz
több nem lehet. enyhitette, mert ezek a tör- l

A. rendelet nem Hit ja el ugyan abor_akkori nagy szociáJis ell pebirtokosok továbbra is
ravató e'!fogadását, de tilt minden olyan lentérekei valamennyire le ...

t ,< 1 b"j dé megmaradtak éj rmmkao. iél' .JJ12ga an""sl, ame,y ü a ven g arra vezethesse. Sajnos, még
következtethet, hogy az alkalmazott bor- con és mondhatni, hOg~l

ravalót elfogad. Aki mégis ad, bor- sem vezetett célnL főkép- talán még fokozottabban
ra\'aiót, e réven nem mentesül a kí- pen azért nem, mert nem· I + " , j.

szolgalási dij megfizetésének kötelezett- enyomlé1k a napszamoJ.
sége alól. volt pénzügyileg· mega la- Ennei{ éi földbirtokreforml

A kiszolgálási dijszázalékátazüzlet- pozva, s mertrendszertele- nak "áldásos~· eredményeit
tulajdonos maga állapítván meg, 1) i ld ' h t l l
az alkolmazottak nem támaszthatnak nÜlés tu rágán törfent a , te .át semmilé e vonatt<o-
kivánaimat arra nézve, hogy az üzlet~ földhöz juttatás. A földmegl zásbéin nem lehet elkönYA
tulajdonos' a kiszolgálási dijat a meg- váltási árakat nem is áIla- velnLllyenkörülmények kö·
engedett 15 százalékon belül hállY szá- .. tt .tá f I"j k Il· h
zalékban állapitsa meg; 2) a kiszolgá- pitoHák meg a juttatáskor, zo, VI n e u e., ogy
lási dijat minden alkalommal, amikor a hanem későbbiidőpontban,I álljon, hogy egy ujabb cél- I
vendégfízet, fel keHszámitani; 3) az al- ami szintén ~árosan hatott.! tu~atos, pé~zügYiíeg keHó~ !
kalmazottak a megllem HzeteHfogyasz- Végül,· él földmegváhási el, l k.~pe~ megél!~~ozort, helyes I
tás után a kiszolgálási díjat nem köve- járás a földbirtokrendező foldblrtokpol!ílkára van
telhetik; 4) azokban az esetekben, a-
melyekben az üzlettulajdonos avendég-· biróságra, tehál egy birói I sZU~~ég.· Nem jöldosztási
nek kedvezményes á.akat állapit meg, . SZenTe bizalot/, már pedig I akclofa, hanem az állam
a kiszolgálási dij kiszámitásának alapja iH nem birói, hanem köZ-I". irányitására és a f?l~birtok

a kedvezményes ár alapulvétele szerinti iaazgatási funkdórói van helyesebb megosztasara. A
számla összege, az alkalmazottak tchát 6 -

az elengedett összeg után kiszolgálási SZÓ. Ez azutan odélveze- telepHési törvényjavaslat,
dijra igényt nem tarthatnak; 5) az al- tett, hogy bár a földbirtok... amely nem a szükebb érte'
kalmazottaknak csak a számla összege - rendező biróság, valóban, lemben vett telepités! cé=
után fizetendő kiszolgálási dij jár abban amennyire tőle teJt, hivatá.- lozza, hanem egy helyes
az esetben is, ha például egy menüt , ,
több személynek szolgálnak fel; 6) a sanak magaslatan volt, az földbirrokpoWikára törek..
kiszolgálási dijat a felszolgálók javára i eljárás mégis huzódott, sok szik, ebből a szempontból
a~kor. is t~ljes egészében fel kell .. szá- I esetben nagyon sok volt az csak örömmel üdvözölhető.
mlt~m, amIkor a vendégeket az uzl~t-, eléaedetlenség ami a birói Hogya felsőház a képvi-
tulajdonos az alkalmazottakkal egyutt . "" . ' l h' b If d
szolgálja ki. _ Számla (jegyzék, eli,,_~re~~rIZSnek ~em hasz~ált se ő a.z an e oga oti ja-
mervény, nyugta stb.) kiállitása az egyeS veg.eredmenyben emla.tt vaslatot módosította, s a
pengőt meg nem haladó fogyasztás ese- sem sikerült ez a földmeg- módositáshoz való hozzá
tében nem kötelező. váliási eljárás és földbir- járulás végett visszaküldi a

K?~elezi a rendelet az ~rdekelt ü~le~~ tokreform ugy amint azt képviselőházhoz, ez a do,
tulaloonosokat, hogya kiszolgálásI dl] . ' ,:' . . , .
mértékét, valamint a borravaló kérésnek annak SZerZOl, megal!{otol log érdemén mit se váltOZI
és az erre utaló magatartásnak tilos óhajtották volna. tat és legfeljebb annyit je,
voltát feltüntető magyar, német, Ez a földbirtokreform te- lent, hogy már most a tör·
fr~ncia, all~ol és o~asz nyelvü hir~.et: hát ha ideiglenesen envhil vényjavaslat néhány héjjel
menyt az uzlethelYlségben szembetullo ' . ., . .,
módon helyezzenek el és ugyanugy kö- tett I~ a szoclal~s ellentete~ később emelkedik törvény-
zöljük ezt az étlz.pon és itallapon is. A ken es az akkon gazdasági erőre.

hirdetmény terjedelmét a rendelet nem helyzeten, mert sok nincste... Idők során sok szó eseJt
hja elő és igy az ~ármilyen ki~si" is lent törpebirtokossá t e.t t arról, hogy éi firontot J'árt
lehet, ha meg feleloen szembentullO és k· k . k h ' ,
a célt biztosítja. ugyana or enne a aza- magyar katonák annakidején

A kiszolgálási dij teljes egésLében a nak épen a legderekabb nem kivántak földet és, hogy
vendégek kiszolgálásával foglalkozó al- polgárait, akik CI fronton. az akkori földbirJokreform
kalmazottakat illeti és abból az iroda- vérük hullásával tanusitot· erőszakolt volt,. ma pedig,
szem~lyzet, feliró~ő, rulJatáros:.konyha- ták h a z a s z e r e t e t ü k e t . .
szemelyzd, stb. nem részesulhet. A ' különösen nincs rá szük-
kávél::iázbalJl az ujság@st, szállodában a ahelyett. hogy segítette vol- ség. Ez is te'1jesen téves
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kak., a hel'y'hclj és
nolabiliiás~k ·?s külooI!5C,1l0'K

A kiáliiiásl s a vcl42: "öpcsola~

los frc'n/harcos ü ncpségek
CSl11örlökön BC)rncmiss70Gé:~B!

dL arü&J}/i i~-zicr is Pl~-'g~

fáJogalia. )'. , junh;~ 12

eZ egész ország larüleléröl k,:d
vczményc~' menci,érii ic&,vekci
és iL:niL's 7·re Budi:JLJCsir6i fii-
léres gyorsol, lyC2 c;j,

Az ui, olasz városo}, i:E'QY~

sze.rü é-p~Tész l':S f1e,mzC'iQ.Q.:~"

dösági sze I ism é'ci 5ícr~

hauer Virgil a TŰh,ÖR mos!
rncg;e1cn iuntu~i szániáhofl"
Németh László .5 középKor
íelkü leiél ől ad kllqm,zs!, l'í!éz
Nagy' lván cd ncn17eiközi szc!·..,
lC'fTli cgyűilműk:ödés szerveze~

léró! jr. A művelI olvasó ér-
deldódéséhez szól Ha\a.sy Nagy
József egyetemi janár tanulmá·
nya Speng!crról, ll!és Endré~

nek él freudizmus irodalmi vo"

muta,tás
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i i LJl bemes:lelt épiiíet ra,laibó! ías~ l 'V' i/ 'J'l/JJl,!J2Jtf,P'

e san és álland6an 5Zilbaóu! fel i ." 7.J14l~r./JreI..:J!ipt ..

l
j. l ;'-V'

gáz, 2Z esetl~ge5 gázol.
lii! g.,~bgnD;lSizsik és eiöli.Jéb maotár' kártevők l

33 Q ve5zteséget is pótolja.:
klórnleSzeS irtásár,a I (folyt. köv.) 1

A miigiár;1k kilrtevöj sok kelle· A zsizsik, habár az ömleszteH l ~~~",!!!,!,,,,,!,!,,,,,!,-,,,,,,,,",,!,-,,,,,==~~,~....."!"'--""""'!!_'!"""'--l

melltnség'~i fS anvagi ká,.~okol· gabonát sokkal jobban kEdven. fl i 1.1 I E"
nak il Wi 7 L1:úJ,'l!( és gabonakeres- zsáküb:b,m is eís25poroLll1at. E

, 1
kedön-ek. fi.. legveszedelmesebb és rOvar legfontosabb éleifeHéi.elei:' ii

legelterjedtebb közöttük a gabo- a nyirkos környezet, él nyugalom' Gyógyszedárszolgtdat. !
nazsizsik. Néhány jól megépiteU· és a sötétség, Ezzel magyarázha- Ünnepnapokon ~s éHel minden I
és gondosan kezelt magtár kivé· tó, hogy a zsizsik sohasem ie w hónap i-jól 15·jg·a Máday és l
telével országszerte nlindenütt nyészik a garmada felszinén, ha- 16-lóJ cl hónap utolsó napji§vc] l
megfaláljuk. nem annak mé!yebb rétegeiben,. bc?áróün II beéri Balogh gyógy- I

Statisztikai adatokból tudjuk, ahol mindezt megtaláija. szertár larl szoJgiÍlalot l
hogy Ej magtári kárlevők évente Terjeszkedése elhurcolással Pünkösdi református isten w l
18-20 millió pengő kárt okozw - magtál"ból-magtárba - törlé w tiszteietek sorrendje. Gyoma::
nak buzánkban, Megfelelő véde- nik, gabonával, zsákokkaj, vagy l-só ünnepnapon prédikál Rfpas !
kezési e!járással ezt a hatalmas egyéb magtári eszközzel. I Dál,ágcndázik Bay józsdlelkész. J

összeget, ha teljesen eltOmetni

l
Kádételeakövetkezökbennyil-Máius hó 51,én, pünkösd elsól

nem is tudju.k, jelentéktelenné vánul: lárvája kirágja a gabona- nélpján, déiul án hérom ó~akor I
csökkenllletl1él1lt. szem belsejét, a kifejlett bogár Endródön és jLJnius elsej.éll, I

A mag1ári kártevök állal ában pedig kivtiIrő! lyukat furkál a l" hélfón, pünkösd másodnapján l
véve nagyon szivós lermészeHlek magba. Az igy előidézett suly- délelőtt 9 órakor Csei!cn rel l
és ezért nem is irthatók könnyen. veszteség a kártétel kisebbik ré- formáius isiQ;)riszl(zi('1 I iZ s 2, l
Eredményt csakis jól választott és sze, mert a lulaidonképeni kár a melyen prédHd; lés urvacsorát

oszt BélY józse: eJkés7.
pontosan végzett eljárásokkal ér, zsizsikes gabona rnil1őségmmlá-

Esküvő. Laulou G5briclla
heHlnk el. A M. Kir. Növényvé- sában nyilvánuL Ugyanis a bo- .6.dél és mezókovács!lází N~~
deimi Ku!alÓ Intézet által kidol, garaI< ürWéke. testkigózöJgése kö- melh jános pünkösd vasórnap
güzolt és ismertetett érdemleges vetkeztében (ha erős a fertözés), ján délulán 5 órakor larlják

magtári rovarirtószerek közül a kellemetlen, dohosszagu lesz a. esküvóiük.el CI gyomai rdcr~!

jelenlegi viszonyok között a leg~ gabona, sőt az ebből ké.szűlt ör~ máius iempfornban. !
megfelelőbbnek és legolcs6bbnak lemény is. . i Dr. Baltazár Dezső IíszánJulí

, ló II'a' ás bl''''onvult r'2f. püspök 25 eves pü:-;pöída K rmeszes e r· '.. ;. A gabonazsizsik nag1lon szi-
~ iubilel.lmál íU!lius 3-án t.:nncpli

Mielőtt ezt ismertelnél1k, ismer- vös, eUenáJló szervezetii rO- meg él llszántull eg'~há{keTü:e~
kedjí.l.nk meg a legveszedelmesebb var, ebben rejlik irtásának D",brl2cenbcn.

magtári kártevö életkörülményei- nehézsége. A koplalás! (eléggé Gazdasági előadás Gyomán.
vel, mert ezen ismeretek nélkül nyirkos környezetben) pl. másfél- A békéscsabai gazdasáíJ! SZak.,
alapos és eredményes védekezés két hónapig is birja, de ha 'csak iskola egyik tanára a f6Jdmi
lehetetlenség. 1-2 szem gabonát is talál a ki- velésiigyi minisztérium inlé7.ke-

A 2:abonazsilsik karcsu, hen- u"r'II"'!" ma:,:ta'r ren,pd~~&>l'be", azon l désére tunius l-én pünkösd
- \,. i ~ ,tr- ~~ ul notKozá5alróI szóIö

::,erde" te,"íu"" or.ma"nyű"- bOgár.!,. nagyon SOl.",a'"lg e'éli...e', !{;~zo-nc.é- l' hélf6n Gyomára iön, bogy itt " l B" P'· L' ",;::; u" "v ~ "J al' h •.J .~ - C1KKe. a:as ln aSZIO nagyaz érdekJódŐRczdák rés7ére a .
Testhossza átlagosan 4.5 mm. ges rovarirtó eljárásokkal áltaiá. l puklikáció DliÍn fl kozségházá- II Judásu közieményének a rnú-
Szine sö!élbama. vagy fekele. ban véve nem irthaló. Vannak nál előadásJ larlsol1. i tár~yök harnisitásáról pedig a
Mozgása lassu, repülni nem tud, ugyan mér.!!es gázok, amelyekkel h Csaba V....ró Eey",:su"let i,u

e
li ;,vílás;;: legnagyobb hamísHÓ13"

á ő ~ r.. u:!j, ""' . nak" Alceo Dos'5ená~lak a k.ö,
Kizárólag magtári k rtev , a sza· nagyon eredményesen pusztithat6, ni us l·én galarnblövő versenyt l zelmuliban :örl,zní halá\ö. [ld
badban nem is él meg, amint de e,teket a gázokat csakis jó fart Békéscsabán, a sUl1fl11i!-::- , idószerüs2ncl. ~ iC?~.. nei'i'?s2])\)
ezt ,-"ka" ,té"es"l1 h'I'"ZI'k, Nös'e'," álla"otlo.an levő ("'ell"ledes'me.... 10' sí. :~suÓ;r;'ja !11''''''lel''. ~.: ".,v " ,..., '. I!"' U • fl" .. -, ~ ',irod<::!m; élvizzeléró: l-Ze'il1iál\Jv
nye tojáStl! a gabonaszem belse· l tes) és légjárhatatiamdfömit l

' A hevesmegyei gazdák -I Aladár, Cciliri Ancor ::ndre,
jébe helyezi és pedig a buza, ár· hetö magtárakbanbasználhat-' meri \'éleményük szerifjl cl bú- l NaQ'Y Lé!jos r!ovr;liéL l.ürfrv
na, rozs, kukorica és esetleg zab- juk. (Mert küWnben a gázok el- zalermeszlés válságban véln -I Lal'cs, Falu Tamás és mt1sok
• é ból lő ö l k t ~ II kenderiermcc:;zlésre akörnűk j" .ba. E c I esz r yu a iUl' a iIIaMak a repedéseken. még mi- versei gOild-e:skodni3k. Tovább
f?abonaszembe és miután ebbe előtt "'Ióha'ásukat l"fej'tl-oett""k vol. I, átlérni és 800.000 pengóvel l folyik ,e számban Török Sém-
" lJ l ..... 11 'c I kenderg-várai épilenel<, amely-!
helyezte tojását, a lyuk nyiJását na). Sal"os, a mi magtáraink kö-I ból 80,000 pengó1 ö gazdák.. l dor nögv fegé1Jye. alTi 2:vnd:
kivillröJ (nyálával) betapasztja, zül nagyon kevés alkalmas az i nak ke.lI leiegvezni, ~ löbbi! qZ l' 'minden fej,zzcléj k'!W2Ódó ér~
ugy hogy az észre sem vehető. ilyen gázos tOvarirtásra.ezért egy I állam jegyzi ie. ! del-dód'2sse! várjál, már az ole

d '. I vasók. .411andó rovale:ban aEgy gabonaszembe ren szenni olyan iriási mőd u.tán kellett ku. Békéscsaba város éi hósí- I

csak egy lojást rak. A tojásból tatnL. ameív, a kisebb 2:azdaságok szobor alapjából nöpt... özi OH-I', színház, a múv<?szeL 1:1 fiim 23
éhá I a fehérszinű ~ honI, vagy óvodát akar épíle~ . az irodalom eseméo szi!·

n ny nap mu v (' kevéshbé jó magtárépületeiben ís nl. A város há:darlásának zár. í mo! be a TŰl<ÖR ,zs foi)'ja~j'}
ráncosbörü, lábatlan "kukac" lár- elvégezhető és azonkivül ol~sóo szömadási V'2 g ö s s z e g e: l l1éll?Y rejlvénypá!vázalái is, Tcb-
va) ké! ki. E lárva a gabonaszem Erre a célra a fentnevezett tudo. t,315.000 pengő. i bel enné! folyóir.al ohrasóinak
b I 'é I táplálkoZl'k KivülrŐl ~ valóban nem adhat. Ez 1:1 íHkee sej ve . mányos intézet kutató munkája !

l 'I'k h e Sajtó bemutató. Szeniesen ! "'f,', '.1 ",n., !1 O'''r' él TÜ[-<:ÖR milldc:nmi sem a SZl a gauonasz men, alapJ'án a _klórmeszes" el,lárás ,.b !" uh <5

I h . u - AHi/a varosa cm -. ma van l száma várvavárt esemény az
mert a lárva sériellenü .agYJa bl·zOnl'u.lt a l~meg'felelőbbnek. '" sajto'bemutató!'cl cl "Tisza vi- j

kOf ' J ~ '" , egész magyar olvasóközöns,igmeg a külső héjat. A lárva }ej- TulaJ'donképen ez is »gázzal'" dékj" Amatórfénykép KiáHHB.s"

l
sZÉmára. A Gyo;nai Ujság elő,

lódve bábbá, majd bogárrá ala
w

történ6 irtás, mert a rovart a ki- ndk. A környékről s a fóváros- fizeföi ki<!dóhlvö!alunkban '.;ii ...
kul át, amely azutári kibuvik a meszelt klórmészbői fel<::zabaduló ból is számosa n utazjak le. !öfli!eges fcHé!clekkci rel1l1elhk.>
gabonaszemből. A gabonazsizsik k16rgáz öli meg. Lényeges ktilönb- ezen aktusra Szenicsre. melyet Hk meg lapunk~fjl egyült él

tél ' I 'ri bb hónapok kivéte délután il bíráló bizolíság ülé-a l, lluege . , ség azo,nb.. an a kétféle 2ázhatás l FrankEn· Társl.l[alna!~:ez] a II
, é't d'! "se, hotnap pedig az ünnepé-IéI/el, egesz ven a szaporo IK \oo"zo"tt a k"'.retkezJ<. ..· A tut";do,n-(l .. k" I' szabás\1 folyóiraláL !(\éldöhivúo

1'\ v. v ..", yes megnyIlas ave. M m<2g-
és pusztit. A téli, hidegeb? időt, kéneni gázos irtásnál a mér-' . k j'~ • ~ ja!unk aZ együlles \2iófizetés!'ó1

tb tölt ' E t l" nyitási ürmepseg ere,Q,Hm le- l készségesen nyu\i felví1ágosi cdermedt állapo an L ven e gező anyagot egys::.erre és G" fl l .

három nemzedéke is van, ezért gáz form.&.i.c.ban iuttatiuk be veldi Kozma yórgv or. oiS-I' lásl és kombílláll eJónzc!és
, 'k ' c:a"a... -9 pán végzl s megjelennek azon esc.l.zn l" bi:dosUia C'lvasóink-

nagYOll szapora. Egy ZSiZSI par és ha ez valami résen át el- C - ll" I d • I n"'ll- '" T,. U" vO" R 'e'rtéknq di'.;akkalegyévi szaporulata, h.a megfelelö . remetei' sergo naro y .r. al-, v" u.\ '<-_

viszonyok között éj, eléri a 6-8 illan, nincs utánpótlás; a ktol'-. ispán, vijé2 Várady LáSZló dr. I jutalmazol! pályáza!ain való iel~
ezer darabot is. meszes eljárásnál azonban a! orsz. gyül~si képviselő, védnö.. ~ iezsiog-u rés.zvéleli
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Óvoda vKzsga voll s7erdtm
il 2_ sz. óvodában, Vaskorné
kis növend"kci lllllíallilk be a
szüJókneh l:S 1'1 lly\!vánosslÍg
nak. hogy mil ':s hO~YGn dCl!'
jJozlak eRyíil!. A nJBi kisdL'd

I1Gvelés nem rncriii ki versikék
belanulásában. hanem ('~vrc

kcüc!cbb kerti az élcllJez, Lál
Juk czl élZ ügrc5 kis icIcIH?!~>k·

ben 8S cl kis szereplókhöz mé
reiezcU párbeszédekben. A nw
gyar ruhás énekes ri!mikus lánc
egés7en modern és ha!ásos
voll. Vaskorné komolyan l~S

sokal clolgüzolt él kicsikkel. A
szép számu közönség nagy
C2lismcréssel voll.

Hidépités. A Ryulai állam
építészeJí iJívGlal versellyjár~

g~'alást hirdel a simai csárda
mellett épfiendó 4 m. szabad·
nyílású vasbeton kerelhíd meg

épiiésére. Az ajánlatokal iunius
20,ig kell beadni.

Békésen egy 50.000 pengós
fürdői akarnak építeni, amelyre
már eddig, 50 pengós részje~

gyekkel, 16.000 pengő! je~

gyeztek. UgyanolI él villamos
mú háztartási áram bevezelését
tervezi.

A békéscsabai szunyogok,
ból egyes példányokat felküld
tek az Országos Közegész~

ségiigyi Intézetbe, hogy azo
kai szakszerű vizs~ála! alá ve·
g'yék. A mieinkből is kellene
egypárat kiküldeni, hálha eb·
ból a "cikkból" valami exporl~

lehetőségünk nyiina.

A pestkörnyéki gazdák él bu~

dapesli piaci árusítás rendezé
sét kér/ék, meri máskülönben
bojkol!álják a főváros!.

Uhrin János, a Körösvidék
R.aT. cégvezelőie, 38 éves kO~

rában, május 23,án elhunyt. A
Körösvidék R.-T. egyik legbuz

góbb és legértékesebb Hsztvi
selójét veszteJJe el elhunyt cég,
vezetőjében.

A békési csordások a reg·
geli klhaifáskor nem dudálnak
egy idő óla, mort sípokkal
akariák él csorda hajtást jelez~

telni.

A nevetés iskolája. A neve·
tésről és cl nevelés iskolájáré!
pompas képekkel illuszlráH
cikket közöl él Délibáb uj szá~
ma, amely 100. oldal terjede
lemben és gazdag fartalommal
jelenl meg. Remek képes rá.
dióműsorokat, egyfelvonásos
szindarabot, szinházi heszámo
lókal, pletykákat, érdekes film·
rovatol, novellákal, verseket ér.;

löbb min! száz képe! Jalál az
olvasó a kiíünő szinházi ké~

peslapban. A Délibáb egy száo
ma 20 fillér,

Vegyen áUamsorsjegyet s
ha. egy kis szerencséje van,
megoldhaija a nyaralás nehéz l
problémáiát. ;) pengő! kockáz a

1<11. szerencsés esel ben 40.000
pengőJ nyel'her.17.000 külőn

bőző nyeremény van, melye,
kel mind készpénzben fizetnek
ki.Ahuzás már junius 5-én í
lesz.
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SIESTA SANATORiUM, aUda-1
peliOt, 1., RlIth György u. 5. a fóvá-il
ros egyik legicleálisabban fekvií és or- l
vosilag . legtökéletesebben felszereU 'I;

gyógyintézete. Bei- és ide99yó9yá~ ,
szat, sebészet, szIlIészat, n5~!

gy6gyászat, uiI"ologia stb. Röntgen. I;

Kémiai és mikroskopiai laboratorium. !
Elektrocardiograph (5 z i v v i z s g á I ó.) I
Kwgh féle alapanyagcsere "ízsgá!ó ké- I
szülék. Entemcleaner (bélfürdő). Mo- i
dem. vizgyógyintézet. Orvosilagve:z:etett
villany üzemű lconyha! E[sőrenlUi ellá
tás! Olcsó árak! 9700 négyszögö!es
park.

A Magyar: Ipartestületek Sta
tisztikája. A staliszlikai hiva/al
mos! leUe közzé az iparlesjij·
letek 1935. évi slaliszlikai ada 4

laH. E szerint az ipariestületek
szcima Budape,slen 44, él vidé
ken pedig 346. A budapesH
iparJeslülelek kötelékéhe 30436,
él vidéki iparl?slülelek kötelé;
kébe vedig 131.724 lag tarlo,
zik, vagyis az összes képesi-·
jéshez kötön ipart üző önálló
iparosok száma 162,160.

Békés nagyközség már meg
kezdje .. a propagandát, hogy
amikorra megépül a duzzaszló,
amely lehetóvé leszi, hogy a
hajók Békésig felmenienek, ak
korra Békésen egy jó rakodól l
is épí/senek. '

A "Magyar AUöld" ből tud
luk meg. hogy a kerületünk
országgyülési képviselóje má
jus 22-re a gyulai járásbíróság
eré volt idézve, amiérI az end~

ródi sorlűz lárgyaláson Baricz
csendórliszlhelyellesí becsüle.
tében megsérIelte, de Andahá
zi-Kasnya Béla nem jelent meg

él tárgyaláson, mert a védő

ügyvédje belejenlése szerini
Olas?országban tartózkodik és
gyógvkezelleH magát. - Nem is
tudtuk, hogy ilyen súlyos be
ieg Andaházi-Kasnya Béla kép,
viselö. Azérl nem kapnak hál
válasz! él hozzá fordulók leve-
leikre. I

A· d d '1 g .n02z:a rendbe m i g n e k é s Ő!
arat6gépét

ARATOGÉPAlKATR~SZEKÉsARATÓPONYVÁK
~~~~~~~

Me. COJrmkk, Massey HaHKs. Deering, MHwaukee, johnston
stb. 9 é P e k ti IS z. Mindel'll'iemü mez5g:azdasági gépalkatrészek,
m(íi szaki IC i lk lk e lk és o I <il j o lk legolcsóbb beszerzési forrása:

BARNA Budapest, V. BátholrY utca 9.

Cserkészhir. A g-YOIn{lj 557

"sz. Bolond cser!(éS7CSapal kis- il

cserkész-raia ismét megkezdi I
müköd-éséL A közóhajnak ki-i
ván él parancsnokság elegel 1
lenni, amikor útból megszer' !
vezi él kiscserkész·rail. Ewlon l
is felhívja él parancsnokság az
érdeklődök és a? elemi iskolák,
figyeJmél, hogy- az apródcser
készek felvélele t936. jun. 3
án lesz él polgári jskoláh,m lé=
vő cserkészoilhonban. '

I TE ATU5. A hódmező
vásárhelyi ReL Gimnázium Fiiiintemátus
igazgatóságához a felvételi könyvek jú
lius 3J-ig nyujthat6k be, A felügyeletet
és korrepetálást a bentlakó felügyelő és
nevelő tanár látják el. A teljes dij : lakás,
fűtés, mosás, világitás és kisebb gyógy
e!látássai együtt havi 45 pengi).Arra.
érdemes tanu16k kedvezményt kaphat
nak. Tájékoztatót küld az Igazgatóság..

A Gyümölcstermelők Egye
smetének hivatalos óráj min
den szerdán és szombalon 4-5
óra közöH vannak az iparos,
tanonc iskolában.

nök
férfiak

5-én ~"2njdcn

6-án

A ün;: kád~~j:~j~I
r:-dii,S 30-t :'2 mLL5:0r fCrf!<3k
ju i,.. !S 2-án keci0cn nök

FELHIVÁS AZ OTI TAGOKHOZ !
Az Országos Társadalombiztositó
Intézet Izsó AntalC'lé szUlésznőt

szerződtette. Kötelesek <il pénztári
tagok szülésekhez őt hívni. lEile!i"l~

kezó esetben a pé~ztár szülésznői

lflEH'i~ utal ki, csak az esetben,
ha él sürgősség bizonyítja, hogya r

legközelebbi szülésznő!volt kény- i

telen igénybe venni.

HÁZIASSZONYOK ! Megie- l
I ert! él Dr. OETKER gyár 1936. l
évi első kiadásu fényképes re-l
cepIkönyve, melyet kivállságra
b~rkinek jpgYIUl (5s bérmel1lve
küld: Dr. OETKER A. TÁP,
SZERMÜVE~\. Budapes!, VIII.
Conli u. 25 Sül6por és vanil·
lincukor ára mos! leveleokint
] 2 fiílér.

"A ·századl gyermékének valio..
mása" című önéletrajz-regénye kerül
sorra, melyben az író ragyogó elbeszé
lőkészséggei tragikus küzdelmeit és
életének viharos nagy szerelmét Geor
ge Sand, a korabeli híres francia iró
növe] mondja el. Musset élete és mű

ve a fiatalság szimbólurna. A míí a Na
poleoni háboruk idején született fiatal
ság története, amely amikor felnőtt, A Tiszántuli Mezőgazdasági
nem talál teret ambicióinak, s ez a Kamara, a békéscsabai és a
korrajz tallulságainál fogva talán soha- d:ebreceni vegykisérleH állomás
sem aktuálisabb, mint éppen ma, ami-
kor il IJáborus években született fiatal- rendezésében él mult vasárnap
ság tragikus küzde!mét látiUk. az élet IDe brecen ben búzabemula!ÓJ
minden megnyilvánulásaiban. Ez az rendeztek. A bemufalÓll össze
értékes regény az igazi ir.odalom ba- I . sen 640 minle volt kiállílva ..
rátai számára nagy szenzáció lesz A Békésmegyéből 143 minla veli
könyvet Az Est-lapok előfizetői és 01-

rész/ a kiáililáson. A bemulavasói .1 pelJgös kedvezményes áron
kapják. tón él hékésmegyei búza teljes

diada!t aratolt, amil legjobban12.8 millióval szaporodott a
betétáUomány. A budapesli 12 ,bizonyit, hogy az első 12 di,

jazoli minta közül 66 szézaléklegnagyobb pénziniézelnél és
békésmegyei, mig az összesél poslClrakarékpénzlárnál elhe"
diíazoit minták 25 százalékalyez<zH íakarékbcréíek ál!adéka

április folyamán 634.6 millió békésmegyei.
pengöről 636.2 millió pengó- A házinyúl tenyésztéséről ir
re, él íolyó-számiabeléiek álla·. igen érdekes cikket a Mező

déka pedig 6770 millió pen q a8.zdaság legujabb száma. Cik·
góról, 6888.2 miliió pengóre keket közöl még il juhok nyí·
emelkedel!. A lakarék és fo, rásáról, a zöldmező állalle
!yószámIQ~betétekc havi együl-. nyeszlési jelentőségéről, meg'
les szaporuiala tehát 12.8 mil- bízható idójósokról, a nyers
, " -J , ,. L· IeJ-rói, él különböző búzafajláklio, pengo, JCII hl.

rozsda elienálJásáról, a íeDyész
apa állatok okszerú kihaszná,
lásáról slb. A dúsan illusztrált

. szaklapból él Mezőgazdaság

kiadóhivatala (Budapest, V.,
földmivelésügyi Minisztérium)
dfjlalcmul küld mulafványszá7
mol.)

Élőlények a földre I

egy idegen égitestrót Ez a :
címe annak a rendkivül érde·
kes cikknek, amely Tolnai Vi~

Jáglapja uj számában jeleni
meg. A legkiválóbb magyar

irók novelláin "ivW számtalan
pompás cikkei, nagy· .
szerű folyta!ásos regényI ~s l
közel száz pompás képel kö- i
zől a nérszerü képeslap, Tol. l

"nai eC"ffV száma 20!es _ 'I

,~
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Bánnt Mózes
VENDÉGLŐJE ÉS

SZALLŐ OAJ
Mezőturofl.

A vasuUól 4 percnyi járás

B LINT
vendéglős -és szállodás.

. Férfi kalapok; sapkák a gyomai
pIacon kaphatók. Ocskakalap javitását
l P~tő! vállalom Góth józsef l,alapos. 4

, Rákóczy u. 9 sz. alatt egy üstház
es egy vasaló van eladó. l-l

A gyomai Arvaház Endrőd füzfás
zugi szántóföldje és hulJámtere 1936 év
október l-t616évre hasz(lnbérbekiadó
az árverési és szerződést feltételek ~
gy~mai ': k. plebt.nián mindennapdélíg
tekmthetök meg. Az árverés Endőd

községháza tanácstermében 1936 év
junius .14-en d. u. 3 órakor fog meg.
tartalm. 2-l

Hősök,Emlékutj~ 12 szamú ház,
mely ál! padosszoba, konyha. speiz.
meilékhelyiségekbti!, kert és udvarra;
és amelybe azonnal be lehet kől1öwi
olcsón kiadó. -lÓ

KitOl'iő zamatu riZl1ng bor lite
renként 56 Hllérért kapható Kere.~eE

Károlynál. -12

Kinizsi Pál utcában Lukács féle
ház bekeritve" (120 .m. clrótkeritésseU
és ahoz tartozó 2 hold föld szőllőv~l
g}'ü~llölcsössel mellék épülettel jó k",t
vízzel eladó, Ugyanott gyümölcsfa. per~
metező gép és 35 szekér trágya, vala
mint két örökös nyilas eiadó. 2-2

.'•.••~J"~~U

Publikáció

~AAftfiftR~ftnftftftft~ft~

NEM OLCSÓBB MÁR I
A B O R O
mint aszódaviz.
DE NEl\! lS 5ZÓf)!\ VIZ! ~

3Oegyf lL~ L~r~a 'la.ay I
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis7állitva

I
:; !eladva. Vasl.lti fuvar kb.I
4 fíliér literenként. Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. Hordót díjmen
tesen adok a szállítás tar
tamára kölcSön; hordóm

I
30 napon belü! bérmentveI
küldendő vissza. Szétkül- .
dés utánvéttel. Egy pengő

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

J
Soraim kellemes édeskés I
italuak. tiszta, tökéletes za.
matuak és fi e m savanyuak.

Cím: Székely Ferenc
Soltvadkert. ?estmeeTe.

IuU~tiWW~Uti~~~~u~uu.l
Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdaválJalat, GyomOl

Felelos üzemvezető: Teket Sándor,

ff e-=ii!if mww ~HiHmffiWf3ie"'Fnm"'''''·RiRiPl'' n-

ETK-GySC 3 O (t-O)

Endrőd, hrijnoki, biró: Boros.

Felá:l.Ott, nagyon' sáros talajon
játszotta lernérközését il két c~a.
pet, de mig az ETK. ismerve
pályája mély talaját, magas stop
lis-cipőkkel szereIle fel játékol5ait,
addig a GySe íátékosok ennek
hiányában, csak nel1e<:en tudták
"megálln! a' Si1rat. '" Az ETK
ugyan megérdemelie a gyözelmet,
mert minden csapatrészében egy
ségesebb az állandó összeál1itási
gondokkal küzdő GySe-nél, az
elért eredmény azonban tulzoit,
mert semmi esetre sem Vüli 3
góllal jobb ellenfelénél. Sőt áílH
juk, há ez a meccs száraz tala·
jon folyt volna le, úgy kétsé~

gessé vált volna az ETK gyözc!.
me is. EIK-nál a védelemben
Hunya, de főleg Kertes remekelt.
A fedezetek közü! Pelyva kiemel·
kedően jó voll. Simon elegáns,
okos játékát már' rnegszoktuk, de
Maiuska ís keményen küzdött
Csafársorban Hanyec jól irány!'
tott, de a második félídőben ki
fulladt. Az összekötók márszür.
kéLb játékot mulattak, a szélsők

közül Kertes volt a jobb. GySC
ben Szrenkányi kíválóan védett,
de a harmadik gólt fognia kellett
volna. Fekete és hátvéd lársa jól
rombol!ak és kitűnöenverték visz
sza a sorozatos támadásokat. Cs.
Nagy, az első télidőben a naG\"

, b.

sarban állandóan elcsuszott. mi ~
előtt labdáhaz nyult voll1~, de
később megszokla a mély talajt
és a szokolt jó VO:L A szélsŐ
halfok jól küzdöUek. Német he
lyenként fel/ünóen jó volt. Kiss
nek a centerposztül1 semmi sem
síkerül!, pedig önfeláldozóan küz
dött, liJés jó játéka kel!emes meg
lepetés volt, mig Bartha, Szántó
és Győri ls leikesen játszottak.

Az első gólt Hanyec szerzi kö
zelről a 30. percben 1·0. Szünet
után a 29 percben Lasnvi átmeay• 1:>

a védelmen, Szrenkányi megcsu·
szik és gól 2-O, 40. percben Ker·
tes lecsusloH beadását a kapus
elnézi 3 O. A biró a zuhogó eső

miatt a 42. percben a
lefuj!a.

Boross mindkét fél megelége
désére vezetett.

Intéző.változás a GyTK-ban.
WaJdmann Miklós nagvmérvü vi·
déki elfoglaltsága miatt az intézői
lisztségról lemondott, A GyTK
folyó hó 28·án tartott ülésén ín
zönek egyhangulag Kiss László
volt Vac FC játékost választolia,

aki egyben a csapat edzését is

végzi.

i I
! I

i\ ' ".. . ' , , ~ lr~szald it ''''. <Á 1,,"!:,5"'.· \'. I
r-> gYOill,q flnyakonyv! hlvölal I "v. r.d -,,", :

kÖ1l9vC'ibc pedif? cl következő I í MSzSC 21 19 1 10921 39 l
bejcQvzések lörlén1ek ,," 2 MTI( ?' 16 l 4 8!'i 2' ,'.0 I

- • ' , ~ 3 ETK ;: 13 5 3 7~2~ ~ j'

;::'~!éul~~U:ejlt:. ~ ! 4 GyTK 22]1:=;6 37 39 27!,

]zs. Ó. S.ándorné CSaT.JÓ Piros· 'Ii., "E'SE. l ~ -, ]g 10 4 5 43 34 24
ka f16 'Sándor ref., K, Nagy 6 Törekvés 21 9 5 7 41 34 23

Józsefné és Székely Zsuzsán~ 7 GySe 2! 7 4 10 35 40 18,
•. Id f n 8 TAC 20 7 2 ll' ?5:''J: 16nél leanya cl re" Dollik ZsíR- , - - ~,~

d ' I 10
9

IHCut'nE;"ar'l. i 22; v~ JI' ~,: 2
30

1' 6
69

5 1] 35 1'mon né. Bánvai Teréz leánvai "J cl < " 1~ ,

Teréz rel. . " ,I II Tuml n. 21 5 3 13 2960 13

1

'
Há7d§sáqot ;, 12 lVláv IL 22 4 4 14 31 64 12

Némel 13n05 és LB'Jtner Gab~ " 13 VSE 21 2 4 15 24 59 Si l
ri eII él ,l; dé l. l Mult.. vasárnapi eredmények: l

r"1l~egh..:d.1tak ~ ~ Szov6gyár-MTK 6~1 (2-l), i
Kovács Laios 69 éves ref., I BISE-Hunyadi 3·) (O-O). I

Lukács }(alalin W hónapos I G TK M - ;
ref., Paróczai FerellC 6 hóna" .~Ii .y B~- AdV I~I: 3-1 (l-O) i

lW; r. H'lagya... l
pos rk. 1 n' l Á é . ~

V tgJg Kem",oy S oelemenös, ~

Az endrődi anYBkönyi hi-:a i) sok helyen durvaságig menő mér·
lal könyveibe pedig él k,')v("l- l kö~ést tartolt a két csapat. A
kező bejegyzések löriénlcK: !\fIAV Valyukkal és Szalaival meg·

Születtek: ercsi/ve, mig a GyTK Bartik l.
Bela \/incé!l2 Turcsanvi f.sz-l nélkül állt ki azelörehozott baj-

j f
' 1 • '·1'"

cr ~él v ince rk., Fülöp !vliklós- l noki mérkŐzés iejátszására.
né Knapcsck Ilona leánya Mar- I GyTK inditja utm,k a labdát
gi! Anna ;·k.. Gye:vBi András-\ és már az első percekben veszélyt l
ne GUbllCZ Eszlcr fia Zollán I Bartha ll, kapumellé ktil-!
rk., Pelyvalánosné, !vJaioros i dől! lövése. Ugyancsak kapumeHé !
Margil fid Gábor rk., Dulep I vagy fölé kerül Barlik IL és I
~1áléllé C:Jllsz!áv ,Eielka :iCl,LB' ! Bartha L löbdája is. i'vIinkét csa~ I

lOS rlc- Bukra Sandorne \; III ce i pat csatársora munk~bon, de a
Erzsébet fia Sándor rk. I kapusüknak is h.elyén van szívűk

l és hiztosan örzik po.tájukat, kü·

Oláh Imre 8 éves Hor- Illönösen Kertész véd bravuros3n,

nok Pál ,8~ éves ric, t'legedlis I'. 30-ik percben Bartik II-öt Zentai
Elek 15 l·'OnapoS ri,. Galam' i felvágja, de a ll-est a center ka·
bos József 19 éves rh:. ' pusba lövi. Végre a 35-ik perc-

, ben megszületik a régenesedé- .

liiTIii~.i!miMmnl••~OOfi. kes gól. Barlik H. szépen szök- l
I teli Bartha il-t aki megszerzi a I

Korona Mozgó Endrőd I vezeít':st, 1· O. Még néhány fault
1936 május 31-én pünkösd \fasZi"-l. és bünfető mindkét ·oldaion'és

napján és pUnkösd hétfőjén. 'vége a félidónek.
A szokásos nyan szünetet megelőző! Szünet ulán Hatvani eillagyta l

utolsó előadás I helyét és csatársorba áll! amit I
A legnagyobb sikert aratott i eléggé rosszul iett, igya 1\1ÁV !

magyar hangosfilm! I csatárok ls közeíebb jutnak Ker-j
leseautó ! tész kéPllíához és rövid időn b~·
! Jiil egy kapuelöUi kavarodásb6! l

Magyarul beszélő édes vígjáték. I Szalai kiegyenlH l-l. Most a .
F iS s z e r e p b e n: I OyTK rákapcsol és CI 18 percben

Perczel Zita, Törzs Jenő, Gomba· 'I S:.Jsánszki állal khugot labdát,
szögi Ella, Kabos Gyula, Berki, B
Lili, Pethes Sándor .és. több kiváló I adha l. kapásból küldi vissza

magyar szmesz. ( ami hamarabb jut a kapuba mini
Magyar ének, magyar zene, magyar a kapuvédö, ezzel Gyoma vezet
tánc, szívderitő humor, meseszép kör-. 2-l arányban. 32-ik percben H'lt
nyezetben játszódó, végig izgalmas SZi- i vanj, Bartha IL szépen küldött
relmí történet. Aki a pünkösdi ünnepe- I
ken kellemesen akar szórakozni, saját! labdáját védhetetJenül küldi haló-
érdekében, ne mulassza el megnézni II ba 3-l Innen kezdve a játék még,

ezt a szép magyar filmet. durvább lesz, aminek eredménye
Kiegészitve Szalai, Ancsin és Bartha sérülése, '

V i g j á t é k é si majd a 42-ik percben Gallovics
kiálJiiása JetL

Hangos Magyar Világhiradó. ! Jók: Kertész, Kurcz, Bartha L
Bartha 11. és Csikós, valamint
Vatai OyTK. MAv-ból Susanszki,
Vai,yuk, Valkusz és Ga!!ovics.

Magyar dr. megengedte a ke·
mény játékot, de mindent látott
és büntetett.

U"O.IY•••~1

DESSEN I
LAPUNKBAN I
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~iirdetések d!jszabásal:
Egyhasábos (55 mm széles) í cm. magas hirdeté~

20 fillér. ölszöri hirdetésnél 10 szazalék, tizszerinéi
15 százalék 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék <':8
féj~vi hirdetés eselén 25 százalék '.:ed'1ezményt o.dunk.

E I.. CI r- l Z E T É s, A IR A K : ~i'li- F"",la';:;~ "''''~r!''''_o;zt;;::;" "''''GNI':_- '" "n.ÁRTO",""iegyedévre I-30 P, fél évre 2'GDP, Egész évreS'20 P. - ~,~.. --- "'"---,, ',""" l"< "

Befizetések postacsekken : ~' Szerkeszi:őséCJ és klad6hlvatal:
.Hungária-nyomda Gyoma" -cseleKszám 18.280. ~"_I;,I_' "HUNGÁRIA"~ KÖNYVNYOMDA

Lapzárta -c s ü t ö r t ö k este 6 óra. . G Y l/) a, Kos51.r!:h Lajos e.ltca 64. /1:
Megjelenik minden szombaton reggeL TlOOJeffo1'l: 22. il

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"'iiiiiiiiiiiiii~iimiiiiimiii~=iimiiiiiiiii__==':-=;;q;;;;;q;;;=iiiiiiii=======iiIii=~=WiiO=iiiii':"=iii_==============iiiiiii==

Mennyi vizre van szüksége
l'IövényzetUnknek

Békés-vármegyébőlKovács Sán
doJrl váJasztoHák aki egy
ben a választmánynak póttag
ja Ís.

A rendező bizottság által ösz
szeáU:ii'Üit program szerir1t a
:résztvevők másnap megtekin
tettek W1J1Jminta gazdaságot
.aho]meggyüződtek az okszen'R
gazdálkodás előnyeiről.

A gazdag Zöldmező kong
resszus 1:észtvevői kedden utaz
tak el.

ntözési problé ák

Gazdasági életünknek nem
él)pen új, de legégetőbb prob
lémájaként a vizgazdálkodás,
az öntözések gondolata kezd
jelentkezni. Kis mértékben: hol
a helyzetből kinálkozólag adó
dik, a folyók mentén, a kony
hakertészetben és réiöntözések
néi már kezd megvalósúlni.

Tételezzük fel, hogy tenné
nyeínk minden mennyiségben
értékesitheiők lennének s le
gyünk egy számitást, hogy is
lenne szükebb határunkban az
az öntözés?

Nálunk, hQ állagoS8.11 mil-
Emérer eső csik, azt jelenti,
hogy az egy év foiY2rnún le
""U\Jll me,:l1yiség ha il

felszinén maradhatna, 40 cm.
vizréteget alkotna. lYIivel azon
ban p8rolgási és lefolyási vesz
teségekkel is keU sZf,molnunk,
csak mmak veszi a növényzet
hasznát, amely mennyiség a
miiveHrétegben raktározódik el.

Jó porhanyós, televényben
gazdag talajon több raktározó
dik s kevesebb párolog el, mint
kevéshhé müveH, rögös, vagy
szikes~agyagos kemény talajo
kon.

Megfelelő elaszlásmeUeU a
sziken is kevés esővel bő

ven teremni még: kukorica,
burgonya, répa, meg takarmány
növény is, Csakhogy ez ritka
eset, mert egyenetlen a csapa
dék eloszlásunk, akkor nem
esik az eső, amikor legjobban
kellene.

Lássuk például, hogy rnennyi
vízre van szüksége egy k, hold
földnek, amelyen 10 métermá
zsa szemesgabGna megterem. ?

közölte, hogy Inál' az ősszel

hozzáfognak Szentandráson a
nagy munkához, amiből máris
egy kiadós munkaalkalma lesz
a vármegyei munkásságnak. I

Tehát valóra válik az áiom L.. I
Talán már jövlire megindulnak I
a hajók Gyoma és Endrőd alatt I

is és az eddigi száHitás; kÖlt-I
ségekkel húttérbe szorul! bu

zál1kismét versenyképes lesz
a kúÜöldi szállitilsokh:m.

Időszerú, hogy a kikötő ki
jelölését, megterrezé5ét nür
most megkezdjük

a szentandrási
é sét

j
taivizsgáJatot tartott a gyomai!
főszoigabirói hivataliban és az il

endrődi községházánál; ahol i
mindent a leg;nagyobb rend I
ben találtak. il

I

polgálmester az érkezöket; aki
nek üdvözlőbeszédére a vonattal
érkező Gr. Teleki Pál valaszolt

A délutim folyamán megtar
tolt kongresszuson kiemelkedő

beszédet Br. Rosoer István
tartott. Magas szinvonalu elő,

adását a hallgatóság percekig
ünnepelte.

f!.z előterjesztett Országos
Zöldmező Szövetség megalaku
lását - egyhangulag mondot
ták kL Persze a három zöld-'
mező szövetség autonómiájának
meghagyásávaL

A megejtett választás során
elnök: Albrech kir. herceg, al
elnök: Gr. Teleki Pál lett A
vármegyei bizottság tagjai közé

egkez i
d lzasztó

.-r

OSS

ző évforduló érkeznék el. l'

visszal(l2rülnek elszakitotr,

\~éreink ,oz . ,anYClOr~Zágl:~~z I
es él KmpoJok mCClenCeje- ~

ben új ,:irág-?:.~snak indul l
Nagy-Magyarország. I

~l,"~..........~~iiiDiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:Hiiiiiiiiiii=iiiiiiiii-=-- I
~
'I

nál sivárabb lenni .. ,
A gyászos évfordulón is'

rnét kitűztük G gyászlobo
gókar. Most is azzal az ér
zéssel 'vonjuk be a fekete
zászlókat, mire a követke 8

Vitéz dr. Márki Baril1a 2111.5- l
pán dr, Ugrin LáSZló várme-.l

gyei tib. főjegyzöve! csütörtö~ II

kön délelőtt és délután hiva-

Endrődiek a Zöldmező Szövetség
magyaróvári kongresszusán

Csütörtökön reggel, amikor·
a reggeli lapok már vastag be
tükkel hozták Darányi Kálmún
földmivelésügyí miniszter ha
talmas költségvetési beszédét I

és ebben legelől a Körösök ha- I
józoa.tóvá tételét, alkalma voH II

szerkesztönknek vitéz dr. Hi
csóy-Uhlm'il~ Béla föispánnak I
- Békéscsabáról Gyulára ula I
zás közben - erre vonaikozó j
olyan ~,:lk~sörömét .~a?aszt~I:Li: I
ha a fOlspanunk korosmeheb
szülött volna, akkor sem esil- I

, JoghataU volna fényesebben a I
szeme az örömtől, mint, amikor!

A zöldmező szövetségek egy- l

öntetüen Magyaróváron ta1't01- l
ták meg május 31-én, jl1nÜlS 1- I
, , ". Z·'ld "l- !en es ~-an a"o mezo mng- i
resszusokat. Az ünnepélves l
megnyitáson részt vettek lÚb- l
recht királyi berceg, GL Te-I
leki volt miniszter is, akik

. a kongresszuson tevékeny részt
vettek.

Az Alföldi Zöldmező Szövet
ség tagjai közül 154-en vettek
részt, közülök Harsányi Lász
ló endrődi főjegyzö és Kovács
Sándor községi gazda. (Kár,
hogy Gyomáról senki), A ma-

\.
gyaróvári áHomáson ünnepé-
lyes külsőségek között fogadta
a város vezetöségének elen a

emberek
l.
"

mint o ma-

fl [en~.remY'j

ába a sok juL

ri

TRI

nC\il ptUll!< .1g·uz.sá,gc)L

C~~ak c g- r 12' :3

l
ár 16 éve sEiíog .a ~eb. l
\;t1;..,cy'on, fTleg !()11- !

Da:1. iVL::ír cg,; gencráció ser-I
eWl! f21 sl!2rb. áh, cseh I
és osztrák járom elői!. TŐ-j

lán nlár scd,~ n:őgyör g·yer.....
• I l -1- !

'j; J DarI Dc.szell él meg- ,

gyarL.. ,:víennyj magyar bá
naL men rm:Jg';ar fáida.
lom. n,C 11rr,-i magyar vér
il 16 éve él nz:-gy tájon 1! 1

Ií1Cg millolg biul-
j.;o , 56J! t\,1osl hi70~'

lwdunk c'ak igazán l A

nag') ~)eIgTéídi tanácskozás 'I

utáni bukaresti összeszala- I
dása ö cseh és szerb ve~

zCló!o]ek mégsem a
fölényes biztonság érzetét

nl atiák,hanem inkább CI

gyáva vacogás félelmét.

Nem hill ük, hogy az igaz~

ságot en id '2ig lehessen

. NelTl hiíHik, hogy I
az lelkiismerete I
ennyi ideig tudjon a 3z0 8 I
hara iegeJdugotlabb zugá~ l

in CC! g nyllalLozni. C5Clk

p iS r! II :JL011 . oki i-; él \ iz iri
kön:'iei(J" \cJii\lk ('gyült.

Csak iJZ an yi csalódást

c le In le s i11 ci i 11 j ;: :.1/, o dó
1\?111(211'{séggc l SZ;';n1o['i!;a j.

:lOi El bdiGl' 0;(151

ellénk ,;IGíl rninc!""11
Iler11~e~nél - ki\"é\'l2 a l<Öl"-

"ellell é·rdc],~('lr\!}':et \"afl-

nU l \ 57JJTIC)!jC\'(:1cn (1 rnl

~::: 1l'jvon~o ~ 1 test\'érei 11]('1 ek}
ekí:,kcl él megszáiló hata
10In gyalélJat:-ls eröszakkal
járai veglg16 hosszú
c::;ztendő !'.fnos káh'áriáját.



nagy

szüret.

éh ;~,2g.

655. ~f bD

vas esö cse! L

(Foiyt köv)

ösök na a
ndorostanyán

A legszebb vasárnap-
j::il. a hősök ünnepe. Ezt iH
is a legélőbb kegyelettel tartot
tak meg. Az ünnepélyes szent
mise után a nagyközönség az
iskolás gyermekek és a leven
ték csoportja felvonult a hő

sök táblájához. A sok szép SZ3.

\alat és a dalkör énekein ki
vül a.z ünnepi beszédet Bencze
József k. tanító ur mondotta,
Oly érzelemmel és !eH;;:eket me~
Iyen megható kegyelettel, hogy

gyűjtötte\(.

1658 O'y forró nyú, 110gy nem
c.sak Perzsitihan fojtott a
Sammum szél egy éjjel Wl1b
20 ezer ernbernél, ha.r1flTI

Európában is, neileze.tesen.
francídországb;:n oly forró
ság voH, hogy- Xt\l. La.jos va
daszalrc~ kin"elll~ ci JÓj.ol [cfor ...
dult, kilenc izbe!i érvagá~.~ai

ű'Vóoyu]t me.J ~
b ... ~... ::::>'

Lapunkban hirt adtunk már,
hogy az ipartestület vezetősége

a tagok kivánságára elhatároz
ta egy ipari bemutató vásár
rendezését.

Az érdekeltek bevonásával a
vezetőség a karácsonyi űnne

peket taláHa legalkalmasabb
időpontnak a kiállítás megren
dezésére. .

Tudomásunk szerint a kiáHl
tók közül többen rándulnak
most vasárnap SJéegedre, hogy
az ott idehaza
használva a gyomai vásúr si
kerét Ininél biztosítsák

A kiáHitás bizottsága mans
sűrűn tart értekez1etet hoav a
legapróhh részleteket is kidol
gozza.

gY;:lror~z;~g(]jl a bornak be!: el
ólig Jel:ék.

1656 L3 liv. <:>J

rnéhek cnár

:"':5gV W,
16~~3, Ory hideg iéi.

március 5 á.ll bei'a·
gyott ,n vire s más
vizek is. Ivlég hár0J11 hétig

a vizek él jégen.
Húsvéiban il rr.·:.ld".l.·.'l'f(. "'~"'(f{.Ii. _. b,.~~:;-

fagytak.

1651. Lágy ié]} szára7~ meleg

e~lbefnek kcz~-lábR rnegfa
gYOHp

1633. I-lideg ~()t7 utána hŰ\iÖS

ht1T1,~~ Lél b::n l

ius 22 én c~és7. héien 11:1-"

.. .
OS I

szükség
Iá

ibi;';(H1TUlná
cs. Szabó Imre.

kihagyiam és
Logy

Körösök

millÓ

ezek
mennyiséghez képest,
szúmitá~ailn alapjá!1

.'al
ff , , .. ~

asarrol

a fülemilék .. éI1ék,ei\e~".. ~e II

16íS·nak a rc1v(~~Zf:!n eHJSZ0f

ét ftiJd llide~. mU'án il fa- I
.,,,',c, 1',><;c"")l', a "'(yy. II..~_.....'oI ,-_.,,-,_ .ll U~ .

clltl'11oíL,k i, gyöngyC'si szöl-!
l'őKet L-F)r--r Pff",r ~.,:~n: r:::'~m I, ,':::--) '''''~ ' . ,_ ..... '. ~

if:rtl1eU. 1
"

1620 igen léi, ~'or:ínli la- l
I;a:;;, n,~;cíus, ú'~y, l
I',o:;y már éi méneI;; l-;és7en I
\.Toliak r~~j0i\J:-1!, forró . ~
. l ' . I
i,:~en l'Oro!<, ugy. ai
""'e' :"'1 "le'~O' °ö1 j. 'oen íal·' Ipll t:l, d.:-. " ~ _~ lS .

to ILd, ezen eszkiide; iermés

böl a l1angburgi nagyhoJdók.

ban.
1622 Lágy tél, száraz nyár,

drága~ág hogy Lipsiá-
ban 33-34 ezüst forint vo!! l
egy véka búza és rozs. Ná- ~- )

Junk nevezelesen K3ssáni'
"lköli egy mérö búza 10 ezüst I

rOliníon, ] font hús 24 haj- l
cár. zsír l forint 30 krajcár. l

1623. Hideg, havas téi, ,hogy
BeH,len fejedelem népéből

sok a lOV011 ülve fagyoH meg
1626, 27. lágy Iéi, a I

Dals'll·ja'k m~'l' l''''v'''''j'l'sban Ii ~._. Ü ~·~~j>l"";';; u- ... ' ) ~

s2óHak. l
1628. Lágy tél, reá iszonyú szá, II

razság: éhség egész Európá·
ban. l

1629. Diy. hideg tél, hogy sok l

dál..

fogtak ki, azouban amikor es
te YégeH ért a vásár, sok ke
reskedő és iparos egészen mas
kép nyilatkozott, mint délben.

.\z állatvásáron a következő

felhajtások és eladások voltak:
Szal"liaSmar.fw felhajtás 61.5

eladás 372 drt.
L(j felhajtás 879 drb., eladás

548
lull felhajtás 697 drb., eladás l

343 drb, I
Sfíiés felhajtás 700 drb., el- I

adás 472 I
Összesítve: ,FeLhojfás 2891 drb., l

el(;ófs 1735 drb. !
Végösszegben a felhajtott ál

százaléka cserélt gaz-

esetén a
roHsra
l1ak..

IT1:elyet

l a gy
országos

1609. 01\.' hideg té!. a íen~

gerek is befagyi(lk.
1610. Ugy téL a;: fsztendö is

} hogy nO;J2mbcrben lS
cseresznyét 1ehetett látni.

1617. 18. Lágy tej usy, hogy
1617 j,muáriusban a fák \li;
ré.goz!alr ~ a piicsir!á h: tojlak,

meri ~cnge~t szekerek í:\rlák.
1fiO 1 lágy IéI, szá raz~ág

követle, ;] 1éu iak. for
r;':~.ok kiszáradtak, ,. füvek
elvesZlek.

1604. igen lágy té), forró
1605. Havas, léi, felette bő

esztendő követte.
rV~dg'iarOrs'lág ban egy szép
ökör 12 gaTas~ tehén 6,,7-8

garas, egy seré(s 2-4 garas.

1607, 8. Lágy Iéi, , l10gy reb ..
r~lárban rDár a ]cgkésöbb~

V:"';aok lK;";' í! ·~if"l' .l} ti b j ..·., ... \.),Lul'o.•

129'1. Oly !2gy
fiili";ilek

1753 ik évoen 'lOUÍOtl meg Ciyo
ntjra, itt ~3 azóio. folvtaiiatik a
Bi,-ó c~aL~d áltaL

Jegyzés 'iZ idók járAsáró\ Krisz

\us Urunk születése ameiy
kiiródolt a Debrecen városában 3.

református col

• f r

J as a
eszte

Ked:ez~, s.~ép' idö volt a l
gyornal punkosm Vasal' harom
napj im. Dacara. hogv a VaSal' l
kicsinek látszott, ~égis nagy I
volt a felhajtás. Persze a vá- l
sár kialakulását nagyon vissza l
tartotta a bizonytah:m időjárás. !

r'l. !elhajtott állatok tulajdo-I
nOSfll nagyon meg voltak elé- I
gedve a gyomai vásárra!, mert \
a nagy és élénk kereslet a ió
szág árát naQvon fellenditeÚe l

~.J l

!j Z el ri ·1·' 'Ili t ' ' , .., ir" . ,auOH a J.8. oRer, JO ara-i
kat fizettek. l

.Á, vasárnapi kirakodó vásár I
az ünnep miaU nem volt olvan :
nagy, máskor. A vásár
lassu menete uov mutatta. 11O cn'ö.... 'u.)

akik eljöttek rossz napot

7 • j ~
,Inege~lll(e- ~

1\ ;j '. . I.t:Áuanl, lnl- I
azt az ~

kíadoH "Belvizle-l
'vezetés és annak az 1\1- i

(I • .• f" ", I l
luó'....un ClrflU ~uzete.Den, 110gy ~

ry"'1f" ~

l arsuhlt a pe- I
resi holtágban 3 millió köb- l
méter vizet tárol; ugvaEennvit l

-;r.. ..,. .' -' '. • I
a n.oros-l1sza-IVJal'os Tarsulat l

vizrnennyiségnek
ennyi' egy

Ha egy éven át mm,
ez azt jelenti, hogy mjn-

m"-re liter eső huliott,
igy az egy hold 5755 m:!

t e r ü l e t é r e 2.302 köbméter.
De egy hold q. szem és 20
q. szalmatermése, mint fönnebb
láttuk csak 1200 köbméterre
van szükség, a fölös mennyi
ség a talajban elpárol
gott, Tehát volt viz elég.
j{égis legtöbb esetben az tör
ténik meg, hogy egy
év alatt a 400 mm. eső, táp
anyag is leU volna a talajban
elegendő, mégsern termett csak

q. búza, mert egyenlőtlen

a csapadék eloszlás, szá
raz, meleg voH a tavasz.

Ha c tegetéssel idáig JU-
toltnnk, csinálhatunk egy szá
mitást arra vonatkozólag, hogy
Dszályos évesetén köz-
ség több-
szöri megismétlésekkel, össze
sen ha mm. vizréteggel
akarnánk elárasztani. mennvi
vizre lenne szükség' s mily;n j

li

nagyságú az ~

tárolható, íöltélell:z\'e 1102:v 8])- !
~" l

nem menne veszendőbe!,
Se111111L ~i

Egy igényeIne 1.726 és I
iéI köbmétert, az egész határ I
negyvenezerszeresét: . i
köhméterL h-ll

v' .., i.teme vlzmennYlsegneK az I
ea \, csomóban tárolásához 1[1

1::1. 1

egy olyan 1250 holdas terü- :
letre volna SZiikség,l

, . 1" ilcm. magas gar '1enne.;.o- l
Jelen számitásomban fi- i

e>velmen kivül kellett hagynom io ..' '"" \1

a párolgási és más egyéb az!
önt?zés,sel k~pcsolato.s veszt~~ I
Ségl tenyezoket, mlket meg l
hozzávetőlegesen sem tudok I
elgondolni, hogy Ie-I
hetnek .ki.,. Igy te:'més,zetese~l, JI

azokat lS hgyelemne veve, meg I'

nagyobb tárolási területre len- i
ne szükség. ~

Azt kérdezheti bárki, hogy I'

miért kellene a vizet tárolni? .
Mert vajjon, ha az egész Of-!
szag területe s azonkivül még I
a folyóink mentén élő I
felsőbb SZOmszédaink földjeit·
is öntöznék, nem Hliás-

különben elegengő vizmennyi-,
ség rendelkezésünkre, meg nem ~

feledkezve arról sem, hogy !
a Körös is 5-6 év; óta alig ~
áradt meg erősebben~ ~

rneg
földben?

szükségel
k. hold "U."HJLl.,

méter



UJSAG

osság

A iQf':' hajnok kés:zütr olkci(;mentC'~

BrunetoflorSpecial S.nampooo ragyogó
mdy feny t od é~ o söTétborno ;~jnÓf'

IlY(llatol..ol soho nem ~ejt.;;tt pomp6.

bon jutTotja éorvbnyru. Mély f~l"lyj od

BRUNETAflOR'

ilgö
Szomoru nevezetességre tesz

szert Gyoma a községben tör
tént öngyilkosságok áltaL Ha a
statisztikai adatolwt összeh;,
sonlitjuk, akkor kitünik, hogy
kétesértékü vezetőhelyet nyert
a l,özség és a lakosság szam
aranyához képest tulszárnyalja
ezen a téren az öngyilkosok
Mekkájáí, a fővárost is.

A főváros öngyilkossági sta
tisztikája, helyi értelemben, so
hasem hú adatszolgáltatás, mert
a falai közölt elkövetett ön
gyilkolások önkéntes áldozatai
legnagyobb része nem fővárosi

lakók, hanem egyenesen e cél':
ra vagy amugy is kilátástalan
utolsó próbálkozásra felzarán
dokolt vidéki elesetjei az Elet-
nek, akiknek tömege az ország

KAM llOHO~

A szökeknek ki-s.rul! ~k.::ilim~iMt~rJ:

I 6(;"mi 110flor Spe-CI.1.l Sh:lmpoo m-eg;~

t::.rtj;l a haj terrnes..zetes arany():; f;:.
nyé1 é$ :l.=t visszavamzso1j;:;, hj, m:ír
eltompul'. voJ.-"l;l.. GyÖ<'lYO'ü fe"y'!" :ld.

- Gömbös Gyula miniszter
elnök egészségi állapota örven
detesen javuL

- A .költségvetési tárgyalá
sok nyugodt mederben folynak.

- Franciaországban - Bluru
Leó miniszterelnöksége első

napján - 400.000 munkás lé
pett sztrájkba. Virrad.

- Az osztrák kancellár Oiasz
országban van és :-V'Iussolinivel
is tárgyalt

- A Négus Londonba érke~

zeIt, de nem ünnepelték.
- Bagoglio, Abesszinia al

királya Olaszországba érkezett,
óriási ünnep.séggel fogadták.

Meleg tavaszi napoko!"lOl
hölgyek sokka~ szebbek, ho
haiuk huHámos, !<ör1l1Yű és
gondozon. Ezért minc!eri'n
hölgy - most kübnösen 
ügyelien hajának helyes

ápolására, .•

most kétszeresen
fontos!

ie: Az iskola sportl1dvarán: 1., ,
·Súlylöl{cs. 2., ÍVI3gasugrás. 3., I
Távolugrás. "j

Asportpályán: l., 60- és 80 I
m.-es sikfutás e!őfulamai. 2., i
Fiúk és leányok slafétafutás I'
elődöntői.

Délután 3 órakor a sport-!
pályán rendezendő ünnepély (
nlűsora: l

1. Iskolák [eh"onn1ása. 2. l
Himnusz. ;j, \Tel'senydijak At-l
adása. 4., Leányiskolák l{őZös j

ritmikus ;zahadgyakorlatai ze- ','
nére, 5. Fiúiskolák közös zenés,

sza~adgy'a~or!~tai. 6., ~eánYi:-1
kolak kozos lanc[ornaJ3. zene- l
re. 7. Súlylökés egyéni döntő- I
je. 8. Gyomai leányiskola vas- I
karika gyakorlatai. 9. Békés- i,
csabai fiúiskola mozgásos gim- II

nasztikája. Magasugrás egyé- '
ni döntője. 11. Orosházi leány
iskola magyar tánca. 12. Gyo
mai fiúiskola talajtornája. 13.
Sarkadi leányiskola "Körma
gyar" tánca, H, Távolugrás
egyéni döntője. 15. Gyúlai fiú
iskda zenés puskagJ'akodatai.,.
16. Orosházi leányiskola ritmi-
kns zenés padgyakorlatai. 17. 'I
60- és 80 m.-es siktutás dön-
tője. 18. Sarkadi fiúisko
la ugrószekrény gyakorlatai. l
19. Fiú- és leánystaféta döntő- I
je. 20. Tótkomlósi fiúiskola ze- I
nés botgyakorlatai. 21. Tótkom-I
Jósi leányiskola ritmikus tánca.
22. Gyomai leányiskola nyila
z~sa. 23. Egyéb bemutatók. 24.
Eredménykihirdetés. Verseny
díjak kiosztása. 25. Magyar
Hiszekegy. 26. Versenycsapatok
diszelvonulása.

Belépődij egész napra: ülŐ-

1hely 70, áUóhely 30 filL

sok

olai

1935 1936

17 28
17 45
11 18

30
62 147

126 268
12

is

8
24
47 17
21 9'~

u;)

81 36

173 '94

52 86
51 Gg
57 16
31 28

Hl33

o oá
>,J

éi

39
69
54

21

e
gyulai, orosházi, sarkadi, tót
komlósi polgári fiúiskolák, az
eleki, endrődi,orosházi, sarkadi,
tótkomlósi polgári leány isko
lák, no és a gyomai fiú- és leány
iskola is részt vesz a nagy
mérkőzésen.

A délelőtti verseny sorrend-I

3

LeD'több iécresőt a zseHérföl-
t> J l:>

deken és:fh. pusári előhalmokon

kaptaIr. JégkártjdenteUek még
az -Uikertekbcn, aSziken, .zöld-

J "
laposolJ, Csergeítyűn, Ozeden,
P6halmon,Görögálláson, egész
Ballán, Varjason, Simún és
Csejten.

Az első jég után siettek is
sokan biztositani a gabonáj u
I~at, ha sokaHák is a 2.2 száza
lékot, de még mindig jobban
járnak, mint azok, akik egyM-

l~ em biztosiiottak.
A termés kilátásaink eddig

jók. A hűvös idő különösen a
búzára, de a többi növényzet
re is jó. A reményünk megvan,
csak a I07ábbiukbnn legyen ve
Hin);: a jó Isten.

j? ~ ,

zalno~,o

li csak 92.5 mm, csapadék
'\IoH egész májusban, ami azon
ban még n1indig több, mbt
1929, óta bármelyik május csa
padék mennyisége.

Vannak helyek, ahol már je
lentős kárt okozott a sok eső,

de a haszon még nJindig több
értékiL

a
a

be

d

~{-.?UiJ3~ü,nl, Endrö:d; körös.?rr!u!~ fészén~

tni 1~jrn{:"):ere~s.ben ér1:end {::l(~

2iJ9.7

esz

1930 1931 1932

25 25 42
25 17
14 9 32
60 53 22
39 55 34

]63 142 H7

55 22 53
17 22 13
,~/j 35 88t.J':t:

22 24 104

1929

mrrL, eső voit KéthE~rnü·i1.

l Peresen,

172.1 mm., mieH)~'eg """~.\'-~

másodil"

----------------------

Junius
Jdius
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

Év

Január
Február
Március
~ ophpnlls

lvIáj us

A pünkösd ről elmosoU pol
gáriiskolai kerületi tornaver
senyt holnap, vasárnap tartják
meg, A szarvasi polgárista lá
nyok kivételével, akik pünkösd- I
kor mégis eljöttek, a többi he- I
nevezett iskola mind eljön. A I
békéscsabai, eleki, endrődi, I

Legb:vesebb eső

lU I,UUlUU gazdavágyunk az S20-

lennHavasszal: csak a má
jns hónap legyen csapadéküs,
akkor már valamennyire biz
tosítva van al. azévi termés. A
UJ'Ul,-",,,ezésünkre áHó feljegy

zések szerini: In9-tóI a májusi
csapadékmennyiségek a követ
'i,ezők: 39, 55, 34, 54,81, 36,
62, mig a mostani májusi csa
padék átlaga 147 mm.
~ Bizonyos, hogy az idén nem
csak a T!I1ájusÍ esö mermyisége.
hanem annak való
eloszlása (3. D, 17: 20,
'/1 ey:" 9,1 31', is hozzáJ'á-.:-. ;- .....u:; .;.J ..... , "

nüt a föld olyan mé",rü ned
c,ességbeü tartásáhez, hogy, a
növényzet nagyon bőségesen

voH ellátva a szükséges ned
yességgei. Helyenként már több
is volt az eső a kelleténéL



;;:j 9~3:bona~siz;;ik és egyéb magtári kt~rte'\jők

kió,meszes irtására (2)

Amint már emJitettük, a ga
honazsizsik nem irtható min
denféle rovarirtó szelTe!. En
nek magyarázata a rovar rend
ki vüi szivósságan kivül abban
rejlik hogy hozzáférhetetlen
repedése1\ben tartózkodik. Itt
látjuk csak a klórmeszes irtás
tulajdonképeni előnyét. A ke
letkező J'ilórgáz ugyanis min
den ilyen hozzáférheteHen re- .
pedésbe is behatol, aminek
köveH,ezménye. hogy az ott
tartózkodó bogár eszeveszet·
ten igyekszik metlekiiinL Ez a
magyarázata annak, hogya me
szelési mnnkáhlt közben még
az üresnek írovannentesnek'i I\. . I

vélt magtár is egyszerre nyü- l
zSö1 a menekülőktö1. A mene· \

~ .
kmő bogár azután természe-!
h:Een megint csak mes"lelt i

(kíónneszes) . fe; li!ete!ire jut,
ahol még jobban megmágezi
magát. ,I

Minden előnyös tulajdonsága
ellenére meg kell állapitanunk,
hogy a klónneszes irtás után
is maradhat néhány élő bogár,
de ez o lyan csekély számu,
hogy nem jelent nagyobb ve
szélyt. Ezzel együn azonban
megemlitjük azt a köztudomá
sú iényt is, hogya hasonlócélu I
rovaritó eljárásak közön egy
olyan sincsen, amelynek ered- '
menye 100 százalékos lenne.

Az irtó munkát esetleg tUA- I
élő rovarat" nem bujnak visz· I. I

sza többé rejteküldJe, hanem l
mindig az ablalwk k5- i
zeh~be fF'yiilne'i{ és 1í5mwen II

o "

összesö;oÖrhetök. htv azol{at
JI __, ..l 'j

15 könnyüszene1 megsemmi ,
sithetjiil<:.

A klórmeszes irtáskor fejíő- \
dő klórgáz azonban nemcsak,'
a maktárak rovarkádevőit(ga-l·
bonazsizsik, gabonamoly, liszt- ,

bogár stb.,) hanem a magtar
ban (sekélyebb lyukakban) tar
tózkodó egerek nagyrészét is
megöli. Ezenkivül a dohoso
dást, penészeflÉ'sr és egyéb
hasonió. :romlást okozó b21({~

tériumokat és gúmbákat is
eipusztija, vagyis 2. kl45rmésJ:'
tej 'fertőtlenít is, Baktériumölő
tulajdonsága már régóta köztu
domásu, hiszen a mezőgazda

ságban, az isUi.llók (árnyékszé
kek) fertőtlenitésére is naa'i'on, b.

jól felhasználható.
Vannak azonban ártalmas

meHékhatásai is. amelyeket
klórmeszes iriáskor nem sza
bad figvelrnen kivül haO")'ni

~- b •

A magtál· falainal<, faallHH-
részeinek és kövezetének ;'1

kJÓrmész nem árt, sőt a ren
des mes.ze!ést is heJyettesiíii.
szép fehér lies:!: ti bemeszeIt
felüiet.

A szövetnemiiekd ellenben
(mint pl ponyva, zsák) el kell
onnan távolitanunk, mert ha
klórmésztej jut hozza, erősen

megtámadja azokat.
A fémalkatrészeket szintén

megtámadja és' megrozsdásitja.
Ha tehát olyan fémalkatrészek
vannak a magtárban, amelye-

. ket nem távolithatunk el, eze
ket kenjük be sürü gépolajjal,
vagy valami zsiradékkal. Igy
semmi váltoiást nem fognak
szenvedni.

A klórmeszes magüirfcrtőt

lenitést csaI{is üresen ;áHó
magtárban végezhdjiil\ elo A
meszelés kivitelét megakadá
lyozná a tárolt gabona, azon
kiviil be is szennyeznénk, sőt

esetleg a k l ó r g á z annak
csirak~pességétis megtúmadná.

A Illunlia elvégzésére a leg
aUw.lmasabb a tcNaszvégl vagy
nyáreleji idöszak, azért, mert
a magtár il.}'en!wr relldszeIlnt
üres, tehát nem kel! kUWn
ezért hW másrészt
pedig igy az Hj tenndésii,
zsizsikmentes gabonát zsizsik..
mentes tiszta ,nagI;}r várja.
(Tudvalevően a cséplőgépböl

kikerült gabonában soha sin
csen. zsizsik.)

K16rmeszes irtrás végzésénél
figyelembe J~eJl vennünk a hö
mérsékletet is. Hüvús időben

a rovarok is ellenállólJbak, ke
vesbbé lélegzenek vagy dermedt
állapotban vannak. Dc ezenk:i.
vüla klórmész hatásfoka is
hsebb ilyenkor és mindez a
munka teljes eredmél1ytelensé
gét okozhat.ia. /Ji siker tu.laj
donképen annál nagyobb les/:,
minél magasabb hőmérsékleten

végezzük az irtás t. Csupán a
hőmérséklet halúrértékeit te
kintve tehát, aHa iigye!jíin~"

hogya nappali :.ö1'd, lehdó
kg + HJ Co felett legre!?, <:lZ

éjjeli le11tilés pedig ne s?:.fi!i·
jon mélyebbr-e + 12 Co nát

!lS

is azi hagyta örökségül az ern
beriséanek, hotv kiizdiön és

'-J ... ~,-' J

l)izzoD.
Helvtelen telfov2.s az hoayJ u, b ..

az élet határköve l:et anya-
könyvi bejegyzés és ami a ket
tő között van, azéd élni nem
erde,;,es Ba.uer més.

szabadulás. Ha a magtár kel
lőképen van lezárva, tehát nincs
benne légáramlás, a kdetkezett
k lórgáz nem oszlik el eo""'l'e ll-

>:>.1

letesen a térben, hanem a pad-
lók és a falak felülete mellett
töményebb lesz, mint egyehütt.
Ez nagyon értékes tl!\ajdol1
sága a g;-~znalr" teldnt'Ie, hogy
2. zsizsik repHlni nem tud, ti l
gázt lehdő falon kénytelen
mászkálnl.

szép sort és aki Madách élet- i
utját ismeri, hódolr,Hal l
hogy fejet hajtson ennyi lelki.
nagyság előH, mer[ Madách i
szegény is voH, beteg is volt l
. t 1""' r:f . d· . !es azon.elU a haza gon Ja es 1

családi bajai rágták halhatatlan l
lelkét és e kínok dacára még- l

A klórmész. A kereskedelmi I
f

• I

orgalOmban raktáro-j
zoU klórmész kb. 65 százalék
mészanyagot és 35 százalék ha
tásos (aktiv) klórt tartalmaz.
A mészanyag hivatása; a klór
megkötése - raktározása. Ha
a klórmészhez megfelelőmeny
nyiségü nedvesség ju~, megin
dul beLőle a klórgúz felszaba
dulása (ezt idézzük elő akkor
is, amikor a klórmészből ..iz
zel mésztej et készítünk.) A klór
kellen1eilen szagu, köhögésre
ingérlő gáz. Fajsulya nagyobb
a levegőnél. Tulajdonképen
minderí!!o/' élőlényre mérgezŐ, ha
kellő mennyiségben és elég 50

lzáigtart a hatása. Gyakorlati
felhasználását gabonazsjz~ikir
tására mégis veszéJytelennek
tartjuk, még pedig főképen

azért, mert a telje.s gázll1eny~

nyiség kifejlődéséhez

idő keH' és ezért az egy-két
óra alatt elvégezhető lneszelés
alatt a munkás nincs az egész
gázmennyiség hatásána1r. kité
ve. Másrészt azonban azért sem
veszélyes, med a klórgáz em
litett tulajdonsága idejében fi
avelmezteti a munkást a helyi-
:::>~ .
ség elhagyására.

A klórgáz mérgező hatását
a rovar légzőberendezésénke
resztül fejti kL A rovarnak
nincs tüdeje, ahelyett testét
légzőcsörendszerjárja áL Ezek
nek nyilásai rendszerint a pot
roh két oldalán, közvetlen a
szárnyak alatt nyilnak, A gáz
a gyenge hámréteggel fedett
légzőszövetekbejutva,lekötődik

az ott található szerves vegyü
lelekben és ezáltal elpnszWja.
j\ gáz tehát tl.11ajdonképen fnl· l
ladásos halált ü!wz. Ennek I
beálltához kellő mennyiségüi
klórgáznak keH a rovar légzŐ-!
sz~rveibe jutnia. Ezt vagy u.gy I
érJük el, hogy egyszerre nagy- I
mennyiségü tömény gázt jutta
tunk oda és ez gyorsan fejti ki
hatását. vagy pedig kevesebh, l
higabb gáz hatásának tesszük!
ki a rovart, de hosszabb ideig. !
Ezt az utóbbi lehetőséget hasz- ;
náljuk ki a klórmeszes eljáras- !
n~. I

A klórmésztejjel bemeszeIt
magtárfalakon megindul a klór
gázképződés) helyesebben fel- J

minden részéből,oda felszivár
gott egyedek soraihól rekrutá
lódik.

Sajnos a helyi számadatok
hűek és teljes egészükhen fe
dik a szomoru valóságot,
valóság Gyomát a staiisztika
vezetőhelyére teszi.

Öngyilkosságot elkövetni há
rom általános főok miatt szok
tak. Anyagi, vagy lelkioko1s.hól
és gyógyithatatlan betegség m.i
att. E három főcsoport számos
aksoportot ölel fel, de azok
felsorolása és az okoknak szé
lesebb alapokon kifejtett ma
gyarázata meghalad mi az uj
ságciltk keretét.

Szó nélkül mégsem mehetünk
ei ekorbetegség dühöngése
mellett, már csak azért sem,
mert épen községünk minden
képen szerény kereteiből ma
gasodik ki a megdöbbentő

számarány. Ez ellen az illeté
kes hatóságók sem tehetnek I
vajmi sokat, nlert az egyének l
életkedvére vagy unaimára '
nincs és nem is lehel ingeren- .
ciájuk. Voltaképen iíyen érte
lemben csak a lelkek pásztora-
inak lehet befolyásuk. I

Az öngyilkosság nem lehet I
ultimarátió. En:nkezil~.a ~ör

vénnyel, avallas tamtasaIval I
és azonfelül erkölcstelen gyáva '
megfutamodás az Életfől, mely
kinban született és bölcsőtől a
sirig küzdelemre van hivatva.
Ha a küzdő emberiség az ön
0vilkos lélekvilá.!ZálJa élné ma-:=:>__ ......

aát UO"" eavhamar üresen álla-:::> , :::>.1 b.1

nána,k fl munkahelyek, müve-
letlenek maradnának a földek,
de megtelnének a temetők. Áll
ez elsősorban az anyagi ok mi- l
att elkövetett öngyilkosságolna. I

A lelki bajok, mint szerelmi jil

bánat (chágrin d' amour,) lul-'
zott érzékenység, világgal való
meghasonlás, spleen már az
orvos-psyhologus ügykörébe
vágnak. Erről általánosságban
csak annyit mondhatunk, hogy
a lélek felülete végtelen elasz
tikus rugalmasságu és a lelki
bajok régi bevált gyógyitója az
idő és nem a megsemmisítő

o'vilkos szerszám, melyet az
:lső defektus ad egy sötét Pil-I
lanatban a szerencsétlen kézbe.

Betegség miatt is céltalan az
öngyilkosság. Bet egnek sem
szabad csüggednie, mert az or
vostudomány manapság már
olyan fejlett, hogy gyágyitha
tatlan betegség ugy~zólvánnincs
is és ha az orvos már csak a
kinokat csiUapithatja, akkor is
reménykednie kell egész az
utolsó piHanatik az emberi el
IÍle hatalmában, ki éj t nappá
téve küzd, klinikákon és labo
ratoriumokban az ember testi
és lelki jólétéért.
Ember küzdj és bizva bizzál...
Madách Imre irta ezt az örök
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- Kék peTtyes rakott s:wk
1Y1y2l.... a cime Heményi Béla
legujabb csárdásáiJak. Az or
szágos hi fÚ szerző, kinek "Van
nekem egy cifra szüröm.. ,cr és
,IvIikor az est mesélni kezd" c.
"
dalai örökre bevésődtek a ma-
gyar nép lelkébe, ezzel az új
csárdásával méltó folytatást ad
régi sikereinek. Ezt a csárdás t,
valamint Kárpát Zoltán: "Szed
ret szedtem szeredán l(, Murgács
Kálmán: "Korán reggel mindig
harmatos a rét", továbbá Vá
radi István, Jánszky Elemér,
Dezső Lajos stb.' egy~egy szép
uj nótáját, Matkovich. Elek
~Ábránd"-ját, Milkó Ferenc
í;angulatos tangóját sth. közli a
"Mag}'8r Zeneallmm" legujabb
~záma, melya gazdag koUaré
szen kivül szövegesképes mcl
J{~klel'?n közli a zenevilúg ese
rHál.veiL Előfizetési ára egy
évre'3 pengő. Kigdóhivatal: Bl:
dapest, VI. Horn Ede utca 1::1.
Mutatványszám díjtalanul kér
hető.

F,:111ivatna1, az ínségesek,
akik sertéseike,[ ingyenes oH6
anyaggal sertéspestis ellen be
akarjál' aHani, hogy minél előbb
jelentsék ebbéli szándékukat
az árós~~gnáL

csinál az ember 4 fH
lérrel az idegen v?irosban?
Egyik ismert· magym'-o, túncos
párnak 4 fillérje voH, amikor
Varsóha megérkezett. JJogyan
verGődtek méais zöidáHa? Mit':;:' - öl '-"

csinal a rnilliomos szinész
ausztráliai fontjaival ? Ehből

közöl képekkel illnsziI'áH érde
kes cikket a Délibáb uj szú
ma, Hengeteg szinbázi érdekes
;:éf(, naW'szeríi ró.diómüsol',
fil~ll, reit~ény, kozrnetikai és
djYatroY~! teszik gazdag tartal
nH1V~l a népszerü szinházi, rá
dió és film uj számát,
melynek ára 20 fillér.

~--

~l!ó'="vsze árszclj!álat.)UJ ~~ ~.

Unnepnapokon és éjjel minden. I
hónap l-től 15--ig a Máday és 1

. a napjávrJ I
bezáróan a beéri Balogh gyógy- ,:
szedál' tart sZ-Jlgill9.tot.

Személyi Ir. Dr. SorbÉl~l

Jenő Íőszolgabiró két beii 121
zas influenza ':1jrá bejár

Tái1ctanfo!yam Gyomárl. A
0ólvák már régebben m.eger- ivlEGN
ke;lek GYDmár~ és elfoglalták
h",Jvül'et de '" n?nszerü és
"'--1.; ... " ~" ·~r N~m lesz filléres vonat Sze-
mindeD.k~ által szeretett Aran-

k (JJ'adre, Gvoma-Endrődről V3.,g:yka néni" okI. túnc[anárnő csa' ",,'" ~ ~.
G . 30-an ak8rtak a szegedi Ba-juniLIs 15-én érkezik, yomara

és foglalja el megszokoU helyét ross-napra menui, azonban
a kis gyermekek szívében. A pénteken délután közölték ezek
tándanfolyamot az Erzsébet kel, hogy Szolnoktól kezdve
ljaet nagytermében tartja. Cser- kevesen jelentkeztek, igy a fil
készek -és haladóknak 6 P.' léres csak Békéscsabától indul.
többieknek 8 P. a díj, Tanitja Ehhez pedig nekünk nincs csat
az összes modern és régi tán- lakozásunk, igy csak a félárú
cokat, felnőtt és gyermekcso- kedvezményt vehetjük igénybe.

részére. I{ülönórákai egész I Ilven igazolványok Laelz és Var-
l /ldnál kaphatók 1.50 pengőért,nap' ád. Tizenhat évi Ht mÚ-

1

l .
amelyek a kiáHitás megle on

ködés után megérdemli a tá- tésére is jogositanak.
mogatást Előjegyzések elfogad- i BERÓKÜLDÉS. GyTK-HuQ
tainak az Erzsébet-ligeti ven- "l nyadi: dr. Magyar, Törekvés
déglősnél. -GySe: Kulpin, Szövőgyár-

A Verband. der ~Tf1~ar~: I ~TK: V~~0~ ,.__
freundenét ~VI~?, az ~gen?eH I 350 es fN generáljavitott szó-
oS7trák vendegdlakok es dlak-I " A. n', ' " 't 1

" 10 l1HhOrl'.ereHpar ",-p-er.. e ~
nők beosztása folyamatban van:, --'1'. r: l'í~~ 'h' t~l""

. . lauD. ",-"ro él ftL-",UO IV:'!.;;: uan.A vendéGek valamennVlen ]u- . __.... ....... , '_. .,__ .
;:, ... -.il ~

lius 7-én érkeznek meg ven- I
déglátójukhoz. A Verband der I
Ungarnfreunde felkéri. mind-I
azokat a szülőket, akik ven
dégdiak iránti igénylésüket még I
nem nyujtották be, hogy azt I

legkésőbben junius 15-ig bezá-I
rólag küldjék meg a Verband I
der Ungarnfrellnde-nek, 'Vien ,
L Kürntnerring 3., mert ezután
a terminus után érkező igény
Iések mul' nem tOQanatositl1a- I
tók. ,'~ I

A .bac~ll~~J ~~Jn~ ruhadisz. I
Az Uj parlSl dn:al a n:odern I

anY2gara a legbn- I
tasztikusabb rajz, I
Mértani jelenetek a nlin-I

.. . ~alódi fé~y-I
képek, sot meg baCillusok. mdz- ,

keresztül, lerajf.o~l i
"nr<.. d,n.H a~akzataI JS I

,I

anyagát. I
mindig!

teljes és heszamo!óL J

szab;Jsmi~tával.. a "Púrisi I
a ft;,. nepszeru l

egy számán:.k'ára 60 fillér. l
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. " , , ..." '""02za r.endbe n," p Ir ,6 S U'n'l" • ~ ep l, i ~ •. c P I J, Q, éli ." " 'U '--' ''I. "-' .71.H(, ezen eljaras:, m "C u.''.,.- i, ,'-', "~" ~ a:rat6gépét v; I

kor gyorsan szárad a rl1eszeH i i\;~ ÉSZ ÉS p,RATÓ I
\...- k" .. j --~ " ... ,; ji <l""Li,;'\, _ _ " _~~::;:;,,":~~~~,,~#

feJlület, de ezen ,lVUl ::1 sze, }" l """'_~"'d""~"':""'~",_'~_ . _: i' 'i', ... c, : "S' ',,}. <;\ n I
is fuiia a ldórgáz ja\'9.\ '\1'"" ""mlr" MassiPV Dee.,ng, .Vl.j"",,) l., Ju.tt'. O. I

V~C ~~.~,':: •• '~_U,~ 'M,J -,~.'-. '.'~~" ;.,' e,~. W!"",;.·;-,~rdö, ?",Y"f",:;:'~"i; n ~,1,o,"";caZÖaSár:: ~ ':::~: 02J,r~a1réSz'2t~.~r'ó's"'ét ~ 137a éeités'ü magtár- I) ~l.\I",) .~. '::= U ~ '~iH ..::.. J'~~~'~ "';;HH_~~.U .~.\...,..:."""~ -- _ ~ I
<:v ~ '-"" .. 'lL ~! mMSZ~~~1 i! C k i-: e k és o cl j o ,k ~ego~cs6bb besz:e:rzési fortés::1:b" A VeV'"~ mktáo;- i l
OL i ·'S.:' I Bá~r,Dry utca 9. I1,lórmeszes rDv:aZ'"irtó munká.- j

latarY í'iét részre ; ft" I
" m"'oU"r<;Í" és Zi7 elő l,a ~i" -~ ...,<.{,~ II

készitése, 2. a_ meszei~s ki~i. I. ft. m e s z <e l é s i
tele. Mimllketto egyarant fvn i egészségiLigyi szemP?I]~~?~ ~

tos a ió eredmény érdekében. l követ!{ezi5képen keSZll;JW1,{
v • e ~, I fel:

1. A"z elöJIész!tes elso teen-I, ,
Al'o.;e =" m~,.'ltár l{Writése. lVIü~- i,; L Ova'kodjunk, hogya mesz-
UI_., -. ~ • I te'; a SZemRTIllid·:be ne fröccsen·

b -'l"', ' t ef~sa, J ,., lden erenuezesJ. l.ul'gya '[ L. -l' jen. Ezéri: haszn:.Hjums:, mur:-, za-
kot, pon.yvákat, szelelő rostál,. közben szemüveget, lehetoleg
deszkákat) kiviszünk onnan. I légmeniesen zúródót (gt1mifog
hooy a meszelést sernml se I lalahI 8i:lÍószemü';egei.) }....z eset
aJ.;::dálvozza.. lVlajd alaposan ki- I iecJes oldalsó szellóző .:;:'éseket

. :, .. 1 f"'l" ! ez~n 2Hzalomn. vbsszal heta-takantp.ll';: a mennY2ze'8, ,,-,, Ú-i paszthatjuk.
kat és padlót lesöpörjük. A:; 2. Ha meszelés közben any..
huUadékot és egyéh takaritási I nyi kiórgáz fejlődnékJ amely a
szemetet mar~d.é~z.. ~lél~~l azon-I már kellemetlen és köhögésre
n,al meQSemmlS}[.W!Z \,.uzrevet- ,i, l b '1' l .'

-, ingerel, •"asznfrlJut{ a gaz-
E;p,-, c-jDv" xészhó és beve- II f ' '"--".... szúrőt. Ene ~, célra megett o:

zető munkához tadozik még I többrétegben összehajtott VJ-

a íaldárb~l, ekih~rdo:i:~ tá.TgYB,k II zesruhát~ (vásznat) orn.:mk elé
• ovaría.lamtasa ~§. EZe reszben kötni. E ruhát tarkónkon kös
egyszerü, de gondos tisztoga- 'j' sük meO' és ugvigazitsuk el,
tássalJ ahol lehet, fonávizzel hogy o;nmk kÖrül arcunb'a
végezzük. A zsákokat pedig er-I tapadjon és oldalt ne en.gedjen
re alkahnas ládában szénkéne- I.:l

be levegőt. gy a neuves rll-

gezzük. hán keresztül szivolt levegő
Ezután felmérjük él. magtár már nem lesz olyan kellemet

belsejét, hogy belsö feJijleté'2 len hatásu, E ruhát időnként
kiszámhhassuk. Erre azért van friss vizhe mártva öblitsük ki,
sziikségüf,lk, mert a feliHet nagy- nehogy iassankén! felhalmozód
sága, (a mennyezet, padlózat jék benne a klór.
és az oldalfalak felületének 3,. Ámbár él. kiórmésztej csak
összege) szabja meg a szüksé- akkor támadn á meg kézbő

ges klórmészmennyiséget. Á':lag rün1iet, ha hosszu keresz
minden fI1égyze'lméten~yi feJfi- tül állandóan benne nyulkál
Metre ]íJl-]2 dkg. iKiórmeszet nánk, - ami teljesen szükség
keH számHarHH'lk, arnih.ez aiu- telen lenne - mégis ajánlatos
tán még 4- deciliter viz is já- a munkára kezeinket sürü gép- '
ru!. Az igy végzett számitás olajjal, vagy valami zsiradék
alapján már előre beszerezzük kal bedörzsölni. Igy elejét
a szükséges klórmeszet. vesszük annak i~, bogy. e r;nun- :

2. A bevezető munkák eIvég- ka után az erosen klszamdt[
zése után hozzáfogunk a tulaj- bőrünk megrepedezzék. ,

l . 4. E mimkához csak rossz-Idonképeni k órmes7.es rovanf-
, ", -minöség[], ócs!{a ru~~t.. hasz~. ltáshoz. Ennek első teenaoJe a . '. .

klórmésztej pontos elkészitése. náljur.!l{, mert a reatroccseno '
. ldórmészteJ' meglámadja és kál tA szükséges klórmészmennYl-

l l tesz benne. Ugyanez áll a láh-
séget (A magtár De - betire is. Különösen alkalmas II

ső felületének ni.inden négyze.- e célra gumicipö (s~rcipö),va~y ,
métel'ére 10-12 dkg-ot számit- fapaD:..J.cs, mert ezeKet nem ta- I
"'n.) Az esetleges bentlevő cso- madJa meg a ldórmésztej. I
mólmt szétnyoInkodjuk, majd 7~:~~---~n--:::~~I
takúdakba öntjük. fémedényt ,t) 5Z<ú""'iI,8S " e

bJ
t: l

fl klór megtámadja, ha sokáig siJ.letc. hosszabb I

alI benne.) Egyelóre csak any- kinek a szakálla, na- !
nyi Yizet hozzá., a~ekintéI'y~," ez~ a ~ost I
suru, pépszerü legyen, mert megalakult "SzablJas Japanok I
igy könnyebb az dkeverése. Egyesülete" jeImondata. lvIi ez
Ha már teljesen a titokzatos egyesület? Hyen
és szélmállo U a mészpor, ál- és ehhez hasonló érdekessége-

keverés közben ket minden számában százával
ugyhogy az o~dat közöl Tobai Világlapja.

százaléiws legye"" azaz hl. geteg nag'yszerü kép, érdekes
vÍzhez 25-30 tg l,dórmeszet cikkek,. kiváló irók novellái,
adunk. film, és rejtvényrovat; I

COli.!"'''''' Dr,a~ hogy ,egye,> valamint folytatásos regény~ I
letes si.íJriisé~ü mésüeiet ;16!SZ- l . . I

fel
j
-' tehát h'asznalat egy teljes o.vasm Je-

l ··'le lentenek. A népszerű képeslap ,1is g'}!akran r\evefJIu.i I
egy számának ára 20
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Szerkesztésért és kl~dtsé::-I 7tle16 ...\ :
WAGNER MARTOh]'

Hungária könyvnyomctaválJaJat, Gyoma
felelős iizemvezetö; Teket Sándor,

gyünlí::J~ ~~lr.

lel::\;,ö\l';1"Í h:il.ós;ig,~

D;'. )\ioln;ilt <k. k1L jbir(\.

1-\ iL~leij1:

R u. g. s;:.:, .~JaU e;y )jSí1(j;7~

~S egy \,~I,sajó vCtn eiadl'. }-1

Férfi k.zF@po~··~j sDpL:jk ?l gY01l132
pi3C():' k:ip~1~1.Ók. C:'~>k?i~('l!:lr,'" jaVjl{<s~~t

1 p~ vfrlJijltjn1 (JÓl]: k~lbtl::JS" -4

jgér[ ár ngY?D? :H1yi "::1Z21Je1:{,i:.::
szi:.\.':.!1i.

f

Cl,y~ricza ":Jence'Jné 5Z. Tinlár Ilona
vég;r::lvljtatónak Jul~s In:réné sz. 'Gyu..
ricza f\;\áJia végrehajlást szenvedő et
leE indito~t végrehajiási ügyében a te
lekkőny\/: ;lat{)ság Yl7égrehajt2.si á:T\;
réSt 32 P. tök,~~kűvete!és és já~'í.,dek.~-d

b-2ha}tási": végett a kir ,i;1rás::,;róság -tc:
rületén levö, Enjj'Öö községb:n fekvő,

s az enJröcli :;,127 sz. beté~ben fl.. -t. L
SOfSZ. 4906 hrsz. 3 hold ] l üD 61 terLi
rüleiii; HOfnol< r.Hilóben fek'i~ő) végre
hajtást sí~envedett r.evén á l>"',) szán-lóra
4010 P. kikíáll;jsi á,b~n eirendelte.

Az á~'1e,ést 1936..1!.uJEUS 1'1,6 22
napján d. e. 9 Óira~Cfr Endri3cl
községházánáa fog,~ák T]~egtart3nL.

..~Z árve~'és 3Já kerf.il2J a

kikj(1!~asj t:rk~Lllarrnaöán~j alacsonyabb
áron nenj adi1atók ei.

~A,z árvercln~ SZ2.1h.1éktYlÓk 'köteit5ek
bánatpénzül Q klkjá;:~s: ár ie;. s7L~a

lékát készpénzben, vag)' al.. 1831. LX.
tc.. 42. §-?;,b21n ',11eghalározoi~ árfo1yarn

n1a! szá!1:i tGtt óvadékl·:épes éné!-:pa p:
rosban a ].;iküldöttnél vagy a
bánat~Jé!iznek e!őlcge5, birói letéfb'2
helyez2séré:'1 kial1Útjtt letéü ehs.rn er ..
~Té~lyt 2 j\iküldöUnek Atadn,t ~~ az ár
veTé~l teltté-'~c:leket aláinü.

Hősök Em:'ekg"Jtja 12 ~;z3n:ú 11fiz,
l~J'?ly ~':i P(}closszobéL k(lnyha. speiz,

!1'",liCf:!;ic 1Ylsege,r,UI)J, ]{ert é~ 'L1z:1varrZll
és ,unelyb~ aZOnl~3.J be lelle! költözni.
olcsón kíadó. -} [J.

P'LZ: 3.;11 az ingaU3:-I~rt· a kíkijJtúsl
árr;a~ !Tl;::;.~asabb ta 1öó
bet igénJi z:eoki S:;;/J1 akar, kü:eles
nYC'~llb,-j~) a kikjálti;-;i ;3 száza]~ka S"i~

rint :-:'iegá! 'i "1 phoJ t bi,na1~:é:n zt az. álta1:1

zugi s:::ántót[;jdje és hu1\áliltcre 1936 i:.v
október l-től 6 éHe haszonbérbe kiadó
az árv:2.:"ési és szerzőcfési feltételek a
gy"o!:!ai ';" k. J1"Iindclll1?lp

"tf;kinE:eröl.: meg. i,. z árverés tndód

~:öz~3égh~za 1an:;;.cs:Lennébc"Q 1936 é\·
ll.:nil.:s 14-cn d. Ll :3 ór~lknr meg~

i2rt~!tjii" 2-1

Kfitün6 zamatu
renként 56 fillérért kalph:ltó

Ka~~rnann JÓz.s2fné~ E m e r g é
g~lnl\Y'.iszjjak: minden l11érefben 1ef2.ju
tányosa.bb árban kRpllatól,,:. 6-1

lf....181szná!t jóha""~)an lC'.JÖ '7 n1D1-en

aluli F:·01111llCr-pisz·toíyt \negyételre kf
res Klein László vendég!ö:,. 1-1

~~rJl~;ho/~~&'ikjO':,w-~~~"~~l*&:.~~~\\'\t~&~

Fe y'

, b

NEhj L!"L .j,-, ,~~ Cl...1 ~-l, i::':;·

ll\. B
r':li

Dl~ NI:: 1\. \

3 fi
egy liLer ~\.adarka

f·elJér fejlet! ujbo! :00 'i [1',lU
ked állomásra kis?ál1itva
s feladva. Vasu;~I -fuvar kb.
4 fillér iiterenként. C~;:lkis

50 Jiterer~ relüii r,e~·;áelésL

rogadok el. Hor·üót d~jinen
tesen adok a sz~iii,tás tar
tamara l(ö!csön; Ílordó:n
30 napon be!üJ bérr"ledi'2
kLihiendő vissza. S~é[i:jl

'dét: ut3nvé:tl,::;L Egy f}l~ngö

levélbélyeg el ienében kLJI
clök i]1in({l! a horbó: n1in
tásdobozban, bénl1entvc.

Soraim !{eiiemes édeskés
itaiuak. ti~zta. tÖk.é!etes za~

matuz;'; és n á m savanywak.

Cm: Székely Fen~nc
Soltvadkert, Pesímegye.

DLASz junius H-én mind- '
azon helyeken. ahol kettő, yagy
kettőnél több egyesület van
"rangadó" (del'hn merkőzése

ci:et rendez. A győztes egyesü
let cS2.pata az Alszövetség jubi
láris plakeHjét kapja. A gyo
maí~'angadó-mérkőzést, közös
megegyezés alapján. junius 11
én - csütörtökön - játszanák
e, ha tervükhöz a DLASz hoz

zájárnlását megkapják.
Szövőgyár ellenfele a déli

c:soportgyőzí:es Battonyai TK
::gyüHese lesz.

vasánnapi barátságos
mérkőzések:Kondoroson: GvSe
kombinált-KTE 2-2 (l.-Ú -a
GySC első .~ sapatából csak

Kiss és Cs. Nagy 5ze-
repeH.

Piinkösdhétfőre t e r v e z e t t
GyTK- ETK éremmérkőzés az
ETK együttesének az előzőna
ni meccstől való fáradl.sága
miaU elmaradt. A meccsEn~l
rődön julins 7-én, Gyomán pe
dig julius 12-én kerül leját
szásra.

'1/álog-atott merkőzés Endrö-
a "nLASz megakarja jntal-

rnazni az endrddiek SpOl""t-
sxereietét s ezért
hogy junius 28-án - vasárnap
Endrődön válogatott
zést n:ndez az eszaki ll.
válogat.ott, csapata .é.s, n,rw:J.peslK
I~ osztalYlL egyesuJet61<:'
jlitékosaJ.ból alaldtott ngyneye-
zett "Csikók" csa;.;'uta között.
1>:. s:zenzációs.na}{. igérkező n1eccs
iránt az egész környéken 111.3.r
js óriási érdekl őde~~ rn utatko
zik. Másnap 21 Csikók Mezótu
ron fOQnalt játszani.

<l-' .)

fA csabDi felső me'::őQazchsú

gi iskola fiatal és tc:l1etséges
aHétája, Cserna 186 cm-es ki
tünő eredménnyeX nyerte él

magasugrást fC, KISüK országos
J)édnokság~la s ezzel JIlegia \,Ci
totta az '-országos ifjuság{ re
kordot.

o. állása Vh fi án:

MSLSC 21 19 1 109 21 39
2 hTK 21 J6 4- 85 21 33
') E'"fK 2; 13 5 3 70 20 ... ,

,)~

4 'Jyl'K 22 JI 5 6 37 39 27
:5 BlSE 19 10 4 5 43 34 24

" Törekl'és 21 9 .5 7 41 34 23., GySe 21 7 .; 10 35 40 18
8 T,~C 2C '7 :2 II 26 53 1'~
g ETE 21 " 3 12 30 69 ;;=í

ci '.j
10 Hunyadi 21 (i 14 21 .:35 13
1 l Turul l' 21 5 ." 13 2D 60 13.. e)

12 l\ül' ll. 22 4 4 14 31 64 12
1 "'. VSE 21 > 4- i5 24 59 .s"J

1-i mérlíŐzéSf:K:

Gyomán: GyTK-Hunyadi,
j\lezőberényhen: Törekvés
GySe és MTK-BI5E, Mezőtu

ron : Szövőgyár-bTK, Békés
u ""'A wc., a : MAV n. KTE, "ITész
tőn : VSE-Turul n.

Sporfb.irek
Polgári iskola tornaverseny

miatt a GyIK meccse
fél 6-kor kezdődik.

Az al5zövetség tanácsa a
nold beosztások lárgyában

ngy határozott, hogy a 13·as
látszámmal meginduló Hl36
37 :~.'/i I. oszt J.JOjI10kság l1efe
jeztéveI kiesik a két utólsó,
vag]IS a 12 és helvezett és
kizárólag csak a o. hCljl10k
fog feljönni. Az 1937-38. éuí

bnjnokság befejeztekor pedig
ki fog esni a 11 és 12 helye
zett és helyettük az észa
ki és a déli csoportgyőztes.E/~

a batározat nagy sé
relme a 18 önálló egyesüleHel
rendelkező csamu II -:J sz tály··
nak!

Az ETK-Szövőgyár harc
pénzügyi részében az ~vrrK

győzött, an"lenyiben az egyes
biró kötelezte a Szö-"ögyárat,
hogy az MTK javára pen
gő költséget junius H-ig játék
jog elvonás tethe fizes
sen meg.

TAC-BI'5E autódefekt
elmar2dt bajnoki mérkőzés 2
pontját a TAC kapta sőt a BI
SE bánatára pengő ren.de
zeSi költséget is megállapitott
az egyesbiró, melyet 15 llap

be kelJ fizetni e,

Sarkadi Cukorgyár csapata
mint az 1. oszt utó/só heJye
zettje kieseH az t oszlályhóL
Az őszi szezonban a déli H.
osztályban fog startolni.

feHebbezési iJlz'ÜHs3g a
Szövőgyár feHebbezését - Hó
dy ismeretes letiHása ügyeben
- elutasította.
Endrődön: ETK-Szoln.oki

AK - " I" O) D . • " .li. J-~ ~~- ,urva mert:ozes,
ETK fölény. GóUövők

Hanyec (2) és Kurilla

Oláh János 8 éves rk., Hor
nok Pál 86 éves rk., Hegedüs
Elek 15 hónapos Tk., Galambos
József 19 éves rk., Buza Pálné
Tóth Anna 79 éves rk.. özv.
Dinya Imréné KuriHa Francis
ka 68 éves 1'k., Vaszkó Lajos
23 éves rk., Szalóki Antnl 54
éves ref., Dinya Lajos H napos.
~~~~!l1*~'If"I*0Z4'"iiJ'!1l'~~

Van-e már életbiztüsitása?

K. l'.Tagy Józsefné Székely
Zsuzsánna leánya ref.,
lik Zsigmondné Benyei Teréz
leánya Teréz ref., Dolovi Sza
nlszlóné Perei Zsuzsánna fia
István ref., Sz. Nagy Jánosné
Sipos Emilia Lajos ref., J:.:>
kucs Józsa Lidia fia
Kornél ret.

BeHa Vincéné Turcsányi Esz
ter fía ~Vinee) rk., ~\Iik

lósné Knapcsek Ilona leánya
IVlargit Anna
rásné Gubncz ES7ter fia Zoltán
1'k., Pelyva Jánosné
Margit ila 1'k.,
Máténé Pintér Etelka fia Lajos
rk., Bukva Sándorné, Vince
brzsébet le8.nya Erzsébet rk.,
Kololl Lajosné Düdsik ALna
leánya Anna :;\/fária Tk'. I-hbz-
dos Imréné EteI fia
Imre rk., Imréné Uhrin
Mária fia Imre Tk., Dinya Ist
vánné Vagár Anna fia Tivadar,
Imre rk., Szabó Jánosné Timár
Mária leánya Eszter
Mátyásné Fodor Ilona fia
tyás Tk., Kovács Mihályné Gyu
ricza Teréz halva született, Lip
ták Vincéné Fekécs lVIária leá
nya Margit rk.

Iiázds§ágot
VValne1' József és Schram E::.-

zsébet, Timár János és Katona
Juszti, Timár ImreTimár M:U'f;it.

A gyon181 anyakönyvi híva,
tal könyveibe 19,36. mcitjus 28
tól Ll-lg st kö~,~elk.ező be
jegyzések történtek:

T L-
Életbizíosntv Társaság.

Szhres!l{edjfk érdeklódl1ln
Bodr;)" lajolsná!,
Kazirnczyut W 5Zo

~~.~~~

Megyeri Lajosné Debreceni
Erzsébet 57 éves Nadud
vari Zsigmondné :0Tagy Róza 23
éves ret.

Az endrődi anyakönyvi hi.
vatal könyveibe pedi.g a követ
kező bejegyzések történtek.
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El..Őf:ZETÉSI AR::'.K:
I';(-~-~yeclévre ! -30?, ;Ci:; évre 2r 60 P, Egész évre 5~2:1 p,

Befizetéset postacsekken :
) h''';.:ária-nyomcJ_2 Gyoma" csekkszám IS.280.

Lapzárta c s lj ö r t ö k este 6 óra. ,
_ ,\1e;!jeleník minder, szombaton reggel. I
~U'V''r- ----==-'?'f'W""Mn'3"""2":m".~-_~- 1

--;-~15$ szel'ke~tö: WAGN;R MARTON--!,-~- Hirdetések d~jszabásal:
5zerkesztoség és kiadóhivatal: Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdet6~

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA 20 lillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék. jizszeriné
G y om!!!., Kossuth -Lajo$ utca 64. 15 sá;:alék, I negyedévi hirdetésné! 20 százalék és

Te~efci'l: 22. félévi hirdetés esetén 2b százalék kedvezményt adunk.

Megalakult
a Baross Szövetség

délvidéki kerülete

leges vizkiöntése hátrányos az
ottani hirtokosokra, junius 18
án délelőtt kiszáll oda a föszol
gabiró a társulati igazgatóv211
és a társulat ismerteti a hely
zetet.

A Körösöníul Valju Elek is
csatlakozott a föszolgabiróék
hoz, ő kalauzolta őket a csejti
és varjasi részen. Visszajövet,
5-6 óra között, szerény uzson
nára hívta be a tanyájára Var
ju Elek a főszolgabirót és fő

jegyzőt, akiket magyaros sze
retettel vendégelt meg.

Junius 7-én impozáns ünne
pélyességgel alakult meg Sze
geden a -Báross Szövetség dél
vidéki kerülete, amelyhez Bé
kés vármegye is hozzátartozik.

A szegedi Dóm-tér megfelelő
méretekben fogadta be a 25.000
főnyi ünneplő közönséget. Rit
ka látvány volt a szegedi ipa
rosság felvonulása céhzászlók
l,al és céhládákkal. Mindenik
szakma munkaruhájában és a
munkaszerszámaival vonult lel
Két zenekar hangjai mellett men
tek végig Szeged utcáin, mikor
a Dóm-térre érkeztek, oH körül
vonulva állottak fel a kijelölt
helyre és teljesen megtöltötték
a hatalmas tér közepél.

Gyönyörü beszédek hang:wl~

tak el, amelyek közül különö
sen vitéz dr. József Ferenc fő

herceg izzó beszéde emelkedik
kj, aki okos érvekkel buzditot
Ja a keresztény szülőket, hogy
gyermekeiket készítsék elő és
adják a kereskedői pályára.

Lelkes beszédeket mondot
tak még Bornemisza Géza ipa
ri, dr. Winchkler István ke
reskedelmi miniszterek, 11ovsz
ky János, a Baross Szövetség
Országos elnöke, dr. Pálty Jó
zsef szegedi polgármester és
dr. Vinkler Elemér, a Baross
Szövetség szegedi elnöke és a
Baross Szövetség déli kertile
tének dezignált elnöke.

Az ünnepélyen a gyomai és
endrődi - ipartestületek kikül
döttci is résztvettek.

i
zés után kimondotta, hogy i

GömbösGyula minisztereinö-l
köt, mint országos pártvezér/,
valamint Ivády Béla országos
elnököt üdvözlik és ragaszko
dó bizalmukról biztositják.

Az aratógépekkel foglalkoz
va, Pintér Pál_ magyarázata
után, a választmány tudomá
sul vette, hogy dr. Sorbán Je
nő járási föszolgabiró már in
tézkedett az ezévi aratásra
vonatkozólag.

A cséplőgép tulajdonosok
összetömörülve, a munkásság
nak csak 3és fél részt akarnak
adni, és még a két etetőt is a
munkás részpőlakarjákfizetni;
ezt elítéli a választmány. Több
értékes hozzászolás után a
NEP gyomai szervezete kimon
dotta, _hogy ez ügyet figyelem
mel kiséri és ha a helyzet ugy
kivánja, k ö z b e l é p, mert
nem lehet, hogy á munkásságot
elüssék jogos keresetétöl. Az
ülés 6 órakor ért véget.

tudatos társadalmi alakniataik
ban keményen állják a sors
csapásokat: nem siránkoznak,
nem panaszkodnak, belátással
vannak és amire szükségük
van, azt nem kövelelik, ha

nem kérik.

A körösönluli részen lakók
kivánságát a legmegértöbben
vette a főszolgabiró és módját
,keresi az elintézesnek, hogy
ezek a lakosok ne legyenek
kénytelenek a jövőben a köz
ségi vag)' vármegyei választá-

s~.lmál _1?:---2? ldlométe~re a I
kozségbe Jarm leszavazm, ha
nem ott.kintszavazhassanak A
másik felhozott kivánságukat,
hogya Berettyó csatorna idő-

Egység Párt
éves ·munkálkodása

Sorbán Jenő· főszolgabiró I
án meglátogatta az endrődi

olvasóköröket
a

14. Nemzeti
három

A NEP gyomai szervezete I
junius 7-én délufán3 órakor,'
Nemerey Péter elnöklete alatt, I
népes válaszmányi ülést tartott,
amelyen megjelent Kovács Gá
bor községi biró is.

Az ülés meguyitásaután Ne
merey Péter elnöki beszámolót
tartott. Megemlékezett a NEP
három éves tevékenykedéséről

és arról a nagy szervezkedés
ről, amely Gámbös Gyula el
inditott eszméje után szerte az
országban megindult

Beszéde további során rámu
latoH arra a nagymunkára és
a nagy átütö összefogásra,
amely táborába gyüjtve a nem
zetet, majdnem egyhangu győ

zelmet mutatott fel a legutóbbi
választáson. -

hz győzelem, - ez érték.
Hogy mit telt a nemzet életé
ben, arról beszéljenek a tettek,
amelyek mutatják 3 éves mun
kásságának eredményét.

A választmány zajos éljen-

Válas:dmányi ülést tartott a NEP gyoma~ szervezete

GömlJös Gyula miniszterelnök iirUleplése - Nyári kereset
és a munkásság

A gyomai olv3sókörök után
az endrődi köröket is meglá
togatta dr. Sorbán Jenő főszol

gabiró. Urnapján Harsányi Lász
ló főjegyzővel meglátogatták
ugya bel-, mint a külterületi
olvasókörökeL Nagyon jó be
nyomást tett a főszolgabiróra,

hogy minden olvasókőrben

majdnem a teljes taglétszám
mal fogadták. A körök, kivétel
nélkül, olyan szeretettel fogad
ták a főszolgabirót, _bogy a lá
togatás hivatalos jellege meleg

.barátsággá változott mindenütt

Az egyes körökben rövid
ideig tartott beszélgetések alatt
az lett a főszolgabiró benyo
mása, hogy Endrőd' lakosai ön-

ic ne rikoltson

iászli(?~lger,

H: nmlva ke b l
öjLsü [TI éi g Y a r o k .

vágncd<. nótásbe
összegyűj

e;~ek és ~illzs~,zebúgö' gé-~

i)ck kic')ére1 nek. , .
Psz( ..

lm,:jd:,ágos 1zne!eiünk su-
ho~:ó ié '1Jlata arany:

:olJ h u ! é] rT] o k b c-l II
ri!.l'~·:::r!SSC a inI kalá~

s bIIIa u c; '" J 7-

s, r _~ ,

lvioSI érik millió <25

ma '5 yar nmnka,-'J!k cl \-

~bbe aL. év~'nként i.sniét!ő

éiclhinmuszába a t21'-

I\'1j~,denk~

járion .. -

e z ej var f a avatetlan
hang V{:gy cseie!;;eder a
JefiTH~szet éri elő vajudá-

k a csíko

!miíd5t.g-oS éJ1Jii·a;!ől "'ár
~lJk az crotásL l<ip, jz ..
ill \c/'.I i(óQ.7i·1Iii~-i.' ?l 11"0\'~ ~ '-' • 1-.. '.- .~- L... '"- l _~ • l [\ ~ _ Q;::,.

:nUflkára. ndi2 újra kezd-
\-e:s::ázszorosan kicemzáz-j
'-,]1- t-,,"';,.. l~", 1 O- ma~"YaJ f' I
l'.. 'i\ ~~.O" 1l:.'-~ ~ i !i 'gg _ l ~ ,.
-,- ". I-zone ;u pengos aron r

~ ~. ~.....,.. j
'2 eic:~<m a Duza, Vo-I

íahogyan szükössn futná a i
~elgyUI ett t.aríO,~áso,kaJ 'l-

es , _. Mar elme De-
l· t' " ~.lenngelll magun!\ar a!)tnj l
cl keliemes inisbe. hogy I
va:a kevés még telnék I

másra : c,sizma. ruh d na-I
gyuÍ\ 123 " gY2rmekel~, I
nek _. . eto;nagrmk IS

maradna, nem úgy, niint
tavaly.

kevéssel lehet\ e
n--:lost a kisgazdáinknak, a I
munkásainknak piJlématnyi I
vágyál kieiégitení! CSáka I
még há rt évő két héi,en
le'6"yeTl (ilyan idő, hogy az
ígérkező búza rrdnősége

jó legyen és -már akkor cl I
a egnehezebb kő JeeseH
a 3zivünkrőL
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Rendkivül érdekes kimutatás
készült a pénzügyőrség múkö
désérőL A szerint a
pénzügyőrök 52.358 jöyedéki.
kihágási és adócsalási esetet
kutattak ki és derítettek A
megrö [és veszélyének kHeH

és illetékek főösszege
3,158.949 pengő Ebből

szeszadó kihágás volt 332.164
pengő értékben, dohányjövedék
432.923 pengő, szacharin
déki kihágás 817,618, italmérési
388.681, vámkihágás 215.266,
bélyeg, posta és loUójövedéki
kihágás 72.625, cukoradó kihá
gás 7.584, forgalmiadó 64.836.
ásványolaj, sör, sÓ slb. jövedé
ki kihágás 615.374 pengő. Le
foglalt a pénzügyőrség 19.688
gyujtószerszámot, 873 dohány
vágógépet, 227 pálinkafőző-üs

töt és 95 szerencsejátékot. A
lefoglalt dohány- és szaha:rin
beváltási ára 543.323 pengőt

tett ki és igy a pénzü.győrség

összesen 3,702.282 pengőt men
tett meg a kincstárnak, Ez az
összeg a pénzügyőrség fentar
tási költségének hatvankét szá~

zalékát jelenti.

3.7 mimó
telt meg el O:E~I1:ZUQjj(>i'519Ci

a I1cstár

Az Alföldi Zöldll1ező Szövet
ség s.zámtalan példáiát adta
eddig, hogy községeink gazdáít
nemcsak tanuLisban, hanem
anyagiakkal is támogatja. En
nek a Szövelségnek fáradha
tatlan és nagytudásu ügyveze
tő alelnökét, dr. Piukovich Jó
zsef kir. gazdasági felügyelőt

nem kell külön bemnta tnunk,
gazdáiok már mindannyian
tudják, hogy Ő nemcsak hir
deti, de teHekkel is támogatja
a gazdákat.

"Járható utak a luagy·ar rö
gön" cimmel olyan könyvet irt
dr. Pinkovich József, amelY
333 oldalon át minden gazdttr;.
nélkülözheteHen "gnzdadolgo
kat" ismertet.

. Ahhoz a megkülönböztetett
szerencséhez Gyo
ma-Endrőd gazdáit, hogy ezt
az igazán értékes könyvel.
amelyet mások 9 pengőért

nak, mi 6.75 pengőért szerez
hetjük rneg. Akik igényt tarta
nak erre a könyvre, te
a szerke.szMségünkbea (i.75
pengőt és mi. meghozatjuk ne
kik a könyvet,

A nJárható utak a _ magyar
rögön a egy életre szóló utra
való, tehát ennek arányában
osszák el a 675 fillért azok
akik sokaljak az árát.

(folyt. köv.)

i 765 Havas, hideg tél köve(ie.

1766. Lágy tél, mind a nyara é's
az ősze eső néllu:il men! el
és oly meiegek iártak, hogy
az: aratók lm.jd elhaHak. Ga
bona igen kevés, de bor any
nyí, hogy helyét aiig leltélc I

1167,68,69. Havas, igen hid.eg tél.I
1772. Lágy iél, meleg nyár, sok'

bor.

l
I
l

I
j

l2·élJ már a legyek széWbe j
jának a s2ilvf;sba. Szent I
György. nap előtt két héílel ll'

lekaszáHák a füvet. A fák
szint üly levelesek voltak,.1
mint nYál~iL A káiülmla oly l
meleg. majd megöite az em .. l
bert A szárazság oly nagy, I
hogy tavak, hi1ak kiszálad
lak, (ie utána korán beállott az

1760-ik követke.l.Ő iéi, úgy, hOgy,.,
december 4 én az Elha foly6 t
kereszlüJ volt fagyva. A hó !
karácsony előlt 5 héllel le· l
esett Karáctionykor oly hj.,
deg voll, hogya debreceni !
templomban az úrvacsorájái l
oszló pühiltban egy arra ren-,
delt személynek mindig a le- .
get kelle l t zavarni. I

1761, 62. Lágy telek, felelte szá- l
raz nyarak. A gabona s; Űi\l'lrl !
lett. de ti borok oly édesek I
letlek, hog'{ .il flnom "Ül űség I
miatt úgv megnvLlilak, rnim l,. ,
a mez. ),

1763. A tél elrie hideg, éj közepe l
lágy., meleg. A fa lu kon me- l
zitláb jártak. De március 11- l
lől fogva ápril. ] 6 ig oiy hi- l
de2re jorduH. hogy ember, I
barom majd megfagyott. l

1764. Ugy. sáros tél. Az urBk!

járhatat!anok {) sár miatt.·
65Z! ali\. nem szan:h;J1t?,k an·
nak idejébe, a sok esőzések

miatt, hanem újesztendő nap
mán le/léle azt meg:, mégis

oly böség leli, hogy Ali s·
kollzon egy kt\böJ zíib 24 hl'.

egy kl:'Jböl árpa 28 kr. Pó·

s.ollba és Komárol!lba egy l
véka tiszta búza 3-4 garas,
zab 2 garas. Bor is bőven

termett és Szent Iván napkor
érett szóil6t lehe!ell enni.

Időjárás a 252-ik
esztendő r; i

elemi

UJSAG

zsgák
a gyomai református

iskolákban:

Jegyzés az idők jflrásáról Krisr-,
tus Urunk születése után, amely·
kiiródoU a Debrecen városában a
református collégium bibliöiél<á-!
jában veze.tett jegyzDkönyvböL Az II

1753-ik él/ben nOlaloH meg Gyo
mára, iH is azóta folytaltatik a I

Biró család által. (3) l
1659. Iszonyú hideg té! a Hafrjai l

körlii lévő nad.almzásban a,
katonák és lovak álló heiyeik-!
ben fagytak meg. t\ tengerek f
~1fal fagytaic I

1660 Lágv tél. janwhiusbao már l
a fák 'virágoztak. apalsirták 1
és a fülemilék énekeHek. Reá .
nagy s"l&razság, Sodorna ten
gere annvira lüszáfi:H.l1. !wgv .

. a belesÚ;lyedt épüielelm~k I
. omJaáékai is E-ük hely.:l\en!
kiláfszouak. l

1662. Hideg. havas Iéi. de csak I
január 8·ig tanolt Tis;;:án, l
D.U~átl nagy áradás riika I
pafja. l

1666. U~y tél JVí.agyarors:zágon, I
4 hónapig szárazság.

1674. Lágy tél, heves. száraz nyár,
jó bor termett.

1675. Kegyetlen, havas tél, Dal1lz
kánfli kereszlűl fagyott a
tenger.

1683. Hasonló hideg IéI.

1687. Nagy drágaság. 1\1iskoltzon '

egy köböl búza 16 ezüst fo
rinl.

1688, 91, 92. Ulg:y tél. olyan fOf

ró nyár, hogy folyók, kutak.
1936. év junius hó 15-én hét- k" 't 1lszarao aK.

főn reggel 7 órakor tanév záró 1694 1:1'Jgy tél, feleHéhb r;:·'ÚilZ l
istentisztelet a templomban. . nyar. l

Junius hó 15~én, délelőtt 8 1695 Fe:et~e ~'l'..as" híd~g tel, a
órakor IV. leány osztály. Sző- nyara IS Iszonyu száraz. l
ke Ferenc. 1697. 98. Lágy ~e!ek, száraz nya-j

Junius hó 15-éo, délután 2 rak. l
órakor vegyes osztály Haj- ! 699. Oly hideg tél. hogy janu- l
du Béla. áriusban Karfovliwál, midőn!

Junius hó 16-án, délelőtt 8 a törökkel megl\Ntetnék a l

órakor V. vegyes osztály Tari békesség, az uras§goknak l
János. ,. sok cselédjeik mCgfagyt3k.\

Junius hó 16-án. délután 2 Brabanlziában h:: mind el- i

órakor IV. fiu osztály. Faragó I l?ololta az eJ"ÖS IéI az 01aj-1
Károly. . faka t. !

Junius hó 17-én, délelőtt 8 1750,Havas té!, S7~ra.z nyár. l
órakor fiu osztály. v. Var- 1754. Lágy tél, forró nyár, sok bqr. i
ga Kálmán. I 1755. Igen hideg, havas iéI.

Junius hó l7-én, délután 2

1

1759_ A iéi oly meleg, mini nyá-
órakor IH. leány osztály. Ős- ron. j,muáf, fel;m.1árban egy
apayné Dezső J. ingben !eh~teit járni, február,

1936
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_~yo.mai rn.. k~r. áU., po!g. J~~ni.us h~ ~8:á?-r déle!őH 8! osztály. Faragóné Buday Ilona. I
hu- es leanyiskolaban. ,órakor mlIhohab H. vegyes! 'Junius hó 20-án, délelőtt 8j

osztály. Oláh. htván. ! órakor felsőrészi 1. vegyes osz- l
a rendes tanitasok 12-én Junius llÓ H~-án, délután 2 l tál)". Kis István, . I'

fejeződnek be. 13~án lesznek il órakor Gál-féle n. osztály. Yar-I A vizsgák II református temp-
hiUan vizsgák és a magáavizs- ga Pál. J lomban tartatnak meg. i·
gálatok 15~től pedig az Junius hó 19-én. délelőtt 8 ! A szülőket, érdeklödőket s a l
összefoglalások. órakor t fiu oszt~tv. GecseR I gyiHekezet ta;rjait szeretettel és l

A tanévzáró ünnepélyt 25·én Zo~t;i~. - Itiszteiette! hivja meg ezen vizs-l

Jumus hó 19~én, délután 2 l gákra az I
órakor, x'egyverneki L leány í Iskolaszék Elnöksége. l
~--~""';"'~~.!!"!-~~~~~"",!!"!,!~~""",!"!~~,!,!!,!,,,!,,!",,,!,!,,~~:-~~!,,,,,,,,,~~,,",,,,,,. l

I

A fanulók gyakorlati munkáit
(rajzok, leány- és fiúkézimun
kák, fiizetek, térképek, grafi-!
konok, készitmények, gyüjte~ j
mények) nyilvános kiállitás ke
retében mutatjuk be az érdek
lődőknek 14-töl 29-ig.

A következő tanévi beiratá
sokat nem ősszel. hanem most
junius 26-án és 27-én tartjuk.
Felhivjuk tehát a szülőket, hogy
gyermekeiket ezeken a napo
kon feHétlenül irassák be, mert
a beiratkozási létszám alapján
fogunk intézkedni, hogy a kö
vetkező tanévben megoldható i
lesz-e az I. és II. osztályban a
leányok és fiúk külön oktatása.

A beiratáskor fizetni kell I.
osztályba iratkozó tanulóknak
{) P. fmért, a felsőbb 082-

iépöknek 4 P. 20 fillért
és előző évi dijkedvezményiik
nek megfelelő filmgktatási dí
ját A beiratási dij fizetése
alól mentesek a hadigondozot
tak, ha jó bizonyitványuk van.
A tanulók szüleik vagyoni ál
lapotuk és bizonyitványaik alap
ján 8 hónapon át havonként
1, 2, 3, 4 vagy 5 P. tun- és
fenntartási dijat fizetnek.

A szegény tanulók az isko-·
lától dijtalanul kapnak tanköny-l
veket Azok a tanulók, akik az l
elemi iskola VI. osztályából a I
polg. isk. H. o.-ba akarnak be
iratkozni szintén 26-án és 27-én
kell jelentkezniölL

Igazgatóság,



z
abban! hogy kényes holmIk

mosásóhoz lUX szappan
péhe!ya legalkalmasabb.

Aki egyszer fIlQ,SQU vele
4
hű marad

hozzá.,

Dr. Tardos Gáspár védő szo
kaHannak minősiteHe dr. Hocz
mann Istvánnak az indokolá
sában szükségtelenül felhozott
személyi kritikáját és világos
énekkel oszlatta el a vád Pan
do,'a szeiencéjéből idézett mü
ködszerü ·hatását

Dr. Ivlolnár Kálmán járásbiró
a bizonyitas befejezése után IS

mételt kisérletet tett. hogy az
ügyet békésen intézzék eL de
ez nem sikerült, mert Feiler
Ernő azt kivánta, hogy \Vag
ner l\Iárton k{rjen töle bocsú
!latot és fizesse l.; j az ügY\'l'd
je költségeit, - amit per~zea

vád'ütt Hem JeljesitelL
A kir. járásbirósúg \Vagner

;\lúdont felmenteUe a vád a.ól
és Feil.:r Ernőt kötelezte, hdgy
15 napon helül fizessen ki dr.
Tardos (;'áspár ügyvédnek ügy
védi köllségként 30 pengő!.

Feiler Ernő megfellebbezle
az ítéletet.i.

a

Feiler Emő ev. lelkész be
j) erelte Tágalmazásért 'Wagn er .
Ivládon egyházi felügyelőt, mert
1935 decernber 8-án, az egy
házi közgyűlésen azt mandota, l
hOs.GY iud egy esetet, arnikor I
FeUer Ernő több stólát kért, I
mint amennyi neki járt. I

" I' . r,r ., .., b' , !
li c, ,·"iirz,-Ir rí..lIli lli,1 Jar:l.s ira j

jmúus S-ra [üzre ki ennek a l
rágalmazási pernek a lárgya- I
tását, amelyen Pfeilier Ádám i
t'S EiJer E:"Jnrád esl,ü alatt \'al-I

hogy FeUer Ernő iel-l
J'J~;S~'~ tóltik egy lenletési és egy i

('·.k:dési sí:erLari;lSI,'rt a megál-!
tni: "16L'1,,a}-:tr k('(S7í:','('sét!

:: L' r l,. ' ." .". , , ",. ..' l
1....,c-i~E:r EI'llÖ f(' !H~lgánvádló 1

\<'dje. Ih. Huczmaac Islván
SI. íi-,C l" II megbünlelé

sét ~{i>l'i.,:~·. hadd Lndja Ineg, - l
.Ll i' e/fI!):T; ~

része.

.\ki vasé.map fáradságot vett
kimenni a sporttére,

töliötte :d. délutánt, mert
üde, siemgyönyörködlető és
]élekemelő látványosságban volt

MfrSOR:

alatt tisztelegve vonultak fel a
'közönség előtt, majd oszlopok
ba felállva feszes vigyázzállás
ban hallgatták a Magyar Him
nuszt. A vándOl'dijak beszol
gáltatása után Göndös József a
helybeli polgári iskola igazga
tója néhány mondatban üdvö
zölte a közönséget, majd kez
detét vette az iskolák bemuta
tója.

lót átvette a gyomai leánypol- l

gárLAztuzönfeledt boldog
örömet leírni nem lehet.

Köszönjük a tanuló ifjuság
nak ezt a szép vasárnap dé
lUÍlint. Köszönjük igyekezetü-,'
ket, vidám~águkatés azt kíván-

juk, ho.g.y ezek .1~o.(Jyenekkisé-1
rőik egész; életükön áL

Hálásköszönel 'és: elismerés!
illeti meg a tanarikal't. Göndös 'I

igazgatót, ViHányirié és Huszkn .
tanároltat, kik 'eúm teljesit- I,

1.) Leányiskol~k közös zenesménnyelujólag blzonyitékot
. szabadgyakorlatai.

szolgáltattak arra, hogy az if.:-
jusag nevelés~~eipkéSzilése,és 2.) FiúiskQlák kÜú.is zenés
a község tanüg)'e hivatqttke- I ritmikus szabadg)'akorJatai.
zekhe van, letéve. . ! 3.) Leányiskolák közös ritmi-
, . ... . .... I, kuug táncgyakorlatai.

~ .

A piinkösdh,étfőjére ter\'e~ ft) Eleki fiúiskola mozgúsos
zett ünnepélyta,zes§s idŐ miatt gimnasztikája.

.. . 5.) Gyomai leányiskola zenésnem lehetett megtarlani. A vi- -
déki iskolák kÖz,iil·. a SlaPlasi vaskarikagyakorlatai.
leányiskqla és ahékéscsabai 6.) Fiúiskolák 5 x 80 m,-es
fiúiskola a rossz idő dacára is stufétafutása.
rllegérkezett G§ómárá,"a többi: . 7.) Gyulai fiúisko]a zenés fa
iskola az.onhan· Békéscsabáról puskagyakorlata.
visszafordult - Tekintettel a 8.) L II. o. fiútanulók 60 IH

költségekre, .a 7-én m:egtartott síkfutás döntője.

tornaÜmíepélYl'e ~ benevezett 9.) Endrődi leányiskola S7.ft-

14 polgárí iskola, közül 6 isko- badgyakorlala.
la jött el, dc' még igy is sike- 10.) Fiúlanulók 80 m. sikfu·
rültszépbemutatót nyujtani a tás döntője.
nagyszámban megjelent közön- 11.) Gyomai fiúiskola lalnj-
ségn.eJ;. ... . . tornája.

Dilelőtt a gyomai álL, polg. 12.) Leánytanulók GO m. sik-
isk~la sportudvarán tartották . futása.
m~g ·a .. fiók súlylökését, magas- 13.) Endrődi fiúiskola trébs
éstávolugrását,a sportpályán labdagyakorlatai.
pedig a futószámok elődöntőit. 14. Túlkorú fiútanlllók 80 m.·

Délutan háromnegy'ed 3 óra- es sikfutás döntője.

kor indultak el a'z iskolák a 15, Gyomai fiúiskob ugró-
heJybelilevente-zenekar indu- szekrény gyakorlatai.
lóira s a sportpályán az isko- 16 Leányiskolák 10x4ü m,-es
lákABC sorrendben zászlók staféfája.

tó vezetése mellett bemutafott
talajtorna néhol akrobatai szio
von'alon mozgott A többi szá
mok is kifogástalan teljesitmé
nyek. A gyulai polgári iskola
fegyvergyakorlata preciz egy
öntetüségével tünt fel. Ezek a
fiúk különben külemükkel is
kiváltak és valóságos Gó liátok
ként hatottak a többi iskolák
növendékei mellett. Meg keH
emliteni az áUagosan jó ered
ményeket a sport és ügyességi
számokban, A leánystafétát, me~
lyet a gyomaiak sport és sza

,bályszerüleg már egyszer meg-
nyertek, (mert az endrődi staM

féla második tagja a váHásnál
elbukott,) megismételték. A
győztes isl:.ola igazgatója nobi
lisan felajánlolta az lljra futást
és hiába 'noblesse oblíge, el ·is
vesztették a már megnyert ver- .
senyt.

Úgy a rendezés, valamint a
gyakorlatok keresztülvitele egé
szen elsőrangú volt, úgy, hogy
azt gondolhattuk, látva a fel
készültséget, hogy az iskolál~

ban talán csak tarnát és spor
totíanitanak, de tudjuk jól,
hogy' éppen ilyen alapossággal
vannak tanulóink előkészitve a
többi tárgyakhól is.

Gyoma sovinizmusa egy-egy
eredmény hirdetés után ki~ki

törl a tanuló ifjuságból, külö
n6seo a kislányokból és a lel
kesedés tetőfokára hágott, . mi
kor a gyünyörü irredenta zász-

erüJetiándordijas
iskolai tornaverseny

testnevelési ünnepély
r

es

Vnsárnap délután 3' órakor
a csonka Arad-Bé

késvúrmegyei l:l.olgári iskolák
közötti tmnu és sportversenyen,
melynek impozánsságátnémileg
csökkentette, hogy mindössze!
két leány és négy fiúiskola je
lent a küzdőtéren, mig a
,öhbi benevezeH tanintézet raj
tuk kivüláHó okol\: miatt onnan
távol maradni kényszerült. Igy
is dicséretre méHóan ki tudták
tölteni az elóirányzott keretet
és gazdag, változatos torna és
sportmutatványaikkal h:tiszár
nyalták az érdekWdők várako
zásilt

A nagy közönség, a vendé
gek, a J,özség szine-java jóleső

Inegelégedéssel, sok tapssal ju
talmazta a produkcíókat

Legjobban a gyomai polgári
leány iskola tornászcsapatának
ritmikus táncgyakorlata és ka
rikatornája tetszett, melyet Vil
lányi tanár-urnö tanitott be.
Valóban kedves kép volt a
leánykák kecses tánca, kik va
lamennyien mint Titánia tiin
dérei lej tettek és táncuk igen
dekorativen érvényesült a sport
pálya zöldfüvü talaján.

A fiúk sem maradtak el mö
göUük, mert a Göndös igazga-



nap mulva tó a
. ség. Ki.nyitáskor esetleg azt

fogjuk tapasztalni, hogy a zsi
zsikek egy kis része, amely
eseUeg életben maradt, a falon,
az ablakon és ajtók közelében
gyüIt össze, (ahol friss levegőt

kaphattak.) Ezeket k.önnyiiszer
rel összesőpőrhetjiik és meg··
semmisithetjük. Ha esetleg 1'05Z

szul végeztük volna a munkát
vagy egyéb oknál' fogva nem
Végződött volna kielégitő ered
ménnyel, azt minél előbb meg
ismételjük, teljesen ugy, mint az
első alkalommal.

Ha jöt végződött munkánk,
a magtár! kiszellőztetjük. A
kiórgáz kellemetlen szaga pár
napon belül (száraz időjárás

esetén gyorsabban mint nedves
időjárásnál), eltünik. (Vlive} a
klórgál teljesen e!pároJcg a
meszelt feliHetekr6! ~ ott cSz;~,

közönséges mész man:dt "isz·
sza, tehát nem keH tartR!H:nk
semmi utólag-os mérges, vagy
klóros hatástél sem.

A k16rmeszes m.aglárfertötle
.litést a legjobb lenne rendsze
resen évente végezniiuk, hiszen
nem költséges dolog és ezután

u t·a t á S·Ut
a gabonazsizsik és egyéb magtári

. kiórmeszes irtására

l
kártevők I

(3) l

A meszefés i alatt a klórgáz javarésze el, ,l

Az elkészitett mésztejet a I ilian és ezért nem !esz, ami
legmegfeielőbb közönséges l' a Jíivánt hatást kifejthesse.
meszelővel a falakra kell juttat, . A munlm sorrendje a követ
ni. Az idevonatkozó kísérletek! kező: az oldalfalakon kezdjük,
ugyan azt mutatják, hogy per- j utána a menyezeten foly tatjuk.
metezőgéppel gyorsabb mun-! Ezután még egyszer átmes~el
kát végezhetnénk, de itt rnun-I jük a falakat és amenyezetet
lmközben a ködszerü perrnet- I is. A megmaradt klórmészte
ből hirtelen olyan nagymeny- jet - rózsás öntözökanuábóí
nyiségü klórgáz szabadul fel,. - a padlón kiöntözzük. Külö
ameivamunkások bent lar-, nösen a falak, sarkak mentén
tózkődásátnagyon megneheziti. bővebben. . I
A meszeléshez lehetőleg több A meszelésre még egyszer
munká.st állitsunk be, 'hogy a visszatérve, hangsulyozzuk a l

munka gyorsabban b~fejeződ. következőket: Lehetőleg egy
jék, LaSSAn végzett nnmka centiméternyi területet se

UJSAG ~936 jtlnWUS
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A fiúiskolák atlétikai csapat:I Az OfVlKE ..g. mai kerületének Thagyi"nk SZárazM-::::;:
vcrsenyében, amelyben 1921! _ j beísejEbel~. A mésztejbő!

évnél korábban sliHetett tanu-l (GI ~oma~Endrod-D. évaván~ ia) I rmgy me'~fi:yjség4:::t H&ssunk
lők nem. indulhaUak, a kú,/et-II ~ ~. I a falfa és a nn'nyezetre, ameny-
kező eredmények voltak. l restaurálása I nyit csak iehcts{ges, mert nem

Magasugrásban l. a gyomai I elegend/), ~B (sr,k a padkr~

iskola 137 fél cm. átlaggal. 'lJfKE l l h ' h . '" l .ím~~tl1ní' bősé.i..'.".ese:l. Arra isA gyomai OrH~ .. -l{erÜ et ei-! le át a gyornal .Jaras;ereske- .\
az eleki iskola, Gyula, IV. I főn este tartotta tisztujitó köz- i dőÍnek is jóindulata bm'átja és h'gyen gondunk, hogya repe-
Endród. gyülését az URl KASZI~Ó! támogatója igyekszik 1e n n l. désekhe, résekbe isjus~on mész-

Egjrénileg Kassa IInrc gyo- na.gytermében-. A rendl\.Ívüllú- Senkinek kegyeit nen1 lzel~esji tej. A~s egés'l r ~.:;.!:~.<~

mai polg isk. o. tanuló Logalott. gyülésen az üMKE de .mindenkinek ősúnte szere- feHilciére
140 cm.-rel 3 helyezést ért el. központja, valamint a helyi ha- tetét kivánja megnyerni és a minden négyzetm~ter;''ii 'i:::l:i·
Brandi József eleki tanuló 145 tósagok és hivatalok is képvi-' szeretetet szeretettel fogja ví- Ketre kb, 4 mi~~2k.i-

cm.-t ugrott. . seHették magukat szonozni. , m:k keH jutnia.
.Távolugrásbal1 L a gyulai is- Grosz Zoltán nyitotta meg a Hosszas éljenzés es taps ho- ! S<:árnzabb időján'is e~ictéu

k01a 450.4 cm. átlaggaL IL a gyüiést é$ üd.'özölte a megje· nonUta a helvesléssel közben! ajt.nj"tos közvetlenül a mesze
gyomai iskola 433.8 Cm. állag- lenteket. Megnyitójáhan pöldák-! is gyakran m~gs~aldtott nagy-Ile,; Jrf1egkezdése döi.t vi?:/:el át-
eral III Elek I\T Endród kal illusztrálta hoc'v az érdJ.')!" l ~ b d ' nedvesitenü11h:. a rnaktór belse-
h' . • ,. . . < 'öj· '- ~- llatásu . eszé et, melY után I

Egyénileg Fábián István gyu- képviseleti életre. az egyesületi J Sorbán főszolgabirót percekig I jét mindenütt. Ezt tC' mm1blt
lai tanuló 490 cm.-t ugrott. tagságra kivétel ndkul mi.nden - II i ]1. l····· I a leggyorsabban (~ 1l:~johbHnunnepe e a e "es ;.o?onseg. l

Súlylökés csapaLversenyl a kereskedpnek sa.i ú[ érdekében Kató Lajos h. főjegyző a ki- ! permete7.őgéppel Yé:g2zn.eljük.
gyulai iskola nYf'rlc 8 m. 98.8 szüksége van. Vt'giil Sándor rakód.súr~k kérd~séhen tájé-! Ezen clómunkú!9Ll azért szük
cm. átlaggal B. Elek, III. Gyo- Pálról, az üMKE és az egész kozt'alta a jelenlevőket, dr. l séges. hogy megn vonuk
ma 7 m. 98.4 cm. átlaggal, lY. magyar kereskedeiem közel- Szász Lajos adóbivatali főnök II ~ mésztej időelMlj 1:es ztll'Ud<1-
Endrőd. m.ult~~l.l elhunyt országos ve- pedig a végrehajfások ügyében , sá~, mert a százaz fal~Jk é:, ,~c-

Egyénileg L Fekete Lajos zerérol emlékezett m~g kegye- adott felvilágositást ! rend.ák különben gyorsan fel-
eleki tanuló 11 m. 25 cm.~rel. letes szavakkal. Beszéde igen. j isszák a k!ormésí:tej yjz(L az

mély hatást keltett. Szendrei Ferenc olvasta fel ,'(
80 m.-es sikfutás 5-ös . csa- pedig már s. [enliekből is lud-

Nádor Jenő, az OMKE-köz- ezutan a kandidáló bizottság!,
patveI'senyben 1. Gyula: II. l juk, hop."" ekkor 8. klúrképzó-

pont titkára tartott ezután elő- javaslatát, melynek alapján a I
Gyom::!, III. Elek, IV. Endrőd. d I l dés is csökken.

a ást. smerteUe a kereskedők közgyülés egy languan megvá- ','Egyénileg L Fekete Lajos Elek. Meszelés közben mar h:he.-
sorsa mostohaságának okait, az lasztotta a következő tisztikart: 'I' .. d

Az 5 x 80 m. stafétát a gyo- O Tb tÓfeg min en rést :uk:judt él,
rszágos Magyar Kereskedelmi . elnökök: Hartenstein Ignác'

mai csapat nyerte, ideje 55.5 E (ablakot becsukj jás! 3Je-
...gyesülés legközelebbi munka- gabonakereskedő és 'vVagner

mp., Gyula, lll. Elek, IV. ·á l l l hM' If' b l 1 cl" tapaszt juk, hogy ne szellőzzőnprog.rammJ t. a {öze mu t an ar on a- es gaona,{ereSKe o.
Endrőd. elért eredményeket és a ke- Elnök: Grosz Zoltán fa- és ás- ki és ne száradjon gyorsan a

Acsapatversenyek ercdmé- reskedök feladatait. il. l'k k d T l meszelt felület.) Termés/:etesen.
nve alapJ' án atletikában 1. a A naa~ é cl kl "d . l k' é' V' nyo aj -eres'e Ő. árse nö~,' ha olyan erós a

J 0/ r e' o esse -IS r~ kök: Berkovics László Déva- 'I -

gyulai iskola 17 ponttal, II. előadás után Glück Armin a I hogya mmú::ú.t o.
Gyoma 16 ponttal, HI. Elek 12 rézgálic árusitás, a cukorforga- ~án~a és Grosz Sándor Endrőd.. szükséges mcnl1yÍscgü

lom és a kirnkóva'sárok ke'rde'- Ugyészek dr. Ház)' Béla ,és dr. I
J 011tta l I"r Elld"'o"d ;:; ponUal , kinyithailluk. A n,unka befe-

" y • ~. u • sét tette szóvá. Messinger Alberl ügyvédek.
Csapatversenv enkivülaz1920- T k GI k L l . J I jeztével Jezárjuk az egész mag-

J Dr. Messinger Albert ü~'Vvéd it áJ;. üc - ász ó. 'egyző: i
ban és előbbszületett tanulók ~dóf l l <J.J' I tárt, lehetőleg légmentesen.( Azaz."1 e szólam ási Bizottsá- Szendrei Ferenc. Háznagy:Czin-
ef!uéni versen_" eredménvei: (Jok és a 9.5 pengo"ne'j kl'sebb k k \T'l ./ ajtó réseit ki-dib'ol <1Q.:yag.ga[

~,-' ' J t'l . '-' . 'ócz -y Lajos, 'a asztmány: II " '.'

Magasugrásban L Farkas 1st- turtozások kérdéseit fejtegette. B d l D k betapaszljuk)

I . erkov~cs A o 1, II -esz Jenő, Ji

ván Gyula 145 cm., n. Fekete Dr. Sorhán Jenő főszolgabi., Glück Armin, Honti Antal, Kner
János Gyoma 142.5 cm. ró emelkedett ezután - nagy Imre, vitéz Madaras Gyula, Ne-

Távolugrásban L Gyarmati figyelem közepette ---, szólásra. merey Péter, Szokolay György,
István Gyula 5 m. 29 cm.·rel. Hangoztatta, hogy pozitiv köz- Szepessy Sándor, Wagrrer Jó-

s ,l j"k' b I G at' Ist igázgatást kiván meghonosítani.
li y.o es en . yarm l - l ' zsef, Weinberger 3-1iklós. II

ván Gyula 12 m. 85 cm.-rel. ame y méltányosan alkalmaz- ,. G Z I' l k k
za és élettel tölti me!! a tör- I rosZ o tan e nö meg.'ö- I'

SO m. siktutásban L Gyarmati ~ . 'k b l lvéllyek és rendeletek bolt be- szönte a tisztI .ar a le J.rezeu II

István Gyula III. Gyányi Zsig- tüit. Minden foglalkozási ágnak, i bizalmat és a gyülést bezárta..
mond Gyoma. I

Az 1924-25-ben született fia
tal tanulók 60 m.-es sikfutás
nál a gyomai Farkasinszkí Im
re végezte 83 mp. időveL

Leányiskolák 10 x 40 m.-es
stafétáját a gyomai leányok
nyerték. Az elsö váltásnál az
egyik endrődi leány elesett. Ki
vánságukra a stafétát me~ismé
teHük s ekkor az endrődi leá
nyok győztek.

A leányok 60 m. sikfutását
Zöld Erzsébet Gyoma nyerte.
III. lett a Gyomai Szölősi Irén.

Ezután G:ndö: József igaz-l
gató a kir. főigazgató képvise
letében átnyujtotta az iskolá
nak a vándordijakat és az egyéni
érmeket, majd a Magyar Hi
szekegy után az iskolák disz
elvonulása következett, amely
lyel a Gyomán még soha nem
látott szép tornaünnepély be
jezödött.
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il tr n

~l "9"'Z vilögon t'szt"let

be", larij.ik! I .. ~s büszke _
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Gazdasági előadást tart most
vasárnap publikáció után Lu
dány Béla, a békéscsabai gaz~

dasági iskola szaktanára. Fel
hivjuk gazdáink figyelrnét erre
az előadásra, hallgassák meg a
szakember utasitásait az idő

szerü gazdasági kérdések~en.

Szabadffy Elek, 50 éven át
volt turkevei ref. kántornak a
ref. egyház 1000 pengő jutal
mat adott.

Deák János mezőturi adóhi
vatali ellenőr, a mezőturi ön
kéntes tüzoltó testület parancs-

. noka, járási tüzrendészeti fel-
ügyelő szerdán, szivszélhűdés

hen, meghalt. Temetése pénte
ken délután volt nagy részvét
mellett

felvétel a siketnémák sze
gedi intézetébe. Asiketnémák
szegedi intéz~tének igazgatósá
ga közli, hogy a területé
hez tartozó Bács-Bodrog-Bé
kés, Csanád-Arad-Torontál,
Csongrád és Pest vármegyék
déli részéből a jövő 1936-37.
tanévre felvesz .nlinden olyan
6-tO éves siketnéma gyerme
ket aki épelméjü s igy okta
tásra alkalmas. Az igazoltan
szegény szülők gyermekei tel
jesen ingyenesen részesülnek
ellátásban, oktatásban és neve
lésben. Akinek tehát siket-,
vagy hallónéma gyermeke van,
közölje ezt sürgősen egy leve
lezőlapon az intézet igazgató
ságával (Szeged, Bécsi-körut
36-40), ahonnan a további
felviJágositásokat megkapja. Az
igazgatóság arra kéri lapunk
olvasóit is, hogy ha tudomásuk
van intézetben még el nem
helyezett 6-10 éves siketnéma
gyermekekről, a szülők cimé
nek szives közlése melleit tu
dassák ezt az igazgatósággal a
~ent megjelőlt eimen, hogy ez
altal e szerencsétlen gyermekek
is megmenthetők legyenek a
társadalom számára.

8él<éscsabán hamis kétpen-
gősöket találtak. .

A Hangya Debrecenben, eeg-j
léden és Hódmezővásárhelyen

baromfihizlaló telepeket akar
felállítani.

Az endrődi "Iparos Dalkör"
f. hó 20-án (szombaton este) 8
órai kezdeUel nagyszabásu
hangversenyt rendez a KuHur
ház nagytermében. Dalárda a
bevételt teljes egészében ősszel

felavatandó zászlója javára for
dítja.

Megjelent az Uj Kor pitn
kösdi száma. Változatos és gaz
dag tartalommal jelent meg az
Uj Kor aktiv katolikus orgá- l

num pünkösdi száma.· Az Uj
Kor, mely Aradi Zsolt, Posso
nyi László, Rády Elemer szer
kesztésében jelenik meg, pün- l
kösdi számában vezető helyen l
közli Jánosi József S. l~ egye
temi tanár, kiváló filozófllsnak:.
Élet, amely halál címU dkké!.
Szigeti Imre a mai ifjuság. 3.1
lástoglalását ismerteti, mint vi
lágnézeti problémákkal szem-'
ben, nincs megállás cimű dk-I
kében. Rády Elemér a legujabb!
szlovenszkói irodalmi termés- l

ről ad átfogó l~épet a Szlo
venszkói irók szót kémek ci
mü cikkében. Aradi Zsolt, Sza
bó Zoltán a Tardi helyzet eimű

könyvével kapcsolatban a falu
problémáját fejtegeti. Tóth Jó
zsef: Üzlet, üzlet, üzlet... Re
jőd Tibor dr. az igazság fegy
vere; kizsigerelt földjavaslat,
Benkő István dr.: Egyenjogu
ság, regionális egyezmények,
együttes biztonság: A Prohász-'
ka munkaközösség konferen
ciájának mnnkaterve cimű cik
kek, megjegyzések, kisebb cik
kek, könyvismertetések egészi
tik ki a lap gazdag tartalmát.
Uj Kor előfizetési díja egy év
re 8 P. Mutatványszámot szi
vesen küld a kiadóhivatal:
Budapest, VIIL, Szentkirályi
utca 28.

Ötszáz liter petróleumot
használtak fel eddig a csabai
izunyogok irtására.

Medárdkor nálunk nem volt
eső - tehát remélhetjük, amit
máskor kivántunk, hogy 40
napig . essen, -.:.... most tehát
"előirás szerint" nem szabadna
esni.

A d d i g hozza. rei!dbe m I' g n e m k 'e? s OU ,, aratogepét ••

ARATÓGÉPAlKATRÉSZEKésARATÖPONyvAK

- Az ország költségvetési tár
gyalása befejezéséhez közeledik.

- A politikai pártok foto
kópiás hullámai elültek.

- Franciaország Blum Leó
miniszterelnök uralma alatt
veszedelmesen k ö z e l e d i k a
kommunizmus felé.

- Romániában a B e n e s
cseh-elnök és Pál régens her
ceg tiszteletére rendezett ün
nepségen leszakadt egy tribüil
3000 főnyi közönség alatt. Sok
haJottat és súlyos sebesültet
huztak ki a romok alól.

Bel-és külpolitika

Molnár Gyula 1936junius hó
14-én, vasárnap este fél 9 órai
kezdettel az Erzsébet ligeti pa
villon nagytermében előadást

tart, amelyre kéri a gyomai kö
zöns~g szíves pártfogását Szin
re kerülnek; A szerzők iskolá
ja - Édesanyám - és az Érett
ségi cimü kitünő, szórakoztató
hatású vigjátékok, leszáUitott,
filléres helyárakkal. Elsőhely

60 fillér. Második hely 40 fil
lér. ÁUóhelv 20 fillér.- Számo
zott jegyek·elővételben kapha
tók.

Repülőgép, mint "anyajegy.
Egy angol pilóta kislányÁnak
szive fölött olyan anyajegy van.
mely kétfedelűrepülőgépet áb
rázol. Ilyen és ehhez hasonló
érdekességről egész sereg ké
pekkel illusztrált cikket közöl
Tolnai Világlapja minden szá
mában. Rengeteg kép, kiváló
irók novelIái, folytatásos regény,
film, rádió és rejtvényrovat te·
szik változatossá a népszerű

képeslap minden egyes számát,
melynek ára 20 fillér.

Haláltátlc a drótkötéletl. Két
gyönyörü fiatal lány a Cox test
vérek - szédítő magasban egé
szen különleges, idegizgatóan
nyaktörő mutatványokat végez
egy vékony drótkötélen. Erről

közöl érdekes képekkel illuszt
rált cikket a Délibáb új száma.
A szinházi és filmvilág érde
kességei és kulissza titkai, nagy
szerü képek seregei, kitünő ra
diómüsor, novellák és egyfel
vonásosak teszik gazdag tartal
muvá a népszerü szinházi film
és :rádió képes hetilap új szá
mát, melynek ára 20 fillér.

Mc.Cormícl\, Massey Harris, Deering, Milwaukee, Júhnston
stb. g é P e k ti e z. Mindennemű mez6gazdaságí gépalkatrész~k,

mííszald c i k k e k és o l a j o k legolcsóbb beszerzési forrása:

ZÖLDHEGYI és 8ARNA Budapest, V. Báthory utca 9.-.

már a szokásos évi tisztogató
meszelés is felesleges. Igy so
hasem érhet meglepetés ben
nünket, nem lesz rovarkárunk.
Ne várjuk be azt az időpontot, I
hogy nyüzsgő rovarok kénysze
ritsenek erre a munkára, meri I
akkor már megl,éstünk, a kár
tevőket ugyan akkor is kiirt
hatjuk, de a kár!é!elük meg
marad.

I
G Yó g yszertá rs zo gá lat. l

Ünnepnapokon és éjjel minden
honap l-től 15-ig a Máday és
16-tól a hónap utolsó napjával
bezáróan a beéri Balogh gyógy
szertár tart szolgálatot.

::':r'ernlel~if! hír. Dr. Maasburg
Kornél tb. szolgabiró f. hó 6
val két hét szabadságát meg
kezdette. A szolgabirói teen
dők ellátására dr. Sorbán Jenő

főszolgabiró dr. Sárossy József
közigazgatási gyakornokot osz
tona be.

Eltog]alta hivatalát Pánczél
Emil főjegyző. Pánczél Emil
Gymn2l község főjegyzője be-!
tegszabadságárói megérkezett, \
s hivatalát. 12-éu át vette.

Püspöki jubileumok. Dr. Bal-
tazár Dezső református és
Glattfelder Gyula katolikus l
pü,spc)kők ezévben űf,l.lleplik 25 i
éves püspöki évfordulójukat. l

Dr. RafTay Sándor evangelikus "
junius 12-én töltötte

be 70-ik életévét.
nyelvh:mitás. Külföl-

végzett nyelvtanárnö (Be
sancoJ1, Grenoble, Páris, Lon- l
don) francia és angol tanitást
'vállal cwportban is, Érdeklő

dés és jelentkezés Wagner Már
lonné urhölgynéL Tanitás kez
dete julius l-én.

Hf-\ZKASSZONYOK! Megje
lent a DR. üETKER gyár 1936.
évi elsŐ kiadásu fényképes re
ceptkönyve, melyet kivánságra
bárkinek ingyen és bérmentve
küld: üETKER A. TÁP
SZERMŰVEK Budapest, VIII.
Conti u. 25. Sütőpor es vanil
lincukor ára most levelenkint
12 fillért.

A Bél:.ésvármegyei Tüzoltó
Szövetség holnap, junius 14-én
tartja rendes évi közgyülését
Szentanclráson. .

Gi/ulai céhzásziók és céh lá
dák- is voltak a vasárnapi sze
gedi Baross - ünnepen.

Békés·-Csanád-Csongrád- és
Szolnok vármegyék területeiket
zárt búzaterületekke akarják
nyHváníUatni.
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A fiúiskolák atlétikai csapat-l "A'" ,O, il\,.iIlK~E ~,' ~ . k r"~-t~, ' f.}! rhagyj:~~ ::::az~n ~?, =;:~
versenyeben, amel)'hen 1921! .Z hH gyom~' 8, lhe enöK ~ belsejében. A mtsztejböl olyan

é,vnél kor.ábban sziHeteU t~nu-! (Gi ~oma=Endrőd-DévavánY'a) nagy n:e[myi§ég~t jl1Unssunk
lok nem mdulhattak. a ko vet- I ~ " . a faka és a menyezetre, ;,;,meny-
kező eredmények voltak, l restaurálása nyit csak lehetséges, mert nem

Magasugrásban I, a gyomai I elegel1d·~}, !la csnk a 1(;·,'8,

iskola 137 fél cm, átlaggal. IL. A gyomai OlVIKE.kerület hét-j tehát a gyomai járás };ereske- fl l, bőségese:]. Arra is
az eleki iskola, Gyula, IV, I főn este tartotta tisztujiló köz-l dőine.k is jóindulata harátja és legye]~ gondunk, hogya repe-
Endród. gyülését az cm KASZINÓ! támogatója igyekszik l e n n 1. désekbe, résekbe isjuswn mé,z-

Egyénileg Kassa Irnre gyo- nagytermében'. ~~ rendl~ivüllú.- Senkinek kegyeit nenl keresi, tej. A,~~ egés'l ~nagt2_1 "..." ~-~.~)

mai polg isk. III. o. tanuló logatott, gyülésen az OMKE de .mindenkinek őszinte szere- feHildü': ~'!tlagos::,n számi'v:o.
140 em.-rel 3 helyezést ért el. központja, valamint a helyi hB- tetét kivánja megnyerni és a mhükn négyzetnL'témyi ','é:\1i.

BrandL József eleki tanuló 145 tóságok és hivatalok is képvi- i szeretetet szeretettel fogja vi- [etre ~:b, 4: decidter méE'-2k}-
cm.-L ugrott. , seHeUék magukat szonozni. 1 nek kell jutni?:.

Távolugrásban L a gyulai is- Grosz Zoltán nyitotta meg a Hosszas éljenzés és taps ho-l, St:úrf;zabb időjárás esci.éu
kola 45D.4 cm. átlaggaL II. a gyűlést és ödvözölte a megje- nonHta a helvesléssel közben! aján1"tGs közvetlenül a meszt'
Q,·.vomai iskola 433.8 cm. állag- lenteket. Megnyitó,J'áhan l)óldák-'·· k • l . , lés meg.kezdése ·előtt viv:?l ú!-
" IS gya -ran mcgsza ,;:!tolt l1a gY-l '
gal, III. Elek, lY, Endró(l. kal. illusztrálta, hogy az érdek- hatásu. beszédet j mely után I nedvesitenünk a makt~íl'

Egyénileg Fábián István gyu- képviseleti életre, az eavesületi S b' fO> l b' '. 1,'! jét mindemJtt. Ezt a munkát
~J _ or an oszo ga Jro~ .. ~er~e.lug !

lai tanuló 490 cm.-t ugrott. tagságra kivétel nélkül minden unnepeltc a lelkes k07.onseiS' i a ieggyorsabbai1 és
Súlylökés esapatversenyL a ke~'es~edönek sajúl érd~~éhen i Kató Lajos h. főjegyző a ki- l permete:;:őg~ppel \'c'g~zheljük.

gyulai iskola nYE'rtc 8 m. 98.8 szuksege van. Yl'gül Sandor I rakóyúsúrok kérdésében tájé- Ezen c15munki1!3l azért szú\,':-
cm. útlaQQ3] U. Elek, III. G'Vo- Pálról, az OMKE és az eQész II ko t'alta 'e'e le "I t l séges, hogy megaikfldú~.i'ozzuk
~~.J Z c a J 1 llL VO ,e, ül'. C~

ma 7 m, 98.4 cm. áLlaggal, IV. magyar kereskedeiem közel- Szász Lajos adóbí"aíali' főnök l' a mésztej időelé1tti LeSZ21'ada-
Endrőd. multban elhunyt orszácros ve· pedig a végrehajfások ügyében! sár, mert a száz n f2(;J!..;: és cc-

EQvénileg: L Fekete La,'los zéréről' emlékezett meg kegye- d I' rend.ák különbET' ,.,.I',\·ofsan fel·
"J " l t kk J B a ott fel vHágositást. !

eleki tanuló 11 m. 25 cm.~reL e es szava 'a. eszéde igen isszák a Idórmészt2j viZEi. g;L
mély hatást keltett. Szendrei Ferenc olvasta fel I

SO m.-es sikfutás 5-ös ,esa- I pedig már afen~iekből is lud-
Nádor Jenő, az OMKE·köz- ezután a kandidáló bizottság·

GpatversenIIYlbeE~l ~'IVGYUEla'd' .!I
1
, pont titkára tartott ezután elő- javaslatát, melynek alapján a I~~l:, i~O%~\Ök::l~.or a ].;,iórkf-pzó-

yoma, ' e " . 11 roc. adást. Ismertette a kereskedők l" "1' l '
Egyénileg L Fekete Lajos Elek. lwzgyu es egy lun

k
guan megva-. N'l.eszelés i<özben mát lehre-

sorsa mostohaságának okait, az asztotta a követ 'ező tisztikar!:
Az 5x.80 m. s!afétát a gyo- T tőieg minderl :rést ;r;~r.iL1rd{ eL

Országos Magyar Kereskedelmi D, elnökök: Hartenstein Ignác
mai csapat nyerte, ideje 55.5 E b k d "niT (ablakot hecsukjuk, nyílást be-

.gyesülés legközeiebbi munka- ga onakeres'e ő és Hagner
~d~öd, Gyula, lll. ELek, IV. programmját. a közelmuHban Márton fa- és gabonakereskedő. ~P::Z:;~k'S:~~'~~j:~ s~.~}~~~~::Öl~

elért eredményeket és a ke- Elnök: Grosz Zoltán fa- és áS-I' ','-
Acsapatversenyek eredmé- reskedök feladatait. meszelt telüleí.) Természetesen,

ván)'olajkereskedő. Társelnö~
nye alapján at1etikában l. a A nagy érdeklődéssel kisért kök: Berkovics László Déva- ha olyan erós' a gázfejlődés,
gyulai iskola 17 ponttal, II, előadás után Glück Ármin a· é G S' d E l .. 1 Ihogya munkát a,

, '1' "t' l t v..an).'3,s Jl'rosz, an or ",BarOG. , kG.yoma 16 ponttal, III. Elek 12 rezga IC arUSl as, a cu WI' orga.- szű 'ségcs mennyisögü nyihis I: ,
lom' és a k' k' .. I k' d' U!.!vészek: dr, Házy Béla .és dr.

J onttal, lY. Endrőd;) ponttal. ., 'm~ ·ovasaro" -er e- ~ - kinyithatnnj:, A rnunka hefe-
sél tette szóvá. Messinger Albert ügyvédek. I

CS"lla' nersellyelll';vu"l az 19')0 ,l' eztével lezárJ'uk az egész ma1.'-
Ut' " J~' '" - DM' t\lb - .d Titkál~. Glück László, Jegyzö: I '.',

ban és előbbszületett tanulók ~'d eslsmger 4 ert ugyve tárt, lehetőleg légnr'J.enksen.( Az
az .":1> őte szólamlási BizoUsá- Szendrei Ferenc. Háznagy:Czin- I

e,Qyéni versen." eredmén'.'ei: Q'ok és a ,9.5 ·pengo"ne'l kl'sebb k' k . \r'l ajtó réseit agyaggal
~ , , ~ - 'ocz -y LaJOS, a asztmány: I ' . c'

Magasugrásban L Farkas Ist- lartozások kérdéseit fejtegette. B k Ad l' D k J be!apaszJjuk)er O\'~Cs , o f, u -esz .enő, I .~.
ván Gyula 145 cm., II. Fekete Dr. Sorbán Jenő főszolgabi." Glück Armin, Honti Antal, Kner 'I r'l meszelés után I:b. 4-·G
János Gyoma 142.5 cm. ró emelkedett ezután - nagy Imre, vitéz Madaras Gyula, Ne- nap mulva ldny'itható a

Távolugrásban L Gyarmati figyelem közepette -, szólásra. merey Péter, Szokolay György, ség. E.inyitáskor esetleg azt
István Gyula 5 m. 29 cm.-rel. Hangoztatta, hogy pozitiv köz- Szepessy Sándor, vVagner Jó- fogjuk tapasztalni, hogy fl zsi-

Súlvl.ökésben L Gyarmati lst- igázgatást kiván meghonosítani, zsikek C.Q'V kis 'l'észe, amel\"
.J - l zsef, '\Veinherger Nliklós. I ~J -

ván Gyula 12 m, 85 cm.-rel. ame Y méltányosan alkalmaz-! Grosz Zoltán elnök megkö- esetleg életben ma.r8dt, a falon,
80 m. siktutásban L Gyarmati za és élettel tölti meg a tör- l . 'k D l l az ablakon es ajtók közelében

vények és rendeletek holt be- i szönte a tIsztI ar ~le yezeU I
István Gyula JII. Gyányi Zsig- Wil. Minden foglalkozási ágnak, t bizalmat és a gyülést bezárta. I gyült össze, (ahol friss levegőt
mond Gvoma i kaphattak.) Ezeket könnyü.szer-'

Az 1924-25-ben született fia-l ...-...-.-,........---.....------......~-·-~ .. l rel összesöpörhetjük és meg-
tal tanulók 60 m.-es sikfutás- i I semmisitheLjük. Ha esetleg rosz-
nál a gyomai Farkasinszki Im- t 'm U ",a t á s .szu! végeztük volna a 'munkát,
re végezte 83 mp. idővel. ! vagy egyéb oknál fogva nem

Leányiskolák x 40 m.-es a gabonazsizsik és egyéb magtári kárievők Végződött volna kielégitő e.red-
stafétáját a gyomai leányok kiórmeszes irtására (3) ménnyel, azt minél előbb meg-
nyerték. Az első váltásnál az I ismételjük, teljesen ugy, mint az
egyik endrődi leány elesett. Ki- A mes%efés alatt a kfiórgáz javarésze el6 II első alkalommal.
vánságukra a stafétát me~ismé- Ha J'ól véQződött munkánk,
teltük s ekkor az endrődi leá- Az elkészitett mésztejet a I iHan és ezért nem iesz, ami , ~
nyok győztek. legmegfelelőbb közönségeS! a Jdvánt hatást kifejthesse. I a magtárt kiszellőztetjük. A

A leányok 60 m. sikfutását meszelővel a falakra kell juttat j A munka sorrendje a követ klórgáz kellemetlen szaga pár
Zöld Erzsébet Gyoma nyerte. ni. Az idevonatkozó kisérietek kező: az oldalfalakon kezdjük, napon belül (száraz i dőjarás
III. lett a Gyomai Szölősi Irén. ugyan azt mutatják, hogy per- utána a menyezeten folytatjuk. esetén gyorsabban mint nedves

.. .. metezőgéppel gyorsabb mun- Ezután még egyszer átmes,,:el- idöjárásnál), eltünik. Mi'fel:a
Ezután Göndös József igaz- kál végezhetnénk, de itt mun- jük a falakat és amenyezetet klórgáz teljesen e]pámlcg os!

gató a kir. főigazgató képvise- kaközben a ködszerü permet- l is. A megmaradt klórmészte- meszelt reH.iletekrő!s ott cSz.J.i;
letében átnyujtotta az iskolá- ből hirtelen olyan nagymeny- jet - rózsás öntözőkannábóli közönséges rIíész man::dt\'isz·
nak a vándordijakat és az egyéni nyiségii klórgáz szabadul tel, - a padlón kiöntözzük. Külö- sza, tehát nem kelj tartarmnk
érrneket, majd a Magyar Hi- amelv II munkások bent 1ar- nösen a falak, sarkak mentén semmi utólagos mérges, vagy

d tózkodását nag,,'on megneheziti. bővebben, . klóros hatást01 sem.szekegy után az iskolák isz- J

elvonulása következett, amely- A meszeléshez lehetőleg több A meszelésre még egyszer A klórmeszes maglárfertötle-
lyel a Gyomán még soha nem munkást áUitsunk be, hogy a visszatérve, hangsulyozznk a nitést a legjobb tenne reudsze
látott szép tornaünnepély be- munka gyorsabban befejez6d- következőket: Lehetőleg egy resen évente végeznüuk, hiszen
jeződötL . jék, Lassan végzett munka cenfiméternyi teriiJetet se nem költséges dolog és ezután
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Gazdasági előadást (art most
vasárnap publikáció után Lu
dány Béla, a békéscsabai gaz-c
dasági iskola szaktanára. Fel
hivjuk gazdáink figyeimét erre
az előadásra, hallgassák m eg a
szakember utasitásait az idő

szerü gazdasági kérdésekben.

Szabadffy Elek. 50 éven át
volt turkevei ref. kántornak a
ref. egyház 1000 pengő jutal
mat adott.

Deák János mezőturi adóhí
vatali ellenőr, a mezőturi ön
kéntes tüzoHó testület parancs
noka, járási tüzrendészeti fel
ügyelő szerdán, szivszélhűdés-

, hen, meghalt. Temetése pénte
ken délután volt nagy részvét
mellett

felvétel a siketnémák sze
gedi intézetébe. Asiketnémák
szegedi intéz~tének igazgatósá
ga közli, hogy a területé-,
hez, tartozó Bács-Bodrog-Bé
kés, Csanád-Arad- Torontál,
Csongrád és Pest vármegyék
déli részéből a jövő 1936-37.
tanévre felvesz n1Índen olyan
6-10 éves siketnéma gyerme
ket aki épelméjű s igy okta
tásra alkalmas, Az igazoltan
szegény szülők gyermekei tel
jesen ingyenesen részesülnek
ellátásban, oktatásban és neve
lésben. Akinek tehát siket-,
vagy haUónéma gyermeke van,
közölje ezt sürgősen egy leve
lezőlapon az intézet igazgató
ságá\fal (Szeged, Bécsi-körut
36-40), ahonnan a további
felvilágositásokat megkapja. Az
igazgatóság arra kéri lapunk
olvasóit is, hogy ha tudomásul\.
van intézetben még el nem
helyezett 6-10 éves siketnéma
gyermekekről, a szülők eimé
nek szives közlése mellett tu-
dassak ezt az igazgatósággal a
~ent megjelőlt eimen, hogy ez
altal e szerencsétlen gyermekek
is megmenthetők legyenek a
társadalom számára.

Bé!Iéscsabán hamis kétpen
gösöket találtak.

A Hangya Debrecenben, eeg-II
léden és Hódmezővásárhelyen

baromfihizlaló telepeket akar.
felállítani.

Az endrődi "Iparos Dalkör"
f. hó 2D-án (szombaton este) 8
órai kezdettel nllgyszabásu
hangversenyt' rendez a Kultur
ház nagytermében. Dalárda a
bevételt teljes egészében ősszel

felavatandó zászlója javára for- II
ditja.

Megjelent az Uj Kor pün
l{ösdi száma. Változatos és gaz
dag tartalommal jelent meg az
Uj Kor aktiv katolikus orgá- l

num pünkösdi száma.' Az Uj
Kor, mely Aradi Zsolt, Posso
nyi László, Rády Elemér szer
kesztésében jelenik meg, pün- I
kösdi számában vezető helyen l
közli Jánosi József S. 1. egye-I
terni tanár, kiváló filozófasnalc
Élet, amely halál' cimu cikkét.
Szigeti Imre a mai ifjuság, a1
lástoglalását ismerteti, mint vi-

,lágnézeti problémákkal szem
ben, nincs megállás cimű cik- \
kében. Rády Elemér a legujabb l
szlovenszkói irodalmi termés
ről ad átfogó képet a Szlo
venszkói irók szót kérnek ci- ,
mű cikkében. Aradi Zsolt, Sza
bó Zoltán a Tardi helyzet cimű
könyvével kapcsolatban a falu
problémáját fejtegeti. Tóth Jó
zsef: Üzlet, üzlet, üzlet... He
jőd Tibor dr. az igazság fegy
vere; kizsigerelt földjavaslat,
Benkő István dr.: Egyenjogu
ság, regionális egyezmények,
együttes biztonság: A Prohász-!
ka mnnkaközösség konferen
ciájának mnnkaterve cimü cik
kek, megjegyzések, kisebb cik
kek, könyvismertetések egészi-l
tik ki a lap gazdag tartaImát.
Uj Kor előfizetési díja egy év
re 8 P. Mutatvánj'számot szí
vesen küld a kiadóhivatal:
Budapest, VII L, Szentkirályi
utca 28.

Ötszáz liter petróleumot
használtak fel eddig a csabai
izunyogok irtásáru.

Medárdkor nálunk nem volt
eső - tehát remélhetjük, amit
máskor kivántunk, hogy 40
napig , essen, ~ most tehát
"előirás szerint" nem szabadna
esni.

Bel-és külpolitika

Molnár Gyula 1936junius hó
14-én, vasárnap este fél 9 órai
kezdettel az Erzsébet ligeti pa
villon nagytermében előadást

tart, amelyre kéri a gyomai kö
zönség szíves pártfogását. Szin
re kerülnek; A szerzők iskolá
ja - Édesanyám - és az Érett
ségi cimű kitünő, szórakoztató
hatású vígjátékok, leszállitoU,
filléres helyárakkal. Elsőhely

60 fillér. Második hely 40 fil
lér. ÁUóhelv 20 fillér. Számo
zott jegyek ~elővételben kapha
tók.

Repülőgép, mint anyajegy.
Egy angol pilóta kislányAnak
szive fölött olyan anyajegy van.
mely kétfedelü repülőgépet áb
rázoL. Ilyen és ehhez hasonló
érdekességről egész sereg ké
pekkel illusztrált cikket közöl
Tolnai Világlapja minden szá
mában. Rengeteg kép, kiváló
irók novellái, folytatásos regény:
mm, rádió és rejtvényrovat te·
szik v~Utozatossá a népszerü
képeslap minden egyes számát,
melynek ára 20 fillér.
, Haláltánc a drótkötélen. Két I
gyönyörü fiatal lány a Cox. test
vérek - szédítő magasban egé
szen különleges: idegizgatóan
nyaktörő mutatványokat végez
egy vékony drótkötélen. Erről

közöl érdekes képekkel illuszt
rált cikket a Délibáb új száma.
A szinházi és filmvilág érde
kességei, és kulissza titkai, nagy
szerü képek seregei, kitünő ra
diómüsor, novellák és egyfel
voná.sosak teszik gazdag tartal
muvá a népszerü színházi film
és rádió képes hetilap új szá~

mát, melynek ára 20 fillér,

- Az ország költségvetési tár
gyalása befejezéséhez közeledik.

- A politikai pártok foto
kópiás hullámai elültek.

- Franciaország Blum Leó
miniszterelnök uralma alatt
veszedelmesen k ö z e l e d i k a
kommunizmus felé.

- Romániában a B e n e s
cseh-elnök és Pál régens her
ceg tiszteletére rendezett ün
nepségen leszakadt egy tribÜil
3000 főnyi közönség alatt. Sok
halottat és súlyos sebesültet
huztak ki a romok alól.

már a szokásos évi tisztogató I
meszelés is felesleges. Igy so
hasem érhet Illeglepetés ben- I
nünket, nem lesz rovarkárunk. I
Ne várjuk be azt az időpontot,I
hogy nyüzsgő rovarok kénysze
ritsenek erre a munkára, mert I
akkor már megkéstünk, a kár
levőket ugyan akkor is kiirt
hatjuk, de a kártételiik meg
maract

G Yó g y li ze rtá r s z o lg á lat. l

Ünnepnapokon és éjjel minden
hODap l-től 15-ig a Máday és
Hj·tól a hónap utolsó napjával
bezáróan a beéri Balogh gyógy
szertár tart szolgálatot.

SLemelyi hh. Dr. Maasburg
Kornél tb. szolgabiró f. hó 6
val két hét szabadságát meg
kezdette. A szolgabirói teen
dők ellátására dr. Sorbán Jenő

föszo!gabiró dr. Sárossy József
közigazgatási gyakornokot osz
tatla be.

Elfoglalta hivatalát Pánc.lén
Emil 'főjegyző. Pánczél Emil

közséo főjeo-yzője be- I

tegszabadságár61 ' m~gérkezett, j
s hivatalát 12-.én át vette.

Püspö/d jubileumok. Dr. Bal
tazár Dezső reformátw:; és
Glattfelder Gyula katolikus
püspökök ezévben ünneplik 25
éves püspöki évfordulójukat.

D.~'. ~aff~Y ~ándor :vangelikus I
pnspok Jumus 12-en töltötte
be 70-ik életévét.

nyelvhmitás. Külföl
dön végzett nyelvtanárnő (Be
sancon, Grenoble, Páris, Lon
don) francia és angol tanitást
vállal csoportban is. Érdeklő

dés és jelentkezés 'Wagner Már
tonné urhölgynél. Tanitás kez-

julius l-én.

HÁZIASSZONYOK ! Megje- i

lent a DR. üETKER gyár 1936. !
évi elsŐ kiadása tényképes re-I
ceptkönyve, melyet kivánságra I
bárkinek :ingyen és bérmentve
küld: üETKER A. TÁP
SZERMŰVEK Budapest, VIII.
Conti u. 25. Sütőpor es vanil
lincukor ára most levelenkint
12 fillért.

A Bél<i.ésvármegyei Tüzoltó
Szövetség holnap, junius 14-én
tartja rendes évi közgyiílését
Szentandráson. .

Gyulai céhzászlók és céhlá
dák is voltak a vasárnapi sze
gedi Baross - ünnepen.

Békés-Csanád-Csongrád- és
Szolnok vármegyék területeiket
zárt búzaterüietekke akarják
IIyilváníttatni.
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~ó lövesét Kovács korne.rre tol
Ja. 13!J. Olajos egyeni játékkal
lefut és köze!röl gólt lő. (3-1).
17 p. B~rt~ Károly ujabb gólja,
~a~ lesaUas,a miaU érvénytelen.
Eros támadásba flW a GySe 'v t . b es

a al t az utolsó pillanatban
szereli Kisst. 33 p. óriási gól
helyzetben Kertész önfeláldozó
~~ kornerre ment, a kornert
~Jabb korner követi közben Ola
JOs kézzel érinti a labdát. A H
est. Barta József belövi (3-2). Gól
utan nagy küzdelem indul me",
de a jó védelmek mindent me;
t:n:k:. 4: p ..~be~ Barta Károly
aL, otos1'ol kuldoH lövéséve! be-
állitja a Yégeredmenyt (4-2).

YezeteH.

"'..; lYvi
egy Hter kada;rka '"~agv

fell~'· fejtett ujho~ ScitVild
kert állo~llásra kis7zd;itva
s fe12.dva. \Tasuri hnrar kb.
4 fillér IHerenkcn~. l:sakis
50 i iteren felüli ~·endel:§s·(

fogadok el. Iiurd\':t dq!nen-.
tesei) adok a. .sz!-J.:iit&s !3.r
L::mára l{ölcsön: hord.Órn
30 napon belűl l)~llllen,ve
küluendö vissza. SzéUüil
d~s ut,án",rétteL Egy pensD
levétbelveg dlenében kdi
dök nlüJüft ;J bOl böi 111]n
t~sl4obQzban. })énnenLce.

8w·raim ke~remf:s édeskés
itaiuak. tiszte, tökéletes 23
matual<és lJ em Sá1,lal'l)'uai.;.

Ciül: 5zéke!y Fer·ene
SOlfcvaókert, P€st~Hef.:.\re_

S7.erkesztésért és kiaG$.ssrl feleh3s :
\;iAijl\fER fví.AH reIN.

Hungária künyvnyomdan\UJ.lat, GJ oma
felelós liz;em vezető; T"ke! Sándor,

'Tjs:zte~eH:ei értesite:m a na2:\"~r

de\llll lúál·)])sé'get l~crp" r"·'::·"iC"·IŐ-· u;

;.]\~~:á~:ííI)~i ;'é~~~~:~~'~;:'i~~;,:í~'~"~:~~, '~~c'~:;~
/1rak, ~rjl1iúr 11;~(C' í:ndrrd .f{03SUt 1t r~~

u.2 ' .

HárornkelT;:~;J gY2i"níekb~cik,~~t

ré\'(~t lrcgvéu:i:'z kel cSfiek. fJ
.iHJÓk jch>.Jtsék Ehrtn2.i11(· ft;e üzietben.

ir(~tüno zamatu :oor lii.C-

ren ként 56 fil1érér-l k;q11l:1t/) Kere~.(;a$
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GyTK - GYSe 4·2 (l 1).
éremmerkőzés, biró; Boross.

Szép közönség elöli.
támadásai val indul a meccs és
Kovács Benedek tartalék kanus
az első percekben több ve~zé
lyes lövést tesz ártalmatlanná.

8. percben Szántó-Győri.Kiss
összjáték után utóbbi sarkos
bombagólt lő (0-1) 11 p. Olajos
lővését Kovács kiboxolja, a kor
llert Cs. Nagy tisztázza, Vatai 1.
szépen szereli Kisst, majd Barta
József ldutása kelt némi izgal
mat. 20 p. Kiss átmegy a hekke
ken, de fölé lő. Változatos me
zönyjáték után 32 p.-hen kor
ner a GyTK ellen. Vatai n. ki
fejeli. 35 p. Kertész remekül
dobja magát Kiss lábára. Most
rákapcsol a GyTK és-38. p.ben'
Barta István szép beadásából
Rau egyenlit (1-1).

Szünet után Barta István el- I
húz a bekkek mellett, Rauhoz I
játszik, aki a rosszúl vetődő

kapus mellett megszerzi a ve- I
zetést (2-l), 5 p. Barta Károly

Törel~vés-Gyse 6-l

J'HezőDf:rény.Biró: KuliJin.

Ismét vereséQről, a tavaszi
szezon hatodik fekete vasár
napjáról kell futó megemléke
zést tennünk, beleszőve az ál
talános hibákat, a balszerencse
sötét árnyékát és a rajta is át
szürődö elpusztíthatatlan re-
ménységünket. És még egyet.
Ujra meg kellene "hurcolmmk"
egy agyondorogolt futballistát,
aki számtalan csaiódástkeHés-
sel őrizte a rábízott "hálót" ~

111ultban s most is... Már
nincs szívünk méregbe márlott
tollal, szidni. csak higgadtan,
udvariasan megkérnénk vála
mire. Itt a nyár. Mondjon
esnt rövid időre a futballpá
lyának, veekendezzen, horgász
szon, olvasson; séiálgasson és
legyen a fl1tbail ideiglenesen
kiátkozoH l1omádja.. . Majd,
ha a szive megmozdul egy la1;
dadübbenésre, akkor kezdjeD.
mindent előlrőL Komolvan.
lel!dismeretesen, sallan(ime~te~
sen. Ahogy az egy gentleman
hoz, egy ideális amatőr sport
emberhez illik ... Akkor majd
kétséghevonhatatlan tudását
nem fojtja ripacsizű pózokba,

. nem táncol pattanásig feszülő

idegünkön, s nem kényszerit
ki belőlünk brutális nekiroha
násokat. .amit pedig vasárnapi
kirukkolásával is ugy ki csaloga
tott .. , Ennyi az egész. S UQV-€

ennyit a saját és~a J'ó (~:e0
. b'

kék-fehér GySC érdekében is
érdemE;s me~tenni '!

Tallér· Andor· GySe játékos j

hosszu szünet után ismét sze- l
repell1i fog a GySe csapatában. !

Ugor László, a kitünő GySe I
játékos a felekköuyvvezetői

vizsgát sikerrel letette.

r • ...,

.J J l

31 l

10\) 21 ::;9
88 23
70 20
38 41 27
47 35 25
45 39 24 Hunyadi-GyTK 2-l (1 O)
36 46 13. Gyoma, biró dr. Magyar.
26 53 16
:,2 73 15 Az elszenvedett vereseg intő

23 66 15 például szolgálhat a rnagukrót I
:':5 66 14, megfeledkezett játékosoknak. i
29 60 13 M lf ert magatartásuk következ- l
24 59 10 ménve volt a kéi. pont leadá- I• I

sa. Hisszü1{, hogy ez többet I
nem fog megtörténi és a játé- !
kosok nem csak saját szórakoz- !

tatásukra, hanem vezetőségiik-I
nek és főleg a megjelentkö- !
zönségnek fognak játszani. li

Erős iramu mérkőzésen a
GyTK háromnegyedrészben fö
lényben volt és mégis vesztes-I
ként hagyta el a pályái. Ennek
első sorbanis Kurez hatalmas
védelmi hibája, majd a két ki
állitás voU az oka. 20 percben
Gaál labdáját Km'ez a tizenha- ,
toson kivül fogja és ahelyet, I
hogy szabadldna tőle, maga
előtt toiogatva átengedi Faze
kasnak, aki megszerzi a veze
tést 1-0. 30-ik percben adódik a
kiegyenIitésre kinálkozó alka
lom, Rau! Virág felvágja ami
ért H-es jár. A büntetőnek

Bartha n. áH neki és kapu
mellé helyezi, Innen kezdve
GyTK átveszi az iramot és fö
lényben játsza az egész mér
kőzés idejét 44-ik percben
Bartik II., megmgja Farkas
II-öt, amiért a biró kiáUitja.

Szünet után a GyTK fOlytat-,
ja ostromát, de ez csak a 25
ik..percben h?z ered.mény!, ami- I'.

don Hatvam 30 meteres bün-,
t~.tőrugá~a védh:~eUenünl ke-,
rul Dékany kapuJaba 1-1. Most,
mégjobban :rákapcsol a GyTK l
és egymás után négy szöglet-!
rugást ér el, de azokból három
kapnmögé kerül. 37-ik percben
Kurczot Fazekas bl.lktatja és
mindkét játékos egyszerre ke-

'rül a földre, amiből a biró
szabálytalanságot látott és Kul'- .
ezot kiáHitja. A 9 emberrel tá- ,
madásban lévö GyTK, igy is I'

fölényben van, aminek ered
ménye F2rkas megszerzi a két
pontot jelentő gólt. 2-1. 43-ik
percben Hegedüs kézzel érinti
a labdát a büntetön belül, de !
a hiró érfhetetlenül 16-os ról l
rugatja s a lövés a sorfalról l
pattan vissza.

. Huuyadiból: Dékány, Hege
diis. Gaál és Virág II, GyTK- .
ból Porcsalmi, Vatai U., Csi-.
kós és Kertész tetszett· l

1
I 4
5 3
5 7
5 7
4 6
4 II
2 12
3 13
l 14
4 14
3 14
4 15

állása VI. 13- án:Északi il. o.

1 MSzSC 21 19
2 MTK 23 IS
3 ETK 21 13
4 OyTK ')0 1 l_J

5 Törekvés 22 10
6 BISE 20 10
7 GySe 22 7
8 TAC 21 7
9 KTE 22 6

10 HUllyadi 22 7
II ,\·tiv 'l ')0 5L. _J

12 Turul II 22 5
13 VSE 22 3

KEAC lett a déli bajnok Ini,.
vel Umapján, Szegeden leját
szott mérkőzésen 3-O (1-0 ará
nyú győzelmet aratott a tarta
lékos felálló CsAK felett.

Junius H-i mérkőzések:
Szarvason : GySe-Turul Il,

Endrődön: ETK-Törekvés,
Vésztőn : BISE-VSE, (MTK- .
TAC meccset a TAC lemondta, i
Hunyadi-Szövőgyár meceset
pedig a szentandrási pálya li

másirányü elfoglaltsága mia It.
későbbi időpontban fogják le- I
játszani.)

Mult vasárnapi eredmények:

MÁV 11.- KTE 4-2 (2-O),
MTK-BISE 3-2 (3-1), ETK
Szövőayár 1-1 (1-1).

lj. .

Szenzációs itéletet hozott a
Törekvés- GySC mult vasárna
pi bajnoki mérkőzés ügyében
a csabai egyesbiró, amennyi- I
b d

., 1
en a meccs ere menye t meg-l

semisiteUe és annak ujraját-·
szását rendelte el. I

Hl.l.llyadi-OyTK mult vasár
nap lejátszott bajnoki merkő

zésen kiállitoH Kurcz József :1
hónapig, Bartik József pedig
:2 hónapig nem játszhat.

MTK óvott a Szövőgyár-Tö
rekvés és saját meccse ügyében

,is. Mindkét esetben elrendel
ték a bizonyitást.

Szövögyár-VSE junüls 21
re kisol'soU bajnoki mérkőzést

a vésztőiel~ lemondták. A 2
pontot a Szövőgyár megkapta.

A csabai W. gy. c. yáloga
tott fntballcsapata megóvta a
mult vasárnap a debreceni re
pülőtéri csendőrkülönilmény

vAlogatoUjával szemben 4-1
arányban elvesztett hadsereg
kupa mérkőzéstazon iíndokolás
sal, hogy nem a csendőrkülönit- .
mény, hanem a dandár válo
gatottat szerepeHeUék velük
szemben.

GySe motorcsónakkal megy
a szarvasi meccsre Halásztele
kig, ahonnan vonattal folytatja
utját A meccs fél 4-kor kez
dődik.
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POL;Tli{t~l, TÁRS AL ÉS KÖZGAZDASAG! HETILAP

E IL ci f-! :z: E T Es ~ AR A K :
Negyedé'm, l-30 P, Fél éHe 2-60 P, Egés;: évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyom(ja Gyoma" csekkszám 18.280.

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

I
I
I

1

Felel6s 5zerkeszt6: WAGNER MÁRTON
SZI!!I"keszt6ség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y <o m a, Kossuth L.ajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetes
20 fillér. ÚtszöTi hirdetésnél lD százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2ó százalék kedvezményt adunk.

Szabályrendelet
az aratógépek
használatáról:

1 §. Az aratógépek használa
ta általában tilos.

2 §. Akinek saját aratógépe
van, azt saját gazdaságában in
dokolt esetben és kivételesen
(a 3. §-ban irt feltételek mel
lett) használhatja, de saját gaz
daságán kivül más részére sem
ellenszolgáltatásért, sem anél
kül át nem engedheti.

3 §. Ha az aratógép tulajdo
nosa aratógépét használni szán
dékozik, tartozik ezt a községi
előljárósagnak (polgármester
nek) lehetöséghez képest elő

zetesen, de minden esetre az
aratógép használatba vételétől

számított 3 nap alaH bejelen
teni és igazolni azt, hogy ara
tásra kerülő, 12 kat. holdan
kint 1-1 aratómunkást leszer
ződteteU és tényleg alkalmazott
az aratásnál.

4 §. E szabályrendelet ren
delkezéseinek áthágása kihágást
képez és azért, aki

a. aratógépét másnak hasz
nálatra átengedi,

b. aki aratógépének haszná
13tát adott határidő alatt be
nem jelenti,

c, aki a megszabott számban
aratómunkást nem fogadott fel
és nem alkalmazott,

d. aki e szabályrendelet ren~
delkezéseit kijátssza, kihágást
követ el és az 1928. évi X. L-c.
alapján büntetendő.

5 §, Hatóságok: 1. fokon

a. föszolgabiró,

b. városi kihágási biró.

II. fokon: alispán.

III. fokon: kihágási tanács.

Ez a határozat (szabályren-

delet) szabályszerüen meghir

detendő és a m. kir. belügymi

niszter urhoz jóváhagyás végett
felterjesztendő,

Erről további eljáras végett

a vármegye alispánját értesitjük.

Kmft.
Kiadta:

Dr. vitéz Pánczél,
vármegyei főjegyző,

Elbúcsúzok az öreg magvető

től. Visszafelé veszem útamat
Hajladozik körülöttem a zölde
lő búzatábla, az éltető élet.

A susogó búzakalász emberi
hangot ölt képzeletemben,mint
ha mondaná: "Ad az lsten,
hogy arathass másnak."

Kruchió ferenc.

Ricsóy-Uhlarik Béla főispán

endrődi látogatása

I gája lettél. A tőke, a nemzetkö
zi kartelkapitalizmus modern
rabszolgája.

Elveted a magot, az éltető.

életet. Örülsz annak, gyönyörü
fejlödésén. Ajkad körül azon-:- '
ban megjelenik a keserű vonás:

. ad az Isten bőven, hogy arat- :
hass-másnak.

éiet 0':z éi

hozzá.

Föispánunk junius 17-én is- Dévaványáról Halmágyi Ferenc
mét látogatásokat tettjárásunk- főjegyző nejével fogadták ban
ban, Most az endrődi bel- és gos éljenzéssel a megérkezett
külterületi olvasóköröket láto- föispánt, akinek Csernus Mihály
gaUa meg dr. Sorbán Jenő fő- apátplebános,a házigazda egyen
szolgabiróval és Harsányi Lász- ként bemutatta a 80-nál több
ló főjegyzővel. vendéget.

Mindenik olvasókörben nagy Ricsóy.Uhlarik Béla főispán

számmal gyültek össze· a tagok e látogatása Endrőd nagyköz
és szeretettel várták tevékeny ség tanÍtóságának szólt, akik
főispánunkat, '. aki közvetlen nek fontos nemzeti munkáját
érintkezésével kivétel nélkül azzal is értékelte, hogy az éven
megnyerte az endrődieket. Be- te megrendezett plebánia nagy
szélgetés közben sok kérelem- tanyai tanitói ünnepélvre szó-
mel és panasszal fordnltak a - . l -.

t'''' 'h M' d k't f' I ló meghivast elfogadta és el ISmspan oz. IllU en -l !gye- ' ..
le,mm~l h~llgatott meg és ta- l JoH, , ,_.
nacsalval, Igéreleivel megnyug- Az evszázados terebetyes kor-

- Szépek a búzik, kedves taUa a hozzáfordulókaL tefa alaH, vacsora közben, ál-

A varjasi, öregszöUői és talános figyelem mellett állott
.. ~ J.'·~,ag~on > szép, ,csak so~ az Szen I . I~re olvasókörökhen fel főispánunk és hatásos be-
uszog es izeves a hatsoros buza. ecry-eo'y Iskolás leányka szén 'db k······ . H h

~. • • '" b r sze en oszontotte ort v
termes, az nem lesz. lvirágcsokorral kedveskedtek " ,..~

- Dp termés méc> leheL- a maga e d' cr k Ebb MIklos kormányzot 68-1k szu-- . - b· l s V n ebne , en a
ne - jegyzem. meg szerényen· szívélyes hangulatban olyan letés napja előestéjén.

Isten segit. gyorsan repült el az idő, hogy Csemus Mihályapátplebános
Eik:omolyodik, a reménytől a kondorostanyai részen lévő meleg szavakkal köszöntötte a

derüs arc, mint halk sóhaj röp- köröket már nem látogathatta f ", , t' k·d l "k k t,. . , ,. , olspan es e ves em e -e e
pen Kl 2Jkarol a szo: "Ha Isten meo" a főispán mert· Csemus I ' .l! l C'" .

~ , l l" , b, '.. e evemtett le a 10lspánunkkal
aKarja e letne 1 . Mlhaly apátplebános nagyta- . ..,. .

Szája körül keserű vonás raj- nyájához kellett mennie 18 óra es kedves szulelvel, debrecem
zolódik ki, nem szól többet, de után, ahol az endrődi polgári- mű.ködése alatt, az együtt átélt
félig kinyitott ajka mutatja, iskola tanárikara, az összes élményekből.

hogy még szeretne mondani endrődi tanítók, Endrőd intel- Nem sokáig maradhatott a

vaia~it. " , l •.. ligentiájának nagy része, az főispán a derüs hangulatu tár-
Nezem az eloHem aiio oreg endrődi róm, kat. egyház vi- á b .

H 'I. l' ' sas cr an, Iéln)'ol.ckor autoramagvetot, mmhla enezett fa]- lági vezetői és Gyomáról dr. " ~ . ,
tám . a küzdő robotoló magyar S b'" J • f" l b· . uIt es hazasIetett Gvulára, ahol, , . or eul eno oszo ga u-o ne- ~

paraszt egy megszemélyesitője jével, Záhonyi Aladár kir. já- a kormányzó tiszteletére ren-
állna előttem. ,rásbirósági elnök feleséaével dezelt katonai ünnepélyen vett

Nem szól. Minek? Ugyis 'Wagner Márton feleségé;el, ~ részt.
leolvasom a.1'c3.ról gondolatát. Gyomai no!O'ári iskola részéről A" 'k" t fl' .

S
.. , . .c ~ • tl· r tl Z oreg "or e a cson 'Jam

zegeny tenezeh faJtám! Te Göndös József igazgató, Merko- II ' , , . .
robotoló p~"aszt! Vetsz aratsz . M" , d S' . elelyezett acehlm lampak fe-

'cu . , , VlcS ana es r, zasz LaJos-. . .
de mindég másnak, soha ma- né tanárnők, Csermák Kálmán· nyenél,.Farkasmszky Imre szep
gadnak, tiszttartó, dr. Sárossy József' nótái mellett jó hangulatban
_ A h_[]_szadik század rabszol- közig. gyakornok, Mezőberény- maradt együtt a főispán korai

'"Két hét elött iródott cikk, Gáspár Istvan plebános, eltávozását sajnáló társaság.

Még nem sárgálik 32 éltető

él.et, s még zöld kalászokatlen
get a pajkos nyári szél. Hul
lámzik, mint a hullámzó ten
ger, ha keresztül szalad rajta a
játszadozó szél., az alföldi róna
aranya; a magyar gazda re
ménysége: az éHető élet, a búza.

Mennyi téió gond, mennyi I
féltő remény veszi körül az el.- .Vitéz
vetett magot. És . hogy várja
annak zöldelő hajtását, annak
kikelésél, a drága anyaföldből,

a magvető paraszt Már kihány
ta kalászút az éltető élet zöl
delő kal.ásza, odavarázsoJja a
magvető arcára a reményt:

?'OO Hátha '1." I
Járom a határt. Mily ünne

pélyes érzés egyed ül a puszta
ságban, az Isten szabad ege
alatt, a hullámzó búzttáblák
közt.

Egy búzatábla szélén öreg
InagveW nézegeti a zöldelő

búzakalászL Hajút bevonta már
az élet ősze ezüst hajszalakkal, i

d.' e alTáróI a renneny boldog I
mosolya sugárzik.'

mö köszönessel· lépek oda
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A hüvös templomban ünnep
lőbe öltőzött gyermeksereg
várja a nagy próbatétel kezde
tél. Megilletődött izgalommal a
iőbej;irat ajtóra függesztik sze~
nc.eiket és iZ8alon1 feszeng a
pirosragyult ·gyermekarcokön.
Ez a drukk, a trérl1a, a szá
monkéré~ önkivülete, amit
többé-kevésbbé mindenki érez,
akinek keE szá
molnia a nyiJvt,nosság előtt fi
f!yilvánússágat jt~ a 5züJő1",=~ ne
lj1esebben. az an.yák és :üői hoz
zátartozól~ 1{ép"'~l'i5elikj j.la lTleg
múr a szerenCSéS€ll leviz3~azott

nebulók, akik boldog kaján
s:iggal, szinte páholyból éh-c
z~k 2. must vizsgázók szorou.-
gásá~~ keT%Tesen Val}-
na.k a'z Igaz l hogy JllCbt

zsendül az élet 2~ I'nezó
kön' és ~lyenkor a férE ue:p
nem ér ra.

Jön a naavtiszíeIEtü f.>, 3Z i~-
l'ol""'''~k el;':;o" I-e D ,h- ;.r""'"D·O~'!r. U..:l ...._·..... .... .. .J:.~~ ~ 'o "-';;;'.1.. J'V',.;.;...c_ .....

szóval lecsiUapitja az i~galrrHü
és megnyitja a vizsgálatot. ZSoL-
"a'l':' ~rA;-'"!-,"''''''' ·U'1:,'''e· i""llc'0r·.'llL .li L ...... .1 ....'~ ......·4 .J..'-"..... II - . J ....... _toV-"-~'

fuiiák 1:::12 tüdővel és az~nE:k,

szorongb5ukból
szárnyal és
templomhajót. Ezzel már
is vannak <.l viz sgálnllJ , mert ez
marvizs&fai produkció. IvI!:'é
elhangzik ~az ének, ad.dig az iz
galom is eIüL );,Z iskolaszék
nal2:vliszieletü Einc!ze: kérdez
és '-{eleInek. ~ gye~"~}"leKek.

()sapayné leár1Y llI-il~ osztú~

l va V]zs2"úziI-:.
nyak. H~bMlanui
zsoltároka!, -,-,,"~,~.,'

zött

~ 1#ranat

A gyomai gazdák, bércséplő-! Nem lehet kivánni a munk<'Js- i
sök és munkások L hó lS-án ságtól,hogy l százalékos levon,is j
este 6 órakor dr. Sorbán Jenő után járó feles kereselbői még i
főszolgabiró einöidetével népes a két e!eiöt is iizessék. Ez nem l
számban jelentek meg a köz- volt eddig szokásba, A sú.lyos !
ségházán összehívott értekez- l helyzetben l,öksőnösen igye- I
lelen, hogyabércséplőgéptU-j kezzünk a megélhetést elviseI- l
lajdonosok és munkások között hetővé tenni. Ha ez megtörténik, l
megegyezést kössenek a csép- l vagyis ha ilyen szellembenvelem!
lési időre. , eg'Jűn dolgoznak, akkor én min- I

Az izgatott légkörhen elhang- l denkor segitek. De, aki a meg- j
zoU íelszólalások mind csak I értés eHen van, az ne sZ<i.mi1:- i

l 'l . I,egyoldaluak voltak. Sajnos, a) son segl segemre, !

főszolgabirö úr nlinden igye- II Ugyanakkor foglalkozva a l
kezete kárbaveszett, mert mély munkássággal. jóakarattai fi-I
szociális gondolatokkal előadott I gj-'elmezteti őket j hogy becsűlet- l
megvilágositásait és kéreimét l' tel igyekezzenek megkeresni a l
nem értették meg. l

teli k-enveret, mert aki n.·'emAz értekezletet dr. Sorbán 1 -
jgyekszik és nem haJ'landó i,l'Jenő f5szoIgabiró nyitotta meg, I ~,

majd a jelenlevő Oh-asókörök l gozni, az nern számíthat támo- l
kiküldöl1ei (10), a hércséplő- gatásra.
tulajdonosok (40) és ~ munkások Többek felszólalása után dr. l ze:; és a történeteit.
(10) előtt vázolta, bogy mért vált Sorbán Jenő főslOlgabifó látva, II Verseket szavaInak. ~\ rajz ,ta-

Gulásáról ugy számoJnf,k J)€:.
szükségessé ez a megbeszélés. hogy a cséplésl~: VODat~~~zóa:1 I hogya rajzfüze!eket Jdosz'.:ák

A súlvosesztendők terhei l nem tudlak megaiIapodm, lsme- I a gyülekezet közön l1:e~tek:l1'
alatt a magyar társadalom min- teHen hangsúlyozta, hogy meg i tésie. ~

den rétege sokat szel1Vedett - ) kell találni a megegyezésre il I' Érdekes a tanítási méd.

mondotta többek között - de i módot, mert közös érdek al" ~~~~~~e!~~mi~t~\~~elj;~~~~~r~f;r~~
az elvitatha.ta"tlan ... h~g._v a lea-II. cséplés zavartalan folyása, .ha I . 'l'1, - ~ yerseL (ez maga Ol
súlyosabb Idoket megls a mun-j megtörlénl az aralás. Azt is I hanem a történeteket is,. ugy,
kásság éli. ha;gstilyozta ismételten, igye- i hOQvh?, a felelő .gyermek ab-

Lerongyolódva, kiéhezve áll l kez~ék m.i~del1ki dolg?zni, l':~rt II bahagyja, szószerii1t a
a munk<issága magyar életben, l a telen mar nem lamogatjak szöveget a másik. Nagyon nagy
ezért át keH érezni a helvzet! azt, aki nem használta ki a I munka ez a tanulónak, mes(e~

. . I rének is igen vesződséaes id-
fontosságát és meg keH egyezm. j nyári munkaalkalmat. I adata, a s~öveg szószeri~1Íi be-

tanítása. De tucinakés itt most
""_...._~~ft~~,An~R~,.I!t~M~fl'l~·MiftoMl~ II
",",,-nr..... ez a fontos.

KífejteH, vagy kicsépelt ! Még szóval és virággal fel-
üres mákfejet (~l'1,ib6t)és s~á~at ~;;\sár61 a HANGY~.szöve!trI;;.&:~~. i(:~ II>:öszöntik a jó ümitónőt és
ségekben, ahoi J·J.:1ng-:a mncs., l;'asL)~lJ iljanl<Jll a '.ásárlásl megojz",.ast ".~ ! vége is van a viszgának. Rend-'

msgas jutalékkal l ben. zárt sorokban vonu.lnak
.:7\. L K 2\.. O I l eL de már felszabadultan a

. I szabadság
Ve"'yészetl Gyár R.-T. Budapest IV. Irányi-u. 21 l ól

>:II • I Lehet játszani! ... hoJ ogan,
~~Ii\tWilllii1Y~W12iWIUjWY.IlI~~liftjillY~J-IIIllí>~r(at~~ijl szeplembe~·ig.

l

Bizonytala ság' él bércséplősök

és a 111unkások

Frontharcos
Bajtársak Figyelem!

Az 1914-1918 évi világhá
rúban résztvett katonák kö- l

züI - akik e csonka hazában, j'

városokban, falvakban szerte
szórtan élnek igen sokan
még mindig nem látják be az
összefogás szükségességét és
azt, hogy a [fontot járt kato- l
náknak saját érdekeik és szer
zett jogaik megvédése, illetve
további eredmények kivivása
miatt egy táborba kell tömö
riHniök, hogy egységes frontot
alkotva világháborús együsé
tadózandóságukat kimutassák
és anyagi boldogl1lásuk érde
kében további eredményeket
érjenek eL

Ezt a célt szolgája az Orszá
gos Frontharcos Szövetség jól
felépitett hatalmas szervezett
ségével és ezért ~elépni

- saját érdekében - mmden
kinek a Frontharcos Szövet
ségbe.

Ezért - s hogy a Fronthar- I
cos Szövetség Gyomán lS meg
alakulhasson, érkezik Gyomára
folyó év julius hó 19-én az
Országos Központ kiköldöttje,
dr. Vojtsek Ottó az orsz. szer
yezési osztály vezetője, amikor
is proDaganda előadás, délután
cryülés: este fél 8 órakor pedig
frontharcosok bajtársi vacsorá
ja lesz az Erzsébet ligeti pavil
Ionban,

~~~~::;;"'·~~~~~·~~~"-'j~~~~~~~~l'o'~"~~""}~·C~~~~'~:'1f~\:/"·~'qj.~;:t,jii.~~"
~ . r .. ~ .. ~~.". }V -- ft"l· ....i)o~ ~Q>, .....- -·_F_ -"'S"- _ ...._~ tli4 - .- ~.~-_"~~~"''''>~->~'''''~-' __ ~f'''''''''""",",=:. __ (_';''~''-'._==.:i.ö:;';''~-:':'
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ZÁRÓVIZSGA I . ~~lent~ezéÓ'~k,~ fen!i. határ-j Ta&,jainkat a .lo:,á?bi pr?g- I
EC UTA'rÓ I !dOlg meg mmd.'g eHQgadlat~ r ramrol aGyomal UJsagbun mm· i

.;.J . I nak 11 községi le':,ente irodá- l den héten értesitenifogjuk. i g:;r1:Ó589 2)321/2 -1935iJ1. sz. re'f!

'.....'O.H e hó 12-én községtinkben I ban,' i Szervs;;:ö tiszt,1 deiete ajapjt;lJ a adóliivs-
Fekete Janosné növeo- I tal az n.
dékei az 3 hó- , _. ....- _77' n .. ""'50 '. _m'"'' I ar'2, i10f!li mi''';;';;" t;;::lme-
napos szabó és varró tanto-
lyamot fejeziék be, Szokatlanu!
ügyes és kedves vizsgaszerü
ünnepelyen mutatták be a uyH- A gyomai csendőrség hosszú i A gyulai lörvényszék a na
vánosságnak, mit tanuhak. A nyomozás után március máso- l pokbau hirdetett itélele l ci. be
meghivott és érdekJ.ődőhölgy- felében ártalmatlanná teUe l törők fölöltés Knap Jánost 3
közönséQ' már a kora délutáni a Gyoma és környékét foszto- II évi, ifj. Csahocki Imf"é:t 2 évi
órákban~nézegette és birálta a

I
Qató Knap Jánost és bandáJ'át, R. Kiss Istvánt másfeJévi fegy- lkiállitott, általuk készitett ru- ~ - I

hákat, szaJ:cértő és szigoru. akik hónapokon keresztül töbh házra itéHe, l
szemmel. Ugyes és szellemes si!; eres betöréses lopást vé· R Kiss IstYánnét 1 hónapi·1
szines papirból készült mode- geztek. foghá7.ra, a tiatalkorú 14 . éves .
l k "lIt k t l l Ik' Az elfog"OH banda vezetői \' r J 'I' C h l'e - a a - az asz a o Wil, e 'e- '. L-t . orga asru, ' sa oc n l,

sz:itendő toaleUek kicsinyitett Knap János és ifj. Csahocld Imrénét és férjét l-l hónapi, i
másai. lj, teljesen egyéni' mó- Imre endrődi lakosok, több na- vécrül pediu Zanyak Lajost 2!
don elkésziteH szabásminták, l t"l "t' l ~'l ö ö 'I
rendes és pontos munkát mu- ponzeresz u vezet e.z te re a hónapi fogházra itéHék. I

. l1_,'omozó hatóság'ot, mü" mé!1is . k' 1'''' 'l C l I'tattak. A közönség előtt folyt <-' ~ A 'lL Olrvenysze zsa Joez- I

l meg:törtek és ellymás után ne- J' I .., f" b" t t' " l'e az "a!akra mintázás" ujsze- ~ ~- lZl mrene es 'erJe nn.cesel
rüés tökéletesnek mondható vezték meg a banda többi tag- 3 évi próbaidőre felfüggesztet- II

cl jait. egyben pedig 16 hetörést ,
mó~jának bemutatása. Végül a ismertek ne. te, Az itélet jogerős. " I
mester - Fekete Jánosné ur- I
hölgy - bucsut vett a végzett ~_!!"'_!!"',"'!"""'~!'!!""~~~~!'.!!"!'~~"""":'''''!'';'''""",!,,,,,,,,!~,,,,,,,,,,,!~!
növendékektőL Apró, de me
leg szívre mutató kis ajándékai
bizonyitoUák, hogy nemcsak
tanította, de szerette is őket.

A közös munkában családias,
meleg, uri hangulatot teremtett:
A jelenk'fő hölgyek meghatva
állapítottak ezt meg és örültek,
hogy közülök egy ilyen életre
való, modern és szükséges
munkát ilyen teljes sikerrel el
végzett. Ugy tudjuk, a tanfo
lyam ősszel ujra megnyílik.
Reméljük még számosabb la
nHvánnyaL

libatihnésre alkabnas nagysze:nJ.ű sllltáraz Inorzsolt



GYOMAI UJSAG

KAMllI.OFlOR
A ~2ökeknelc ~e:;zu4~ .alkoiliment~'"' I
K.:.millofior Speci::l.l 5hampoo meg·
tartj~ ;) h>lj ~ermt!sl:ete.s ..,anyos fé- I

"yét é'S ut "i.&GZ.::lvarazso!ja. iha mal'" I

~[to""pul1 votoa. -Gyönyörú feny? ad. l

BRUNETAHOR
A sötét hojnok ké~zű1t olkóJimentes
BrUl'letoflor Special Snompoo rogyog6
rr<lely fen'y' od é~ CI ~öfetbornc ~linór·

"yalatokat soho ne~ sajtetl pompa
bon juttotio érveJ'lyre. Mély fenyt ad.

Forró nyár - kőnnyű ruhak - .,
lobogó haj! Most érYényesü'!'
csak igazón a haj könnyed!
hu!lámossága és ragyogásOl
- most mutatkozik meg igazi
szépsége, melyet o !ermé~zet,

é"o helyes ópoló;; adott meg..~

A fertőtlenités mindenkire
nézve kÖlelező és ingyenes. A
fertólJenilés elóI nem sZélbad
semmiféle iárgyal sem vissza,
tar/ani, vagy elrejteni, mer! cl

fertőilenités elól elmaradi lár-

gyak tovább lerjesztheHk él bee

tegséget.

Az óvószabályok megtartcísa

kötelező él betegre, él beleg

ápolójára és hozzálar!ozóira.

Amennyiben ezeket kÖJelező óv~

intézkedésekel nem laríanának

meg, él kihágás! eljárást él fó

szolgabirói hivatal az 187ó: XVI,

L c. alapján megindiija,

.--,~,. '-f ~-,

Meseszép a rizura'
,- kalap is! '.

ellenasaz

.... ar

II

~
já,Sá! él kezeióorvo~ _megkere,- !,'

scscre csak él halosag enge-
délyezheii. '

Nem szabad a betegei más I
lakásba vinni, Ila csak azt él I
hatóság elóbb meg nem en· i
gedle. l

Nem szabad él vérhasban i
szenvedó beleggel egy lakás- II

ban lakókat a kisdedóvódába, \
vagy az iskolába engedni. A'
kitiltás iránI hivalalosan él köz·
ségí orvos in/ézkedik, ó halá- I
rozza meg a kilillás idejét és
azi, hogy mikor meheJnek azok
ujra iskolába.

Nem szabad cl kulak melletl
mosni, különösen nem a beleg
szennyes fehérneműjét.

Nem szabad él vi7eskanná!
a kul fölé tartva vízze! megJö!

a 'leni, sem azl a vödörbe meri.
leni.

Nem szabad élelmiszerekkel
foglalkoznia annak, aki vér
hasban szenvedó beteget ápol,
vagy azza! egy lakásban lakik
(Ieiárusilás. 'gyümölcsárusiJás
slb)

Nem szabad a betegszobá
ban használt ágynemükel, ru
hákat, az ablakon szellózjelni,
tisztogatni, poroIni.

Nem szabad a beteg szobái.

jából kivinni az oH használt, gondot fordítsunk, mindenféle vülróJ ie mosva, 2 óra hosszat
ágy., ruha és fehérnemúkel, hasmenés kezdetén azonnal vi· állni kell hagyni.

já/ékol, könyvel, uiságoJ, leve- gyük orvpshoz.", Az árnyékszékek ülódeszká.

le:, evóeszközökel,lakarilóesz· FERTO'"T',LENIT·ENIknl·j' m'I·nd- . 'i dl -- 'I '1 'k'J' '1'... ja, pa Ola, al o I mcse es
közöketés egyébtilrgyakat, b I b minden részét, melyet abetea
mielólt azoka~ nem ferlófleni- azt, ami a, etegge, vagy a e- <5

tell ék. leg váladékával,ürülékével érinl- kezével megfoghatoll. 5 száza~

Nemszabad megengednünk, kezésben volL.A fert6tlenitést ~ lékos kreozolszappannal, vagy
él b I ~·a IOIma alatl a b 5 százalékos carbojsav oJd"'tá-hogy él beteg szobájába legyek e egscg ,r u 12- u

jussanak be, merj ezek rászáll- leg ápol,ója, Hlelve hozzátarlo- I va'l le kell mosni. A heteg ápoo
nak a beleg üriilékkel szeny= zái larlf;>znak végezni, az or- l lóiának mindannyiszor meg
nyeze!! ágy- és fehérnemújére, vos ulasiiésának alapján: kell mosnia a kezét az orvoso
széklelére s él magukraszedell A szermyes ágy, és fehérne- tó! aí6nlott fer161leníló oldalba,
csirákkal lovábhrepülnek s rá- miiI a leolJzás után azonnal va~ vélgy jól habzó házJszappan
szállnak é/eleinkre, melyeket cl iamilven ferJ:óllenilő szerbe nal, ahányszor csak hozzá~
csirákkal fer!óznek. Használ, kell '2 óráré! beáztatni (1: 1000 nyul él belegIlez, vallY abejeg
junk légyfogói, légyhájóI. Az 5ubJimat, 5 százalék kreozoj~, ágynemújéhez. Leghelyesebb,
ürülékel, vizelelet, étell, ila!! szappan, 4 százalék lu(;kó, 511 ha a beleg ágya melleIt állang
fedjiik le. evőkanál szóda, 1 lilcr vizre 6 dóan 011 áll él lavol" viz, aho!

Nem szabad a beteg lakásá- százalék szódatOHéllo! slb.) ugy. l ól kezét azonnal megmoshajji:"
ból él szemele! a többi személ- hogy az olda! if ruhát eltakar·, lia a vérhasban szenvedő

hez önteni, hanem az! el kell jél. Kimosn~ a ruhákal csak az- 'I belegel kórházba szál1iloiiák,
égeloi. u/án szabad él iak~sban. l '\'agy ha meggyógyult, vagy

Nem szabad a beleg állal! ~
használl ámyékszéket a bele- Jáiékol, könyvet, ujságot, !e- i pedig meghall, akkor él lakást

ele' leN' bb I' Ini 4 beteD ~ ferJóHeni!eni kell.gen kivül másnak ferlőJlenHés v ',' <5010 e,cge, •. , .' "" - ~
'lk' "1 h '1' -',. I szobaban megmaradt élelmIszert I

ne II aszna lll, mleri JS az el 1'/1.,.' .. 'h ., '
b • ' l -- . d h " olyan céluol kmnm, og, azt ma;:, !elen apo OJéI ,mm .en aszna· /. :,
l I I' fl-l" ·1 . j "k felhasznalhassCl, nem szaood. ljHa II an er o .em em anozl'.

Nem szabad él beleg szobá- Az evő~szköz~kct, _(ány~ro'l
jában állatokal (macska. k kat slb. mmden etkezes uian a l
tartani.' betegszobában kell 4 százaié· '

Nem szabad az olyan ház kos !ugkó, vagy 6 százalékos
Iwfvizéból inni, ahol vérhas szóda meleg oldai.ában meg"
belegel ápolnak. Lehetőlegcsak mosni és azután tiszta vizzel
ár/ézi ImI vizéből igyunk; min- jól leöbliteni.

den étkezés előll és székelés A köpócsészében B'yiij/öH
után mossuk meg él kezünket köpelel és az állandóan befeo

bele- jól szappannal: ére/len, romloU det! éiieliedény, vagy a1!?'ylál lar- '
gyümölcsöt ne fogYélsszunk, jó lalmái 20 százalékos oltot!
gyümölcsöt is megmosva, há, mész oldalával összekeverve
mozva együnk;' nyáron ne vá- az árnyékszékbe kell önteni, az
lasszuk el csecsemóinkei, láp- edényeket pedig fedóileniíó'
lá~ásukra és ápolásukl'ö nagy szerrel ujból meg-öblitve, ki· I

e
/; meLzgebb időszak és 6 gyü
íTlclcs,Sz'2zon b2áil ával számol
nUl,k kell azzal, ,hogy az évek
(lIo SZÓ 1YBnyosan elóforduió I
vemas eseileg lömeg-esebben!
léT) fei. Kü]önösen a csecsemők I
közöl! okozna ez érZékeny!,
iPiJsztifásl, dc a t'ell1ó!1ek meg- ;
beiegcdésével ~s rcngeleg vesz- ~

Icség járp.éJ. f:" beiegség meg- I
ciózésével mindez! elkerülhel-I
jük és ezérl nem Jesz érdekje~ i

ha a vérhas eileni védeke
zés tudnivalÓi[ az alábbi nép
szerli szövegezésben [smer,
tejjŰKe

Mi okozza él vérhasI?
A vérhasi a vérhasbaklérlu

mok okozzák, mel~'Qkagyom·
runkba i

Hogyan ju1nak be ezek
csirák cl g\omrunkba?

Ezek a csirák éieiek, .
cl zs : aiokkal íulnak be a

:;; yonFui,,,D6, meh;ek vérhas
bakíériumokk.aJ szennye.ze!lek.

11 utnak ezek c. bak
tériumok az éleliinkbe. és iía
unkb':l ~

.A 'vérhasban szenvedó beteg
bl2íébó~ miHió és millió baklé-

LJ ürü! ki. Az ürülék él la-
:ajrG 'u" lelepednek rá,
G csírák a !csfükre ragadnak.
Az igy szennyezelt legyek él
vérhB5 ujból le-

éieleinkre, italainkra,
melyekre rászállnak, bekkós·
minak. da -már mosl ezl az
(~leH eHogyeszi1uk, él, baktériu·
mok beléjl1inak a gyomrukba
25 lDegbe!egitenek. A talajra

fer/6z6 csirákalaz eSó g

viz bclemoshatia a kuhmkba,
ha ebből iszunk, megbeleg·

éíelL vagy
lial! sJ.:lunk, amelyej cl be-

vagy ámsiiotj, szin- i
tén megka a a beJegségeL I

Í\!kgki'jphaljá!z~c ;:; betegséget

akik a vérhas be!eggel I
egy szObÉiÍJéill éJnek? i

Igen, megkaphatják_ ha nem
védeizeznek.

kell lennünk, hogya csa- I
!1?J(itaaok él fedőzés! eJkerüljék? I

A vérhas beleg ápolójB és'
nozzáJar!ozói él maguk és má·
sok egészségének megóvása
c r2!iából köielesek él köve!kező

óvszabálYQ;ka meg!arlaní.
Ahoi vé~has beleg van 61 la·

!dsban, oli a lakás fóbejáraíán,
szembe!ünó figyelmezlelő vö-'
rös cédulái kell kifüggeszleni,
amil csak51z orvos engedé!yé' ,
vej szabad levenni. Amikor a
belegség megszür;le, vagy él

kórházba 5Z3miás ul án él fer·
lőtleniíésl él ferróileniló eIvé·
gez!lZ, él vörös cédulál az kö
teles el!ávoli1cmi.

szabad a '/érhas
ge megláJogaínL

szabad él vérhas bete·
gej JJérkocsjn, vagy hármely ~

más in:özlekedési eszközön szál- Í'

ragál':fos szám· l
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Kisszabó ré-
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e.2:V liter kadark.e :,:s:qv
fehér fejtett ujbor SDJtv?d
kert állcmásra ~ds7~I~itva

s feladva. VasuH fuvar kb.
4: iíHér IherenkénL Csakis
50 Eteren felüli renüei,ést
fogadok el. Horrtöt dnmen
tesen adok a szállita5 ía:#
tan1ára köicsön: hordÓKH
30 napon belűj béril1entve
ki.Udendő vissza, SzétkDl
dés utánvéttel. Egv
le'iéloéhteg ellenében
dök mintát a borból min
tásdobozban; bér111entve.

Soraim !<e~iemes édesk§s
iúai1~ak. tisz·~a. tökél'etes za
matuak és li} é m sava~};·ua?{~

sé.:'oi s dndCl;'cL--Jl',
sc L

t(\ cl. r: 1 ird az osz ,!L fy'OZ·::I ló
C~-:J inog"),, B. .:J n '~{C\ .. CTi c'; A_L:5 n-

darc1lzÉdÉJssc, IC=:;-

ked2s.zkef tc e

szen.

J!;;.\ a R
mint a sz6davlz,
DE NEl'-il IS SZÖDA\lZl

G

az ugynevezetl

A ü] más-
hol fürödni nem szabad. A fül"

ve.
Akjk a meg nem zngede1i

helyeken fürödnel" azok kin;,]:
gásl kövzlnel( '21. De r;cm 525=

bad a fürdóhciyckrz kuiyÉikci
vinni, s a fürdüh:::!y kőz2',zben

bármiféle jószá?oJ füröszicnj,
vagry usz'~aJr;Í.

SLáUi-~

hirdetési múveleid<cl él 5100

dard;zálás megkörmyi:i és ol
csóbbá iQszi.

Í"~ülör;böz6 fairáju 2!l'ümö!cs
[lek más és rnás a plBca J fo",
gyaszJó]a, ezérl ö mai yn8dcn
gyümötcsken?sl-<cdc:;crn már
megkivánia Q 1ajiamegkii!ön
bözJelésckc! s ezen belül d

illinősi2gi meglli'liározásCK"1i .S.
Vannak piacok. . cl nag·y
alrnákai, más bciyen pcdílJ az
apró!<a! keresik. Amif, or mi
már a szedésné! az egyes faj·
tákal elkUI egymáslói, ez
az eljárás löjdonképcn él

slandardizálésa l a p j él, S ha
ilyenkor a minőségre iJlJvány
~ndjmölcsöt 15 eli~ülöni ak-
Kor ezzelo!csóbbá jcssziik az
osziályozo!!
lásáL

Egyes gyiimölcsfaHák raklá·
rozássaJ sokáig larlhaíók el,
azokat eladás e'2ljából olyan
kor hozzuk forgalomba, ami~

kor él piac már nem luJzsufoli,
viszon I vannak gyümö!csfajiák,
amelyek c!larít'ísa nem iár kel
ió eredménnyel, miér! is ezek
kel nem fogjuk. él helyel hiába
foglallalil!. A slandardizálással
khá! olcsóbbá lehel leoni cl

raklározásL
A standardizáil gyümölcsre

egyes i§l!amokban kedvező fel
tételek melleH :negfeleló pénz,
hitel is szerezhcló, mert a Sl.:Jll~

dardizálr gyümö!csnek ér!ékéi
könnyen lehel megállapifewi. A
standardizálássai iehá] köny·
nyebb a hi1elszerzés is.

A slal1dardizá\ássöl lekinlé,
Iyesen növelbelji.ik avevők

számát, mivel nem feJJéllenül
szükséges C'Z árut közvelJen él

piacra vinni, hanem El minősé'

go! osztályok m,;zgjeiö!ésévei,
lüfeiezéséve! nagy lávoiságról
is meg lehel rendelni. A sían~

dardizálás íehát megkörmyiíi
az áru eléldcls~! is.

A slandardinW gyümölcs
m·zghírdelésévei növeljük él

gyiimöícgfogyasz í6kaL és meg
könnyiíjUk a 'levőknek iSi vá'
sáriásL

A tapasztaiai eléggé megmiJ
[alla, hogy El fogyaszlónak job
ban tetszik és sziveselJben vá.,

A gyümölcsstandardizálás előnyei

rerlclb: i ,g',: n' A t,·r" .~. .:::'!
gépé'C i ' ~' f\ 'V bJ;

~SZEKÉs AK
~~~..p~~~,~~~~~,,,~'<l:!;~~~V

Me. Cormidi, Massey Harris, Dee'dng, MHw2i;'lKee, ioiH1~,ton

stb. g é pl e k h e z. Mii"ldeni"lemCi me:úígazdasagi 9épalkat!része~(,

m[1sza!<i c i k k e k és o j a j o ko legolcs6bb beS7.e~2és' forrásB:

utca 9.

J

N I
!
;
!

, • I 'd'" . Ii" HZIV) eKl ma g y a r s a q ;
szomaru hclyzcJi sikoll ki ab·
ból lj cseh birósági eljárásból,
amelynek végén most ;5 évi
btSrtönre íiéltek egy hatodikos I
gimnázislát, meri rimekbe szed- i
Ic Jókai regénycimeil és a vers- ,
sarok közöl kifejezést meri i
adni magyar érzelmeinek. Fej· I
háboriló ez az Hélct, de egy' 'i'

uHal megnyugtató is az él lu-,
dat, hogy már él cseh meQ'száJ. ljl
lás ala!! született és a- cseh I

szellemiséglől áthatol! iskolák- ~
ban tanult diák is igy ir Jóka- ~
iről:

A Jövő század regényét megértük,
Jöttek utána a bus Hétköznapok,
Reménnyel élünk mi Gazdag szegények, .
Rablott kincsen a Szegény gazdagok.

Aki a szivét a homlokán hordja,
Rab Ráby módra tengődik csupán,
Aranyeulbernek keserves sorsa
A Politikai divatok után.

S!and~:d!záci?ez a~gol slan· !
dard sZaDai SZamjdZlk. szab- ~
'( r ' r .. r;: t I ~ ~ ..... t l T • ..-:, ...., J )~,cHl\ egys<;.ge" dPU.., • S,b. )\óil2!d, "

amellyel valamii fllérünk. Igy l
pl. léleznek stcnöjid-egys;igek .1

, ci pénz, sulyméréséi'c :; vannak l
mezőgazdasági j:: cnJ é n ye k, 1
gyü,nölcs, stb, m~ílóség meg- ,I

oéllározásf.lra, Miv,~! a gyümöi- 1
esök cl faj!ákon belül js küjön- li

I
, böz~ minősé~üek; ~zok:j :ncg-,!,'

fcielocn oszl,élwozflJ kel!, nagy

1

1 telszetás alakban, jó áron ke-I
,üljenek forgalomba, ,

A slandardizálással kapcso- il
Enyém, tied, övé lett most az ország. I 'ajh j ! ct I' • i

Magyar előidőnkből nincs népiink, 'lJan cl ",CilZS ce elml gyal{or~ l
A Csataképek még előttünk á]]nak ,Jaiban, ki.i1ÖllO,' ;:',~en külföldön az l!
S a szélcsend alaH kisírjuk magunkat. I" aszlályczoH gyümölcs mcgfe-

Lesz-eidő,hogykötünkMégegycsokrot?\ löIésére ol_ya~ !.(.ife.jeZéS...C,k. \"ran-I'
Sok Névtelen vár, hogy gazdát cserél? il naK hasznala1DeHJ, amelyek se-
Az Öregember nem vén ember, bizunk ~ p.ítségével azegymásfóf 1ával I·

S Kálnok ulóda szenved, tür, remél. il lakó vevő és eladó meg hídr,
t

I-Iová lettek a Fekete gyémántok? :: nak egyezni anélkül, hogy ZA ~
S a Kárpátok büszke hegvsora? ~ vevő (lZ árut látia volna. P1. ha '
Látod-e onnan, Jókai az ~égböl, ~ valaki Boszniában kéi vagon
Hogy Erdélynek nincs már Aranykora. ~ szilva-aszalványl kínál eladás-

A Kőszivü ember megtért fiaihoz. ! ra. a vevő feJvilágosilásl fog I'

Magyar nábob is haj! - kevés maradt.! elóbb kérni, hogy az áru mi
De Egy az lsten - ml tudjuk, hogy él I' lyen oszlályu, sib., S nem' fog

[még
A szabadság a magyar hó alatt. - ~ belemenni az üzletbe addig,

. l amig azi nem ]álía. Ha pedig
Mester, ha te most ilt lennél közöttünk, i
EnyhHnéd-e szivünk bánatát? l él kiná!ö érlesW, hogy él kéi va-
Kimondanád, hogv ?.;jire megvénülűnk, li gon szllvája 70-es slandardmi·
Üsszeszedjiik-e s~étszórt garmadát? l, flÓS!?"Ü, akkor .ci vev ó iudni

~ ~ 6

Te nagy szivednek ezüst hegediijén, ~ fogja, hogy az olyan aszal,
Egy szebb jövőről zengjen a hur,! VáDY, amelynek fél kilogram!á·
Végét jósolnád szomoru napoknak, I ban 70-75 drb. szea1 van· s
Hogy nem lesz közöttünk több[dUj föJ- j ha nem js lálla, de 111dja, hogy I

esur. l "
f. mit vesz és megrcndelheH meg- ,I

Neved nagyságát gyermekükbe Gltják, il tekintés nélkül akár íelefonon,
A magyar anyák édes csókjai... ~"~." ,., . l 'lb· ff" I
O
·'.. d' .. . ! .,' t ., su,gol1yl!eg, vagy leVe en, mg-

rom, lcsoseg magyamaK sZUJe Jed. ! i'
MERT TE IS MAGYAR VOLTALJÓKAI! l gellenül él távolság/ól. I
S - - . - .! A standardizálás eredetének i

ze,? es )~ ez ~ V12:s, a ~se' l k, ct j" ft k II kl? . '8 i
hek IS ezi bIzonY1101lak, amIkor r. ez e el o ,e .. ~resm, ami ~

Ífójáf 3 évi börtönre í/élték. I kor maga ci fogyasztó kezdje I
Csak arra nem gondolJak, nagy! köve/elni az egyenletes árut, I
él brulális ítéle/nek aligha lesz l aminek következtében az eladó l
~,iav~t,ó", ,.hatása, de. bennünk~' i oszlályozni kezdje fl gyümöi- í
ls;:ne. Kozeje~~ _ VISZ _ egy le' I esd, hogy 22zel CI fogyaszfók I
pessel él reVlZlO fele. ame' j k' - - '1 k' " " ; 'll I l
Iyérr minden erőnkkel küzdet i l~~n~.agal . l~legl,~~, m,Q Q, él !
nünk kell, I gyumolcsoszlalyozas t e r en l
fMlH\tll""""UiIMAA'U",~ i mind nagyobb és nagyobb ha- ~

Van,e már életbiztositása? l ladás mulalkozoH és komoly I
TUR ! lérl hódiloli. A nyers gyümölcs I

I standardizálása a legleki!1jélye~ !
Étetbiztositó Társaság. !. ssbb fejlődést a háboru utáni 'I

Szíveskedjék érdeklődni ~ időben érle el. I
Bodon lajosnáL l A 2!yi.imölc.~. ~!~dás~\íaí ~~p.- I
Kazinczy ut sz. i (SOla/Dan gyullesi. valogéliasl, I

WHWUW~~U~~uuu~ 11 raktározás!, k~verési, szálIHási, I



Köszönetnyilvánitás,

Akik felejthetetlen testvérünk
és nagynénénk

özv, Sándor Mihályné
szül. Gecsei Terézia

temetésén megjelentek, akik
drága halottunkat betegsége
alatt meglátogatták, azoknak
köszönetet mondunk. hogy
velünkérzésükkel enyil ítették

nagy fájdalmunkat.
Gyoma, 1936, junitls hó.

A gyászoló család.

Újpesten egy kom~ról töb
ben beugrottak a Dunaba, mert
megijedtek, hogy süllyed il.
komp. Eddig 11 haloltat fog
tak ki aDunából.

A.nyak.önyvi hirel~
A gyomai anyakönyvi hiva

tal könyveibe 1936 év junius
3-tól junius 19-ig a következő

bejegyzések történtek:
Születtek:

F. Kiss Endréné Dorkó Er
zsébet fia Tibor rk., Dinya La
josné Hanyecz EteI leánya Ilo
na ik., Nagy Ilona leánya
Ilona, .* Erzsébet rIc :Bela
Imre Jánosné, Hanyecz Ilona
leánya Magdolna Matild rk.,
Novák Mihályné F. Nagy Zsu
zsánna fia István ref.
l'Iázas§dgot kötötte)\\:. ~

Gecsei Ferenc és Dinya
Mária, Gold Árpád és Breuer
Lenke, Ádárn Balint és Nagy
Erzsébet.

~.IeghaHdk:
G. Szabó Lászlóné Csalah

Terézia 62 éves ref., László
István 76 éves rk. Varga Irén
l hónapos ref., Jónás István 6
hónapos ref., Pető Sándor 76
éves ref,

A F T U R A repcét
is vásárol. Eladók adja
nak mintát a a g n e r
fakeres~(edésbe.

vf 17lfl§'!jflr

te~Ul

Országos érdeklődés mel
lett folyik már egy hete Béké
sen a kaszáskeresztesek nagy
törvényszéki tárgyalása.

még az ételekben is érez- :" .. ,
J ",

I
hetavé valik lvi.gyaror- ,

SlagOn!! •. ' A, kal.cs és

;. finom sütemények küla- 1" 7-~=-..-A
I k k k' .I nős epe n ropogaSd. l-":

v.ltképen lazak lviagyar- _,

orsz.gon! ,Ez azonban :,

egy szerrel melynek hasz' ';

nalata a sikert biztositja r::.~

o , 5 GYOMACUJSAG
~~I~-;,::.e.....-.._......~",""""' ..._~_~ .._~_~"""""""'.,,,

! w

~ K '.' A folyékony gyümölcsöt,!
l gyümölcsleveket h á z i ,l a g is l

cc; , j könnyen előállHhatjuk. Nem
hog'; a 11lezög3zda,jgi termények szell1- Gy Ó g yszedárszolgá lat. keH hozzá csak néhány edény
\bl,tesegének meg"v;3sa és a \üzbiz!on- Ünnepnapokon és éjjel minden és vászon szűrő. Bármilyen ki-
sáQ n i<ii'Li'Jlt 111ini~z,eri ren- hónap l-től 15-ig a Máday és l !
d'c;2Iek edeliJ1ébel1 csépíögépekkel sem , k.-isebb mennyis.égű. g,y,"ümörcs

l6-tól a hóna.p utolsó nap',iával .
3 bé!'csé[';]-:st ~el11 a :;ctját gabon:1,iuk J IS ieldolgozhato. Errol, vala- I

eJ;;séplését m~g nem kezdhetik adJj~" bezáróan a beéri Balogh gyógy- mint a gyümölcsfák nyári ala _ 'II

ami~ cséplögéreikE't ['7en gépek meg-' szertár tart szolgálatot. kitó metszéséről, a gyiimölcs,
vjzsgálá~ára alakit":t bizottság meg A zöldmező szövetség ü.gy- I za"'s'-o·za'sa'ro'l... a szemzés mód- l
nem Vi'lsgálta. s ezen \'jzsgálat alap- • ... IIÓ.

... , , , ,,, l 'l l .. ,. vezető alelnöke dr. Piukovics J'''"ro'], a dl'O' J•• <>l'mesz'e'se'ro-l, aján i1Z elolJ2rosagW! (1 y er e nm üIZO- <ll ,...,

nViiVán\t ne!11 l1yertek, amely szerint József és központi felügyelöje június havi teendőkről stb. ir
csépi!>gepei]': iüzbiztonsági és müszaki Tolvay Z. Géza Gyomán és a "MAGYAR GYÜMÖLCS" leg-
szempontból kifogás alá nem esnek. Endrődön tartózkodtak kedden uJ'abb száma, melyböl lapunk-',

A tüzbiztOllSág tárgyában kiadolt i J 'k • -
és szeraán és megnézte - a ta- ra való hivatkozással eQ:V alka-miniszteri remieleiben Íoglaltakhoz ké- . k ~.J

pes r köz1Jirr~ tesú az elöljáróság, hogy I vaszi telepitésű lucemi. 'at, lommaI ingyen mutatványsó.-
vasúii pályamenti birtokosok, illetőleg I amelyek nagyon jól sikerüHek. mot küld a kiadóhivatal: Bu-
bérié\k a v~,súti;oz legközelebb esö ré-I: Filléres gyors lesz junius dapest, VI. Andrássy ut 8.
sie.1\ kÖte. 'lesek az ara.!ást megkeL..deni. I 28-29-én a Balaton mellé. Me- ~~iA""Il'IA""IllAftllt ..~,.
A learal0tt terményekc[ a vasútvona- I ·t· K"If," l
j,'k me;11t:11 'a sinekl('d mennél lávo- netdij oda-vissza 7 P. Az el- I Angol nye vt3m as. u o-

.ft· . , ( , l' l sza'lIa'sola's s"'eme'Ivenke'nt 2.60 I dön véQzett nyelvtanámő (Be-I:thb. dc ieg,déu, lliU Illeter ava ~agra . ".J ~

kc\1 ösSzeí<,kni. AkiI; ezl nell1 tehetik' -3.50 P. Jelentkezni junius 20- lsaneon, Grenoble, Páris, Lon
;l1'~g, fé\idjeik ke~keny volta mialt, kö- án délig lehet a gyomai állo- l don) francia és angol tanitást
teJesek onnan terl11ényeíl(et a legrö'.'i- I másnáL !YáU~1 csoportban is. Érdeklö-
debb idő alaH eil10rclani UA'ZIASSZONYOK '. MeQJ'e- dés és jelentkezés Wagner Már-Köieles a pálya men ii gazdaközönség I u • ~

il tar!'ít a vasút menlén 'egaíább 100 lent a DR. üETKER gyár 1936. I tonné urhölgynéL Tanítás kez- I
méler szélességben az arafók nyomá- évi első kiadásu fényképes re- l dete julius l-én.
tHI1 S1alalÍéklalanlll feltisztogatni és <lZ ~~UU~yu..uuli:n.tti~U~ I
21S6 kereszlsorl61 5-10 méter távol· ceptkönyve, melyet kivánságra Szell:kesztöi üzenet. B. 1. ifj.
s:ígban a \'a~úlfeiől legal<:Jbb 3 méter bárkinek ingyen és bérmentve Érik a buzakalász... A vers és
szélességű vecii'Jszántást vegezietni. A küld: DR. OETKER A. TÁP- a költemény között nagy a
ULjszfmüsokn,ll-; egyronalba kell es- SZERMŰVEK Budapest, VIII. különbség. Ez még csak verse-

n~d 3 l~pc,ő'etcs vedÖSlálJtások Conti u. 25. Sütőpor és vanil- lés és más szavakkal annak a
fllCl):Ü7, e'l:;n nel~.~[;:l1ak védelmet. Iiucokor ára most levelenkint memsme"lése, amit költemé-
~~~~ _. ::~ .. 12 fillért. b"'" L ..

tűzoltó nyekben olvashatott. Még mm-
junius 16 án a postától a dig nemesebb időtöltés, ha ez-

~~özgyűiés vasutig terjedő utvonalon el- zel foglalkozik, mintha pony,"a
"",~, ,"'Jn ,,;;.., fl idhráso1n veszett egy detektoros rádió. regényeket olvasna,

A hékésszentandra.si önkén- Aki azt megtalálta, adja be a A hires fiimszinész és a
les tüzoltó testület junius 14-én készüléket vagy a postahivatal- naiva szerelmi regénye. Erről
ürinepelte fennállásának 10 éves hoz vagy a községházánál a az érdekes uJ' pletykáról is be-

- amikor is a vá1'- rendőrségnek. Özv. Nagy Lász-
szövetség oU, lóné póhalmi tanitónő. számol a Délibáb most meg-

I
jelent száma_ R.engeteg ér-

fadoíta rendes évi közgyülését "A békéscsabai fiú felső ke- I dekes kép, riport, szinházi be-
és versenyéL E gyüIésen adta I reskedelmiiskolában és a ve-I

I számoló, kulisszatitok, nagysze-át Marinovich Imre orszá- le kapcsolatos női kereskedel· d
" -:JO" el·no"k, h. a'l'lamtitkár vitéz ~ . I fÜ rádiómüsor, külön gaz ag,., - - mi szaktarholyamon a beli-a-

dr. sarkadi Márki Barna alis- "'6 27 ..' tilmrovat, rejtvény és rengetegtások junius ~'és . ~l1apJam l
pánnak a XV. éves szolgálati szépirodalmi olvasni való le-
'~'-met'. délelőtt 8-l óráig lesznek." . d t t l '.!. •
'-'a sZl gaz ag ar a muv<t a nep-

A versenyen járásunkból csak A "Pesti .Napló könyvek" ju- szerü szinházl hetilap uj 5;;á- I
az endrődi csapat vett :részt a Hus havi kötete, Nagy iro- mát, melynek ára 20 fillér,
mozd.onvfecskendő 5-ös Qvors- d'aInll' szellza'CI'O' Az Est lapok

.J ~.J' - A Ko··ro··sv;dékbe.." o'lvassukszerelésben, szép helye- k d r 'b . l " P . »,.
"ia asa an megJe eno "esh Bud Ja'nos dl'. a l)'e'kÁ sc"abal'zést ért eL , .... ~
Napló KönyvekC! kedvezményes

A jövő esztendőben Mező- kerület országgyülési képvise-
he,...·e·nv,vb,~n ta"'~.l·,;'dr a lro"zgvu"le'st könyvsorozatnak julius l-én l" . . "'5 é "t C
>J, .J ~ "t -"" ," .J óJe Jumus :::; - n o napra sa-
és versenyt. megjelenő uj kötete. A nagysi- b I ' k d' .d
!"""~~-"__.~",,,,,,",,,,,,,",,,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~'" kerü amerikai néger iró, LO- ára jön. ft tartoz o asa l e-

AI. Idei esős ídőj;.],-ás és a I BAGOLA ÖNÉLETRAJZA az je alatt nemcsak abelterületi
gyiimölcslabetegségel{ ,kérdé- •. uj könyv, amely az ujabban egyesületeket, de a tanyai kö-
sél táru,;a!J'a a Növényvédelem I l l . röket is meglátogatja; mégpe-

~.J megje ent é etraJz-regények kö- dig azért, hogy a hozzáforduló r
és Kertészet legujabb száma. I zött a legizgalmasabb. Lobago- tanyai választóknak ne kelljen

közöl még az alma-! la 32 atrikai vadember törzs bejönniök a városba.
elleni védekezés vitás' gyermeke, aki elszakadt primi- És a gyomai kerület képvi-

kérdéseiről, a szőlő ezévi spe- tiv életet élő förzslestvéreitöl, seWje "? ? ':
ciális műveléséről, a gyümö!cs-' Angliába kerül, ahol magába Szög a tiidőbel1. Egy Jack-

egy új metszésmódjáról, a szivja a nyugati kultnrát, amely- son nevü sebész bravuros mű
hangyák elleni védekezésről, a I lyel végül is ellentétbe kerül téttel veU ki egy hároméves I
szőlő zacskózásáról,- a kajszín- és visszamegy szülőföldjére a kisfiu tüdejéhől egy különös
barackfák gutaütéséröl, a cse- vadak közé. Fajtája azonban módon odakerült szöget. Erról
n~bogá.rpajo.r irtásáról stb. A idegenkedve, ellenség gyanánt közöl rendkivül érdekes cikket
dúsan illusztrált, szines gyű- fogadja, lobagola ujra hajóra Tolnai Világlapja uj száma.
mölcsképet is közlő két szak- száll, megint Angliába, majd Száznál több kép, szórakoztató
HAIJ~'J' a Növényvédelem kiadó- Amerikába kerül, ahol megírja cikkek légiója, nagyszerű no
hivatala (Budapest, V., Földmi- ezt a lebilincselöen érdekes velják, folytat.ásos regény, rá
llelésügyi Miniszté.rim~) eg~ al-I könyvet - önéletrajzát. Ezt a dió, film és rejtvényrovat te-

e lapra valo hl vat- nagysikerü regényt az ESI-lapok szí· gazdag tartaimuvá a nép-
kozással ua,':"Ol"Ol' ..lö'U nmtat- II olvasói és előfizetői 1 pengős szerü képeslap uj számát, mely-

kedvezményes áron kapjál\:. nek ára 20 fillér.



Gel-

hi

Szerke"ztésért és kiadásért felelős:

\'VAGNER
Hungária kBnyvnyomdaválJalat, GYOD'<1

Felelős üzemvezető; Teket Sándor,

ZJel!2-i (lerf:eJy
Iai j nlfé (CŐS Hornok
tá~t szenvedő elh::n

tá~i telekk(!Jnyvi v~g

rehajtási árverést 686 P. 40 L tökekij
vetélés és járulékai behajlása végett a
gyomai . járúsbiröság területén levő,

Endrőd községben fekvi), s az endl'ődi

925 sz, betétben A. t, L sorsz. 7573/1
hrsz, 4 h. 84 öl területü, fazekasZllg
dmöben lévő, végrehajtást szenvedett
nei'én álló, s~fiiltóra :2330 i". kikiáltási
árban elrendelte.

.li:.z árverést 1936 évi julius h6
22. napján cl. e. g öra!>;or Endrőd
községházánáZ logják rl1egt~rtanL

Az árverés zdá kerülö ingatlan a

kikiáltási cir kétlJarrnacián:ll alacsonyabb
áron nem adható e!.

Az árverclni szándékozók kötelesek
bánátpénzül a kikiáltási ár 10 százalé
kát készpénzben vagy az 1881: LX. t.-c,
42, §,-ában meghatározott árfolyanl!na l
számilott óvadékképes
a. kikUldöttnel letenJi; vagy éi Oá1121
pénzriek elölegcs birói letétbe h:e1reze
séről kiállított let"ti e1ismervényt:\ ki
küldöttnek átadni ás az árverési felté
teleket aliárni (1881: LX. L-c. 147.. i50.}
170. §§. 19G8: XL.: t.-c, 21. §,),

Az, aki al ingatlanért .3.. kikiáltási
<imáj magasabb ígéretet telt, ha többet
ígérni senki sem al<ar, köteles nyomban,
a klkiáltási ár százaJéka szerÍJlt megáJc
lapított bánatpénzt az ?lltz'la ilr
ugyanannyi sz~zahikajg ki egesiüeni
(1908: XL. 25. §.).

Groma, ,936 évi ápr: hó 16 napján.
Dr. Molnár s. 1<:. Kir. jbiró.

i\ kiadn1ány hHeléül:

Pk. 1495 S7. 1932.
193J rghtói 265'1936 szin;

Arveil'ési
Dr. .tvlofval Béla bpest V. An:otln~1JY

u. 4, ügyvéd ált~l képviselt Hurhe;'r
Schrantz-Glayton-Schuttleworth iélvára

4538 P. 65 f. tőke és több követeks
járulékai erejéig a bpesti Törvényszick
1931 évi ]6 P. 37773 sz_ végzésével el
rendelt kielégitési végrelJajtS-st szem'2
Jötöl 1931 évi julius hó 3-áll ;e~ogj?ll

.3000 P. becsült ingó3ágckra a gYOD13i
kir. járásbíróság fenÍÍ szánni \'égzésé
ve! az árverés el.rendeltetv-én; anl1í.1E~

megtartását elrendelem, de csal;: ,ura
az esetre, ha kielégitési jo"uk me: is
fennáll és ha ellenük halasztó ha tál:.'u
igénykereset folyamatba nincs \'éf;r.
szenv. tanyáján KeseJyüs 1905 h;izsz.
,,-Iatt leendő megtartására b:á\Í{H\iil
1Si36. évi julius hó 4-
délelőtt 10 6rája tüzetik ki, ~lmjkJr

a bi<Óilag lefoglalt 2861 g)'sz, tr;e;ktor
1 drb, 4 ,,'asú, l drb. 6 \l2sn ekével s
egyéb ingóságoka!::I legtöbbel igéről1ek

készpénzfizetés mellett, esetleg becsárol1
alul is - de a ldkiállasi ár kétha:'l11a
dánál alacsonyabban csak a végrehaj
tást szenvedő beleegyezésé'Jel, ej fo
gom adni. Azon ingóságokra, amelyek Q

nek a kikiáltási ára .egyezer pengön
felül van, 3<. 5,610/931 1\1, E. számu
rendelet értelmében csak azok árve
re.z.hetnek, akik a kikiá\lási ár egytízecl
részét bánatpéIlziil le(esúk.

Gyoma, 1936, évi május hó 23-án.

Villányi Nándor
kir. bir. végrh, mihi bir. ldkmdölt.

Lé.ng jb. dijr:ok.

--~~~--

Publikáció

GySC-Turul Il. 0-0 (0-0).
Szarvas. Vezette: dr. ~lagyar.

Kellemes kRrándnlási hangu
laHal doppingolva, dicséretre
méltó akarússal küzdött a for
mája mélypontján delelő GySC.
S hogy tagadhatatlanul kidom
borodó fölénye megis meddő

eredményt hozot!, az a csatár
sor "szegénységi bizonyítvá
nyában" rejHlL Egyedül Kiss S.
agililása, határozoU kitörései
es egészséges bomhái vonták
magfrra s hozták lázba a uézők

flgyelmét, társai elképesztő

helyezkedései megfosztották át
ütö sikerélől. Egy kihagyott
ll-es Bartba III. lelkén szá
rad. Egyébként a csapat já
tékkuHurája . rapszódikusnak
moudható, tervszerüen felépi
tett és befejezett akciókkai
adós maradt, sok volt az egyé
ni vállalkozás, mely rendsze
rint kudarcba fulladt. Ugy, hogy
határozottan ma sem áHitható
az együttes teljes feljayulása.
csak annyi, hogy javuló len
denciátmutat. Az egyéni lel
jesítményre térve Fekete, Szán
tó, Mónus friss játéka, Kiss S,
határtalan elánnal vezetett tá
madásai, Csapó labdabiztonsá
ga érdemel emlitést. A lűzke

resztségén" áteső Czifcák, vá
rakozásnak megfelelőtnyujtott.
Nagyjából igy fest a mérkőzés

és a játékosok szemléje, mely
hez csak ennvit csatolunk : A
kirándulás ter~vezője egyest ér
demel!

A Futufánál liba!ömésre alkalmas
nagyszemü s z á r a z morzsolt tengeri '
kapható.

Szilágyi Gel'gelYl'lek egy jókarban
levö jégszekrénye "an eladó, Lakik:·
Gyoma, Jókai u. ]3, 2-l

A dévaványai határban 86 m. hold
mindent megtermö föld haszonbérbe,
kiadó, - feltételek megtudhatók Sz:i- I
tás Zsigmond De\'aványa, Bem József i

Lltca J7. 2-2 l
Kltül'lo zamatu rizling bor lite-I

ren ként 56 fillérért kapható Kerekes l'

Károlynái. -14 .
Kollmann J6zsefnél E. m e T fl iá l

gllmmiszijak, minden méretben legju-l
tányosabb árban kaphatók. 6-3 ,

GYTK---GYMTE 3 O (D-O).

barátságos, biró Kiss.

A vasárnapi szahad napot ki
használva barátságos rnérkő-'

zést tadott a GYTK csapafa a
"olt GYMTE csapatával. Nem l
lenne tehes a heszárno16 nk, ha
meg nem: emlékeznénk arról, i

hogya mérkőzéselső felét, mi·
lj'en fiirgén és észszerüen fut
ballozták végig az ugynevezeU
öregek. A második félidőremár l

nem telt az :i~amhól, s. ig}: l
kénytelenek voltak meghaJolm l
az állandó tréningben lé,rő fia
fajok lendületének. Ezzel min
denképpen igazolódott, hogy
még 10-12 év után is "an já
tékos, akiknek legyőzéséértmeg
kell dolgozni a fiatalol~nak. To- !
vábbá igazolódott az is, hogy 1
egy mérkőzést lehet szépen, i
csendben es egymást szeretve j'

lejátszani, - ez~. megmutatta az
öreg csapat a ílataloknak. -;
Megmutatták, hogy nem csak
akkor kell egymásnak örülni,
ha győz a csapat, - hanem
akkor.. i~, amikor elveszti l
mérkozeset .

Kiss sipjelél'e a következő- I
képpen állottak fel ct csapatok.

GyrK: Porcsaimi - Hatvani,
Vatai I. - Csikós. LakaLos, Ker
tész, - Olaios, Nádudvari, Rau, l

Bartha L, 'Bartha H. !
GYMTE: Krlltek - Rozsnvai, l

Szilágyi - Hainfartn, Ta~di, I'

Szendrei, - Krampner, Szend- ,
rei II., Szilágyi, Mayer, Gecsei. II

A játék hatalmas iramban
kezdődik. A 8.-ik p.-hen Bartha
n. hatalmas 1övését Krntek bra
vm'osan fogja. 16 p -ben Gecsei
rug szép kornert, amit Hatvani
tisztáz. 30 p.-ben lábról·lábra
megy a labda, amidőn a jó lö
vést Krutek szenzációs védése I
teszi ártalmatlaná. 38 p.-ben
Szendrei n. lövéset fogja szé- I
pen Porcsalmi. Ahátralévő .
idő· egyenlő tamadasokkal te
lik el.

Szünetben látszik az öregek
fáradsága, de azért a hangulat
emelkedett. Kezdés után némi
mezönyjáték alakul ki, de ez

,)q i l 5 7~~,)

21 II 4 ti
22 9 :3 Ei
22 7 5 W
21 7 2 12
22 6 3 13
22 7 1 14
23 5 4 14

23 5 4 14
24 3 4 17

to.:Sla ki H.

l 1\1SzSC
2 MTI(
3 ETK
4 GyTK
5 BlSE
ti Törekvés
7 GySe
8TAC
9 KTE

10 Hunyadi
11 Máv IL
12 Turul IL
13 VSE
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I
dr. Bartha János, dislelnök: II namarOS3.ll (xyTKfölernrre emel- l tel'+;k2'2VV;ki;~~t~::~.biJÓ3ág mifJ!
P)enc~e József. alelnök; Gu- keclik. D.-bell;ar. üi'eg:ekaek i
""~, t , ,"-' n~\·í. Si.árn.

I
b I . l l l" . l' I' adódik alkalom'~.,....(vezetés, meg- ;

0,, állása VI...20, án: ueJ.: .stvan n:ereSéeilO, ÜÚGlf: - I' l szerzésére, de aiílegitéH ll-est
22 20 I 1](JC) 21 41 Yitéz MiskoJczi Gabar tanHó, Szilágyi ajólhely,ezkedö Por-!
2:.: IS J 4 x8 23 37 I intéző és csapat kapitány: 01'= 1 csalmiba tövi. Ettől kezdve!

I l · J' .f' l' , .' i G 'TIK' " ·t· "J 1" '22 14 :, 3 74 21 ::n [CS anos ienSlt~epesz, Sler.<l- I y 1. az lranYl o es a ti p.- \
38 41 27 ros: Gulmez Vince, pénztüros: ; ben Csikós köze1rő!':mcgszerzi l
47 40 2li Farkas Lajos" 'JI a vezetést l-O. UQvancsaLk Csi- l,'.'

42 38 23 kqs a gólszerzö;: 30 p.-ben
3', 48 19 Sporttársi üdvözlettel l 2.-0. Majd a (rossz nyelvek sze-
26 53 Hl Orlics János futball-intéző".I rint a 48-ik p,-ben) Kertész
32 73 15 I beáHitja a végeredményt 3-O.
23 66 15 A magunk részéről sok sze- A mérkőzést a második fél-
35 66 14 rencsét kívánunk az uj egye- időben megérdemelten nyerte
;~ ~(l) 1104 sület m(íkö4iéséhez, Egyébként meg a GyTK. De ugyan ekkor
_J v le kell szögezni, hogy a mér

a GySe II. csapata holnap-va- kőzes nem is volt olyan könuyü.
sárnap - barátságos mérkőzést GyTK-ból Olajos, Hatvani és
játszik a kondorostanyaiakkill, Csikós vált ki.
mig a GySC kombimUtja Dé- ' GYMTE csapatában minden
v8ványára rándul út. ki egvformáa küzdött, az ered

mén'3; rájok nézve hizelgő. A
mezőny legjobbja Krtltek volt

Iiiss jól vezetett.

GYOMAI UJSAG

Junius 21-i mérkőzések

Gyomán: GyTK-KTE, Me
zőberényben : MTK-ETK és
Törekvés-Máv II., Békésszent
andráson: Hl1nyadi-TAC, SZ<:lr-

jvason: Turul-BISE.

Sporthirek I
Az MLSz országos elnöksége I

junius 9-én tartott ülésén meg- l
semmisitette a DLASz feHebb- '
viteli bizottságának a GySC
GyTK ügyben 1936. január 21-i
határozatainak ama részét, I'

mdy a 2 büntető pont levoná
sának mellőzésére vonatkozik,
és az alszövetséget, uj szabályos
határozathozataira utasította,'
Ezzel a régóta huzódó nMat-1
lak-ügy" ujból a felszínre fog .
kerülni,

Hadsereg~kupa mérkőzések

során a csabai lo. gy. e.válo-
. gatoH csapata felett győzedel- I
meskedő debreceni repülőtéri I
csendörkülönitmény csapata l
kedden 2-1 arányu vereséget'
szenvedett az L batárőrkerület I
válogatott csapatától s a kupa I
további küzdelmeiből kiesett.
Az J. sz. kórház-Szombathelvi
repülőtéri csendörkül6hítméliy
meceset a budapesti kórház
nyerte 2-O arányban, Vig IV. I
góljaival.

Az alanti kedves sorokat kap
iuk: "Kedves szerkesztő ur I
Mi, Kondorostanyán lakók na
gyon szeretjük a sportot és
félév vel ezelőtt megalakítoUuk
a mi szerény kis egyesületiin
ket a Testedzök Körét. Szeret
nénk ha a Gyomai Ujságban
rólunk is ima egy pár sort a
szerkesztő ur. Pünkösd hétfőn

játszottunk először az Endrődi

TK U. csapatával, et'edmény
EH volt, junius 14-én pedig
Kondorosi TE kombinált csa
patával, melytől 7-1 arányu
vereséget szenvedtünk. Nem
csöggedönkazonban, sőt nagy I

reményekkel indulunk a kö-I
vetkező mérkőzések elé, mert
közönségünk között oly lelkes
támogatóink vannak, mint Ben
cze József kántor UI" és dr.
Bartha János orvos ur, akik
ugy erkölcsileg, mint anyagilag
is sokat áldoznak szerénv kis I
egyesületönk további boldogu
lásárt. Egyesületünk elnöke:,
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Endrőd I\özség
közgyülése

Endrőd község képviselőtes

tiilele 1. hó 28-án d e. 11 óra
kor rendkivüli közgyülést tart,
melynek egyetlen ponlja a Sza
bó Imre és Társaitól kisajáliLott
védögátra a föld csereszerződés

végleges megkötése.

Érdcrneinek elislneréseii! fl.

battonY8.1 kerület n e Tn z e t

gyüJési képviselőjévé,

vá.lai'ztotta. 1922-ben került
Endrödrc, mint adminisztrátor,
majd plébános. Később c. apát

A hiléleiet fellenditeHe, <JI.

húboruban leromlott erkölcsö
ket TI emesitette, gigászi harcot
YÚ' ct nemzetpusztitó rúkfene, ,
az egyke ellen. A falu előhb

rejutása érdekében sokat fii.ra
dozik: 9 uj iskolát épit, meg
alkotja a polgári 1skolát meg
szervezi a nepművelésl. Társa
dalmi megmozdulásoknak oH
hont szerez: felépiti a Néph.á
zal, melynek nincs p,lrja az
egész vármégyében. Szegény
házat lélesit, nagy munkát vé
gez 11 ffillllkanélküliek elhelye
zése és a Zöldkereszt érdeké
ben. A Vöröskereszt terén szer
zeit érdemeinek elismeréséü! a
Kormányzó Ur legmagasabb et
ismerését kapta. Az ő érdeme
részben a Mezőtur-Orosháza

országutba való bekapcsolódá
sunk. Jelenleg a Körös hajóz
halóvá lételén faradozik. A val
lásos és hazafias nevelés, va
lamint nemzetgazdasági eszmé
inek terjesztése céljából meg
inditja a Hármas-Körös havi
lapot.

Ezek csak kiragadott moza
ikok. Csak az Uris ten tudja,
mennyi könnyet szárilott,meny
ll.vi bánatos arcra varázsolta
vissza a mosolyt.

Ezért ünnepli Őt most End
rőd népe!

Ezüstmiséjét Csanádapácán
mutatja be az Egek Urának
junius 29-én. De az endrődi

hivek szeretetük és hálájuk je
léül julius 5-én, vasárnap ün
neplik Föpapjukat.

A magunk részéről csak azt
ki vánjuk, hogy adjon neki az
'Cristen erŐI, kitartást,egészsé
get, hogy még sokat alkothas
son Egyházának és községének!

zán, Csabán, Gyulán és Debre
cenben. ~agyszerii alko!óere
jének lág lere nyilt i II a kom
munizmus és nemzeti meguj
hod6s korában. Vezetése ill!ft
álló Kal. Otthon volt az egye
düli társadalmi szervezet, mel)"
nem hódolt meg 8 tanácsköz
társaság elölt, ugy, hogy csak
fegyveres karhatalom tudta el
foglalni. Hazafias magatartása
miaU elfogták, börtönbe hur
coHák, ahonnan csak az oláh
megszállás alatt szabad uh ki.
Még a háboru elején megalapí
totta a Zila Hadiárvaházat,
mely a maga nemében első az
országban. Azonkivül számta
lan intézmény és alakulat neki
köszönheli létét és virágzását.

14 p e n g ő vel számítjuk, cea
134.000 pengő lenne az épllési
kö,Hség,

Aj)olgári iskola építési ala
punkban 103.000 pengőnk van.
Egy perce t sem sza, ad to "ább
várnunk, eIjünk a fő~spál1unk.

léJoga~ása alkalmával leH ki
jr;lentéséveJ, forduljunk hozzá,
ha van valami komoly nnwka
alkalmunk, ő támoga l bennün
kel. Einon meg <1 községi kép
viselőtestiiiet egy szükebbkörii
bizottságot, hirdessenek terv
palyilzqtot, kérjék meg a főis-

pánt és intézzék llgy fi dolgot,

hogy az épületelzet még az
összel letö alá lehessen howL

ilyen alispánunk van, s.kinek
az iráll.yitása n~eHell szövetke
zeti munkát végezni eredmé
nyes és él vezetéS is lesz.

Legyen alispánunknak ez az
első szövetkezeti J('pése bá orí
tás, hogy fl vármpgye többi ter
ményei ertékesilés.el1ez szül.;sé
ges s/-ővetkezeilek vürmegyei
jellegű megalakítását is kezébe
vegye, mert bisszük t'·s látj
hogy amilyen jó közigazgatási
vezető Ó, oJyün szövetkezeti
véOzelő is válik belőle, W.

Régóta vajlldik q polgári is
ko)a felépítése. Kétszázezer
pengőn felüli építési összegek
k<l';hngti3k íelelőHenü! a J{ove':'
göben. Egyik gyomai kömüves
me~ter számításai alapj~ül ab
ban a helyze[})en vagyunk,
hogy 8 tanterem, 1 rajzterem,
1 kGZÖS dőad~lerem, .~ torna
terem, 4: sohás igazgató lakás,
2 szobás szolga lakás, cserkész
oilhon~ kézimUllka!erGm, 2 qrb.
3D n1'-es napközi terem, szülői

fogadó, könyvtár, tanári szo
ba, igazgató il'o(.ht ,~?er~árd~ es
i:ováhbi szükséges mellék he
lyi",égek összesen 1100 m 2 be
epített terület, eea 9600 lég
köbméter. Ha légkülm~éteréi

Csernus Mihály endrődiapát
plébános szL Péter és Pál nap~
ján mutatja he ezüstmiséjét
szülőfalujában Csanádapácán.
A mai idők nem alkalmasak
arra, . hogy egyes embereket
ünnepeljünk, de vannak napok,
amikor meg kell állnunk egy
percre, sok ügyes bajos dolga
ink közepe'ie is, hogy köteles
ségtudást, kitartást és áldozat
készséget lanuljunk.

Csernus Mihály az endrődi

ek főpapja becsületes, vallilsos
iparos szülők gyermeke. Tanul
mányai elvégzése után - 25
évvel ezelött - Széchenyi püs
pö" panpá szentelte. Elöször
mint káplán működölt Endrö
dön, Szilágysomlyón, Oroshá-

ki Barna alispántóL f!ki nem- i
csak h,mgoztalja, de e mostani l
leHével is ignolja, hogy képes
is volna arra, amit J. szövetke
zet abpitási edekez lelén mon
doH. hügv e71. a szö\oetkezeiet i

- mer[ iltrfB szükség Vfl11 I
még ha egyedül maradna, 3k-'
kor is megalBpltaná és ha mns
nem uLadn'l. nki a g)'ümö]esünk
érlékesilését yálJaJl1á, ő venné
keléhe az értékesitést és II>eg

szcl"vezné uz!.

Szerencsések vagyunk, h,Qgy

Gyü

A népek életében ;1% elsó
összefogások bizonyosan mesz
szebb voltak a mai á1l2malaku
latok szervezeIétől, mini az [\
bizonyos Makó-JeruzsálemkJ.
Ilyenforma távolsággal lehetne
mérni az első szövetkezetek
szervezetét a ma abkuló szö
vetkezetek öntudatos célkitüzé.
seig. Ma már át van hatva fl.

gövet~ezes szükségelől a 'leg~
kisebb fogyasztó tól és lerme~

lőtöl kezdve a legmgg0sabb
vataH Hsztségetvise!őig mi
ki. Ma egy szövellzezet alapitá
sa nem egy kis érdekcsoport
anyagi előnyök iigyes kibasz
n4lása, ha,nem lelkes, és 2,;;;onos
mq.nkakörÜ e!U;berck tömegerő

re alapozott szerve2eie az, aki
ket nem lehet az orruknál fog
va vezetni és becsapni, hogy
egy tiszavirágéletii "úJ szöveike
7.et" csajódásával gyarapitsl.lk
az eddig kimult szövet!, ezekk
kies temetöjét, amely temető

nek bejárati ajtójánúl nem a
~zokáscjs l'IFeltáU1-~dunk" felirqs.
fogadja a' halptti menetet, ha
nem a kaján örvendők fülig
érQ szájorditása kaű8gajámbor
emberek szemébe: "Minek ide
szövetkezet, nincs annak semmi
jelentősége. Ezért buktak meg
az edtiigi szövetk~zeteli;. is .~

A szövetkezeti alapiiásokbói
ma már kiszoruUak a "grűn

dolók," a "spektÜálól~." A ma~

szövetkezetek alapköveit ko
moly közéleti és t~rsadalmi

emberek rakják le, akik vál
lalják is, de garantálják js a
szövetkezet miiködését és fej e
liísségét.

Milyen felemelő, milyen biz
tató, hogy varmegyenk közsze
retelben iJló alispánja áll a
vármegyei gyümölcsertékesítő

szövetkezet élére ('5 egyéni sú
lyaval indítja meg ennek a
nagyrahivatott szöveikezetnek
a működéset.

vannak még, akik a szö
vetkezeti munkában való rész
"ételt· nem tartják elég 1;;0

vagy elég _előkelőnek,

vegyenek vitéz dr. Már-



27.

ára
Facse
e adási

Az m. lnr. erdőfeHig)'előség

közhírré teszi, hogy az 1936.
éví őszi erdősitésekhez szük
séges facsemetéí: és suhángot
legkésőbb 1936. évi julius vé
géig, az 1937. évi tavaszi üHe
téshez szükséges facsemetét és
suhángot pedig legkésőbb 1936_
évi október hó végéig kell igé~

nyelni. 5000 darabot meg nem
haladó csemetemennyiséget a
községi elöljáróság utján is le
het igényelni.

A csemete, suháng ára és
kiszedési költsége a községhá
zámil vagy a szerkesztőségünk~

ben !l1~hat~ meg.

Heg-KezdödiUt
az aratA~

vember 12 jó jllöre váJi, a

lj, rendes aratási
/léttc! előz tük meg
l-lfJI'ÖS', esös időben

oro.t/_i,','. Cd ,.J;,.....4 "J '\-. .1._, t:'lb
izatá nincs

ó , .. , J.
fi gooonou'li( .(f)

I'el egyenesen
llogyobb baj.
idő.i{irásóa.t~

gil a búza, II mennyisi'fJ' is
igér.

""' ,.. r 1 ~ ~ I'.. • ,

NapOma K!Sen a jcgl'ff"t;S

veszélye. il
tornyosuló fellegek
rettegésben tartják a nlepJe
szitett munkában
gazdát. Reméljük, a jóterme
sfinket be tudJuk
és megment az 1';ten (4 pg
veréstöl bennünket.

Í1onáfoglalc
(Folyt.

Indl[noka~_ újra he~...;~ötöztek] a

csordákai ujra kh.r:;;rték. nyütfl

tatáshol-SZ{!!l~áSl~crZ-s'/ürf'lhez

f~'ovenlb:;r 9---··10 ~)~Yéln hi·

deg leo 1 hogy 2. J11aríla 1esz. ..

ketelf , ln~kor ivo~L ..1'\ si.ő~ök

1790. Eső és hó nélkül való iéI.
A fdgy is csak olyan, hogy
zajioH ugyan, de be nem fa·

Ifjút(. A legfzárJzabb tavas::,
forró ny3~·. Széna é~~ gabcna

senJlni s~rn i"';1 /\ ~a~

Vctszi \,-e1óS cs~d{ f:::az ipu.

179L Lá;5Y {~t, a:~ t'dJa-"'-

H1ennyare Iüdeg~ de :~({;u[a

A termés b,j iet,.
;\. búzának l-\öb-ét (120L)45

J.:r'Jjcárát meg iehektl venni,

p"'S\! hidat il

1778 Ugy, bÖS, "iárCh iéi. t./en
.::. leJ en ~gy !1~Hg tan6
néj és h!5nal t~',bb ne~11 \.'cJÍr.

J1J1i.ur 22 'en nagy vjii,'lnia"
~uk es CS~iILOgé.~ok_.Pá!nópkor
a gyermekek a vizben fürÖd·

id, és oiy meleg járt. mini
egyébkor m;)jusban FdHUi.'\l·

b.1:'1 UZ állóvizek bcÍ.:igy·ak~

ú;::y, hogy 5 nap l1éidal
(eH \'ágni. lVláiyás IBpkür ét

bibiceknek iojása 1~, voít(;!C

f1!\áIl:ius 2 -án a
cseresznyef,). Ápjji:s 24 !(örül

it bédzeket !--:aszálrd!L M,ínius
25-27 ik napj:jn csaknem
loronym3ga"s~lgnyi :lvak es
lek és oly fergeteges szélvési
lett, hogya iegel0sehh bd(ák

is :mjd megfagyliif( BiJi", bÚlil
elég lett

Szabó Arpád, Görgényi Ferenc.
. Medovarszky Mátyús, j;[a

tusek 'György és KeHcl'

E16reláthatóan sokkal
iugja lesz nl'~g a szövetkezet,
nek, hiszen azén is
~ál.::. illeg az uzleLrészei{ úrút 5
pengőhen, akislennelók
isbeléph~sserrek a

1779. S~uiraz fei, s-zár2z n~l Ál' és
ősz. A fák i1HrHL:id:3Z0r is vi

rágoz1ak. ~Jdbona~ bor {Joven
lennett.

1788. Dt::cember 27-28. 118pjélín
Tút idö t10gy csak él

G o;zekruis tól fogv2l B2cslg
vívó úton Wbb lJcvert 30

iTI F~f, §) (Iii ncslu !fbcryrfJ,

fairt pláyt. Nem lehet igazság
talanul kulturált, halad6, tehet
,séges, élniakaró és tudó nem
zeteket rabbéklyóba, szük kor
látok köze nyomorHani. Ez el
lenkezik a fizikai törvénnyel,

szerint fl. viz nivellál vagy
partot szakít, de mestersége
sen szűkített meclerben nem
maradhat.

Csok jassa 1 Anyanyelvükön
üQ\:őzlöm török sorstársainkat,
akik a Montreu:;,i kezdeménye
zéssei bele \'ilágitottak a m2gyar
éjszakába. Sötét ez az éjszaka,
mélysegesen sötét, de minden
éjszakára, . bármily hosszu is
l e g y e ll, hajnalhasadás kell,
hogy következzen. Hajnalhasa
dás, melyből lángolóan szik
rázva kél fel. a M«gyal' Revi-
zió napja. Bauer més.

egaiakult

1-

i?:i,k éi

n0~yobb

szelencére

sem e, senl 3 \11n11" Sl,j

b3n nem volt. A Tisza é~· fl

Duna sek l1eiyel-:-en ÖSSLc~r'"

lek. fJesten l ]2 i:izc:i dön-

kal ;;:;kargalrak ;,0, ilOgy ej

ne vek,Jjenek Febr~:J.r 10
18 u:y iszon) ú;i, ','0 it

Duna ú",y elapad., hogy á!,

iehe!eit gázolni

béní helyé! en}2:6:~ id. cl
P(~sleiL ini~d B~~l __L~~~( lá'l:lrdja

az ember [öbb eken még
·rna ~s e:·,:en ár\7jz n?.gyság,~t

a

meg, . mikor
oáaern::;{ e méHósúg betöltésére
egy ver e l i egy
győzte:; hadvezért, vagy kiváló
polgárt

li \7ilágnézet lranyr~ Illeg-
változása ó\~atosakká k'slL hogy

a ~yron.!reuxi értekezlet
feljogositol: és fe ..
mert az 19H-ben

Amint már jeleztül{ junius
21-érI IYaeg.alaku.lt

még nem sikerüit a fedelet rá.
szóritanL Figyelembe kdl ven
ni5k a korszellem haladását és
az örökéletű Wildei tételt,
hogy az a komplezum mely
nélkülözi az erkölcsi alapQt,
é i e t e r ő t l e n és őssze keH,
hogy omoljon. Márpedig a bé
keszerződések nélkülözik az
erkölcsöt, CL moráU a jóizlést
és még s sportkin is szokásos

refUJ~11;~\!Ej col;é;:;Íuin bib~;Óté!<a··

elnök.·
vitéz Tarr

Jtgyzé~ 2!Z id:)k l/iL~~.3jÓi I\ri.~l.

. :US Lll unk siüle~é:;e U!.8j-I., ónlcJY

ft

a föidke-
és az azt követő: úHa-

gosan

lan és
zeteket vauolm

anyagi
arányhan

II
lános

SvaJcban, fl

rekség n8k kel.. tá-
szakadt összesége idé2te

elő és yj vta nleg? ra
gadva él nagy leszán101ásba
mindent, ami e '2S

lélekzett.

lasa óta elmuloU 16
esztendő

hoz tért nemzetek,
vezett legyózöUek, e;ryrrl215utl~n,

békés uton vagy
nvel üiYeke~nekmegszéQvenÍtő,

_' . <.Jol <;.~ '-''''' '

sivár sorsukon segteni. ;lá-

hHU."U,,", hogy nü~cs győz

tes es igy legyőzőtt sem
Mert a győző nyer::sé
ge csak Pihnus gyözelme és a
küzdelemben. vér és

elvesztése D,en} áll
a győzők részére ki

de segitő tár
saH"nak könnyü kézzel és e1
vakultan engedményezett terü
letek reális edékével.

Az kitört háboru az
előjelek és utólannságok sze
rint elkerülhető sem,
legfeljebh e16dazható volt.
tehnikai, történe) mi h a a cl á s
szétrobbanlotta és elseperte a
mar ugyis tulélt és
agonizáló, középkori ideologi-
át valló és keretek-
ben f e II cl a l i s a
világnézetet. hallgatólago-
san mÜlden Isten
kegyelméből uralkodó államfő~

nek és a akaratot
helyükbe, választott kor-
mányai gyakorolnak Azóta a
sóuverain jogok gyakorlása
minden államfő részére csillo
gó illuzió csak és ha vannak
is még szli", ett
azok már csak a kifejezett
akaratábó! töltik be a legne-
,mesebb IJ.leUyel a



hideg l"i~ben
~ c)

is ú~omwd {r,;'

}l,V1Jr~ i.A' J

K

GYOMAI UJSAG

I

........ ha finom holmik
mosósóró! van szó: csak lux
szoppanpeiyhet az ismert

kék d o bo z ba n.

G Yó g y szert á.s zo igá. lat.
Ünnepnapokon és éjjel minden
hODap l-töl l5-ig a Márlay és
16-tól a hónap utolsó napjával
bezáróan a beéri Balogh gyógy
szertár tart szolgálatot.

:E~kü.""oö. A r a IlY R ó l S i·
k a és Z ö l d L á s z l ó julius
hó 4-én délután fél () órakor
tartják esküvőjüket a reformá
tus templomban. (Minden kü
lön értesités helyett.)

Vitéz dr. MÚrJ..i Barna alis
pán augusztus 4-ig szabadságra
ment.

Báró dr. Maasbll1"g Korné!
tb. szolgabiró szabadságáról
hazaérkezett és átvette hiva
talát.

Áthelyezés. Szigeti István
MÁV főtisztet Szentkut állo
másra helyezték át főnöknek,

mig az ő itteni helyére Árva
János főtisztet helyezték ár. Szí
geli István főtiszt 1933. novem
ber 22-től telj l"sit Gyomán szol
gálatot és ugya hivatalos mű

ködésében, mint a társadalmi
életünkben sok barátot, tiszte
lői szerzett magának, akik saj
nálják az elmeneteiét.

'I't~'}Aft41""~~{'l1l\1fN'I1N"~~*S'I~'"

Angol nyelvtanitás. Külfö!
dön végzett nyelvtanárnö (Be

sancol1, Grenoble, Páris, Lon
don) francja és angol tanitást
vállal csoportban is. Érdeklő

dés és jelentkezés Wagner Már
tonné urhölgynél. Tanítás kez
dete julius l-én.
~~UUUU~'I&~~

A balatoni filléresgyors el
marad, mert kevesen jelent
keztek az utazásra.

Végre S z o l n o k megye is
megkezdte az endrőd-mez6

turi ut szolnokmegyei szaka
szát építeni.

Békés vármegye 639.663 k.
hoJ d területéből 200.000 kat.
hold van búzával bevetve.

Bék~s !<özség katonaságot
kér,

azt határozta el, hogy Gömbös.
Gvula miniszterelnököt és fl!

NEr országos, központját üd-l
vözölje ez 21kalommal a Nem- ,
zeli ÉO',YSé(S :,!lárt O'vomo.i köz-I0_ b ~.J

ségi szervezete.
Gömbös Gyula miniszterel- l

nőknek a kö<;etke:,-ő levelet I
l, üld tét : J

I

munkásai:

NE,'\!lEREY PÉTER
községi elnök.

hüséges

PALOTÁS iSTVÁN
vezetö-titkár.

Kegyelmes Urunk!

li Nemzeti Egység zászlóbontásának 3 éves évfordulója
alkalmával szervezetünk választmánya ünnepélyes keret
ben ülést tartott és Nagyméltóságodal, mint a Nemzeti
Egység mozgalmának szeretett Vezérét és dicsőséges zász
lóbontásának fentebb emlitett évfordulóját ünnepelte meg.

Nagyméltóságod nemzetépílő muukájának gyümölcsét
Csonka Hazánk népe máris élvezi, hiszen látjuk és tapasz
taljuk, hogy magasztos eszméi és elgondolásai lépésről-lé

pésre valóra válnak s ha ezen épitőmunka során csodák
nem is fordultak elő, az alkotmányos kormányzás keretén
belül jelentőségteljes reformokat megvalósHani kegyeske
dett, melyek Hazánk és népe sorának jobbrafordulását
hivatottak elősegiteni és biztositani.

Amidőn ugy szervezetünk, mint annak választmánya és
a magunk nevében Nagyméltóságodat őszinte ragaszkodá
sunkról és hűséges szolgálatkészségünkröl bíztosHjuk, Nagy
méltóságodnak Hazánk és népe érdekében a jövőben is
teljes egészségben kifejtendő értékes munkásságára a Min
denható áldását kérjük és vagyunk Nagyméltóságodnak mély
tisztelettel

Nagyméltóságu

vitéz jákfc!j GÖITlbc)s CJyulé1
m. kir. rninis/ferelnök urndk

BUDAPEST

Az Országos Központnak a következő levelet küldték :

A Nernzelj E~.TvséQ Párt
'.- . ,-.

r--) .' ro" .r Ir""';"O'r)'-) ,,\")'/i)O'lT') cl
'. \ .. " l .':l[U"", \.j, i z'./. J ,l. ej

BUDAPEST
Ma 3 éve bontattak ki a Nemzeti Egység mozgalmának

zászlói és kezdetét vette az a nemzetépitő munka, melyet
a mozgalom szeretett Vezére, vitéz jákfai Gömbös Gyula
miniszterelnök ur Őnagyméltósága kezdeményezésére és
magasztos elgondolásai alapján t. Országos Kőzpontunk

meginditott.
Ezt a 3 éves évfordulói szervezetünk választmánya üu

nepi ülés keretében méltóan megünnepelte és hálá. \'al em
lékezett meg szeretett Vezére és a !. Országos Központ ál
dásos munkásságáról.

Bár sok nehézséggel kell még küzdenünk s -az ut, ame
ly'eu haladunk göröngyös még, meggyőződésből hisszük és
valljuk, hogy szeretett Vezérünk magasztos eszméit és t.
Országos Központunk bölcs irányítását követve, a nehéz
ségeket leküzdenünk sikerülni fog és a nemzeti ujjáépités
szolgálatában, a szebb, boldogabb magyar jövőt, az egysé
ges nemzeti összefogás utján el is érjük.

Amidőn t. Országos Központunkat és nagyrabecsült El
nökségét ugy szervezetünk, mint annak választmánya és
elnöksége, őszínte ragaszkodásáról és bizalmáról biztosít
juk, kérjük a jóságos Istent. hogya t. Országos Központ
és nb. Elnökségének, drága hazánk és népe boldogulására
és naggyá tételére irányuló további munkáját áldásával kj-

.sérje és a kibontott zászló diadalmas és örökös lenO'ését
mindnyájunk örömére biztositsa. el

Fogadja t. Országos Központunk és nb. Elnöksége mély
tiszteletünk nyHvánitásáL -

PALOTÁS ISTVÁN NEMEREY PÉTER
vezetö-mk~r. községi elnök.

li.. Nemzeti EgYSég- Pá;t"' \
gyomai szervezetének választnlányi Ulése

Junius 15-én teljes taglétszá-l
mú választmányi gyűlést tar- I

toU a NEP lJyomai szerveze- l
iének választmánya, arúeJyen!

Nemerev Péter elnök D ~Er l
zászlób;ntásának 3 éves -tYfor- I
dulóját méltaUa, A választmá-!
nyi gyűlés lelkes bangulatb:Jill j

1936 'jMnius 21.

e!ső ot az I
3;11:3 2dták I

D" T::~' Gá'PácIÓáliá",-1
r:~ hamarosan nagyobb tömeg l

II ös;;ze.' Domokos Albert
nél H' illlJafon lW!lgjai mellett
korzóztak m: átellenes oldalon,
3kik l;:{iz51 voliak. akik latláh:,
hogy egy magas növésü ember
biciklirc kapaU: és elVágtatott.

Azonnal jelentést tettek a
csendőrségnél, közölve nt is,
hogyahetörő elvitt egy bril
liáns gyürüt, egy arany melitüt, I
egy ezüst emillirozott cigaret
tatárcát és egy öngyujtót.

Acsendőr~ég megkezdte azon
nal a nyomozást és már egy
óra mulva elfoglak egy gyanu
sit.ottat Dicséret illeti csendŐ-\

remket, h 19)' ügyes nyomozás
sal kézrek~ritették a tettest és I
n~ár ,meg IS. teHék az ügyész- I
segnel a feljelentést l

J E ETRE
Május 15·tő! e>Jdóber3-ig

Oyom~ró! .- Budapestre
L~ <.. \'von():: {) 05 450

" 545 iO.30
GYOfSV"Hl3t: 1007 1300
> ·nJ·."V"(II1)(: !430 1920
G\:,rsvonat: 1659 1950
\, ,ronrlí!:j1: 1929 2339

:~iU;japeströ! -- Gyomá.ra
'"', 'jl~'I\I'v"nn;~l;: 6 17 1027
G. ,)rs;;onat: 900 II 57
G ,'rsvonaf: 14.40 17.36
'-~ l ;llé;yvuni~l: 17.10 2039

21.40 221,
\ reggeii ,.,larva;;i vonat 6.35 I

ó 1,.Ji· indul. t
r

.c', Buc!" pc;;: ri'.! Ji 10 ór;~kor ina I'

c!:li" vn[lHt S,O;l1ol<í~ sebesvonat. .
, .\ G\,í);nüól 19 2~) i)rakor in· il
dll'." \;Oi1:1: S:oinoi\!()f ,inautÓ. "

~-'~~;-~;~'~:~ l
cl . Tardos Gáspár i

ügyvédnél I
Cn~mofol1 hangjai menett

lopott abetörö

Vasárnap este dr. Tardos
Gáspárék kinyitoHák az utcára
nyíló ablakokat is és a család
a kertben már készülődött a
leFekvéshez, amikor 10 óra kö
rül dr. Tardos valamiért be
ment a lakásba és a villany
felgyujtásakor észrevette, hogy
a szomszéd szobában van va
laki. Bement és látta, hogy
egy alak a szekrény felé for
dulva felhúzott váUakkallapul,
mire dr. Tardos odaugrott és
hátulról megmarkolta a nálá
nál jóval magasabb alak nya-I
kát, mire az illető villámgyor
san szembefordult és egy zseb
lámpával az arcába világított'
dr. Tard,)snak, kiszakította ma· !

I
gát és átszaladt a szomszéd l
slOhába, ahol ügyes ugráss~jl!

az ufcára vetette magát a ma- l
gas a!;lakból és mire dr. Tar
dos odaért, már el js tünl a
be!ö"ó.



.tc b0\t! si Bérház-vendéglőt

Sc.llőn -etet~e !ZJ ;) évre;
évi lt)OO lJ. b.aszonl~,21~ért.

{)ngyi~küss-i,g~

zs'sf 3~~ é"":,:-2;S 3z>legy g~yor~nai

~~l::os f. hó 2;3-án keJden })3.ú1.

téTi laká~ilról eltünt
levelében beje-

Vizbe iul<"da:o:, Fadgyas Sán
dor n éves endródi gye;-I'l'lek
cl. Hármas-körösbe 22-én fl ki
s2:<"bó részen helefl1ladt förJés
közben. Holtestét a viz SZ21r

vason vetette ki, ct hol 240-én
temenék eL

':f1Jatóság 21~321j2-~:9j36.lJ;~ sz. ren

K·eo"S'oc, acJóhj'l/a""

'~ya~m"át ar:~3i= ~"'~e,s:~" 'r(;,>:\s;~I?: ::>;}7i71é ..

f13,fe'L;: ~e21;ratásja-;a.í: :S~ 1:;,.et2~:·':3i~

sána!< md,ej0 har.na~űsa':1 o:?: f09
1 k~vet~(ez!lI1~~ adérfizel·é-.;~ >~ö:-eis:zett"

si'géú"H2;~{ ~l{\)~ndei1~~~ ·:'~SY'2.;1 2:·;2-S2t.

rnet·:~ e:Henk2:z6 aset::;j 27: :2 l' ::e';:~!:; (a~
t~E1C1Ó \:ég:~e~18jtás1 ~:~J'~:t55 C5;'::;;'0:

fe~e.:::~eges k"HÍsé'ge~:et üXO'I-
Gyoma, ig36~ .>'"

-
.-

en~s diák f. hó l7-én
kÖthen elveszítette láb8. alól a

és fuldoklás közben
segélyért kiáltozott, a 10'1'

szélén iartózkJzó Luczy Jó
zseÍ a segélykiálItásra ·utána
uszoU és a fnldoklól
hozta.

,-

zsoJ.'oz,~rnd!

lapra V2iJó
a :,alommal

Szót zs .e.~··nénel{ Cf;'}lsz:?r

a ./csLig .$ terv,et

é\~re 2 pengő,.
. VIU.) Sz:entkiriilY'i-llt

SZ2rü iüzetrdakban

József stb..

lentkezni

válaszbélyeg reszle
~es progr&l}l-..it készscggel L:üld.

jJ?/;.cr jun.iusi ik
szán1a ~\:.Ülö~lÖSeL. friss és érde-

mindenütt

kes tartalommal j
vezető cit~ket Tóth
Nemceti 1..1Jsag
irta Aradi

On '-~·i_·L 60
" S/~l.l <es,,;:,
l~is cikkek El harmülc11égy
külügym~21

a közÖilSég
nak
be
talmazza fl. es magyar \'8.suli

menetrendeket is. A jól üln,>··
ható
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leveníék háziversenye

Endrődön

F, hó 21-én vas ;rnap d. u.
fél 4 órai kezdettel az endrődi

Levente Egyesült't 21: megbivott
gyomai leyentékkel egyült szép
atlétikai versenyt, hirkozó és
boxoló bemutatót rendezett,
amelyet szép számu sportked
velő közönség tapsolt és nézett
végig. A magyar pnszta nap
barnított fiai megmutatták, hogy
a kapáIas, kaszálás mellett a
sport testet és lelket erősiLő

mezején is megállják helyüket

A versenyt az Endrőd községi,
majd a kiiHerüleli Csejt pusztai
levenlék nyitottak meg. Szabá
lyos, szögletes luskafogások,
szakaszban, menetközben olyan
pon tos, s lelkiismeretes felké
szűliségről tettek bizonyságot,
mely méltón megérdemel min
den elismerést és dicsérelet.
Szünetben a gyomai levente
zenekar szórakoztatta pattogó,
Yérlmozgató dalaival a [;özön
séget. Mnjd a birkozók léptek
a szönyegre: az endrödiek Oláh
Lajos, a gyomaiak Bakonyi Já
nos lrénerek vezetésével. Kevés
szép munkát láttnnk, mert az
endrődi leventék birkozó szak
osztálya alig párhónapos muHra
néz vissza, igy is meglepö az
el edmény, mert agyomaiakkal
döntetlent értek el. Ezl a gyo
maiak annak köszönhetik, hogy
egyletükben személyi viszályok
vannak: így több jó birkozó el

se jött a versenyre, kettő pedig

"hazaárulás" módjára Endröd

csapatában indult és győzött.

Izgalmat csupán Bakonyi és

Oláh, a két tréner összecsapá

sa igért, azonban egyenlő erők

voltak, egymással nem birva, a

bir ó dön tellent hirdeteIt ki.

Birkozók után a boxolók száll-

kapitányt, ahhoz már túlságo
san "nyár" van, de minden
esetre leszürheti belőle majd
~lzt a tényt, hogy egy nünden
részében egységes válogatott
csapatot alapos előkészitésután,
nem pedig papirtorma és pro
tekció alapján lehet csak ösz
szeallitani. Az Etk vezetőségé

nek - már csa" aGyomáról át
ránduló közönség számának
növelése miatt is - fel kellett
volna hívni az alosztálykapi
tány fjgyelmét a gyomai egye
sületek legjohbjaira. Magukra
vessenek, amiért ezt elmulasz
toUák, mert, hogy ez 21: meHő

zés a bevétel rovására fog men
ni, az már is előrelátható.

73 :r:: 35
29

49 ~,1 28
2443 39

) 8-n 27 37

nál

2~ \:2 .' 7
22 12

Válogatott mérkőzés

Enórődön

Nagy érdeklődés mutatkozik
a holnapi endrődi válogatott
mérkőzés iránt s ha az időjú-'

rás kedvező lesz, előrelátható-.

lag nagy közönség sikerre le
het számifani. A mérkőzésen a
DLASZ vezetősége is képvisel
tetni fogja magát. Filipinyi Pál
alosztály kapitány a csapatokat
a következőképen álliiotla ösz
sze:

L osztály: Mester (Mitv)
Balázs (Csak), Borza ll. (Mafc),
- Vass (Turu!), Csonka (Gyac). I

Böszörményi (Gyle), - Kovács
(Mate). Opricza (Máv), dr. Pös
tyéni (Gyac), F. Kiss (Marc),
Bodórik (Mafc). Tartalék: Sipos
é" Lukács fc).

li. osztály: Kiss (Törekvés),
- Hunya (Etk), Hatvani (Gytk),
- Gábor (Szövőgyár), e Simon
(EI.k). Pacsai (Szövőgylir),

Csete (Szövőgyár), Hankó (Szö
vőgyár), Hódi (Szővőgyár), An
csin (Mtk), Kertes (Etk). Tar
talél.;: Timár (EIk), Cs. Nagy
(Gyse). A csapatok junius 28
ún Endrődön, 29-én pedig Me
zőturon mérkőznek. Az endrődi

meccs fél 6-kor kezdődik.

A magnnk részéről a fenti
IL o. válogatoHat egy pillana
tig sem tartjuk az Északi IL o.
méltó reprezentánsainak. Ha- 'l

tál'ozottan állit juk, hogy az al
osztálykapitány a Szeged felé
kacsintgató Szövőgyáriak il'án
ti előzékenységből mellőzte ily
feltünően a GyIk és a Gysc leg
jobb erőit és megmosolyogní
való naivitással áHitaH be
helyettük kétes értékü Szövö- I
g~áriak,at Egy esetl~ges. kU~3r,c II

bizonyara nem fogp hsztsege
ben megrenditeni az alosztály- I

A F lj T U R A repcét
is vásáro!, adók adja
nak mintát a a g n e?'
fakereskedés.be.

Hogyan lett i\'[arikából l\~Rr- =tt II :a== ?""""ffl'?"""'T!

kus? Ez a címe annak a rend
kivül érdekes képekkel iIluszt
ráIt cikknek amely Tolnai Vi
láglapja uj "zámában jeleni
meg. A legkiválóbb magyar
irók noveHáin kivül számtalan _Si:"",""",,-~=;,;;.;,o~"_;;;,~~;,:._..:-c'-""';';;=~'"

remek cikkel, nagyszerú foly
tatásos regényt és közel SzilZ

gyönyörü képet talál az ol vasó
a népszerii képeslapban. Tolnai Északi ll. 0, állása VI 27 én:
Világlapja egy száma 20 fillér. \ i\\SiSC "')~) i l ln~) 21 41

A ....~jtéiyes slrand. A strand- ~ ,\\1'1<

fürdö reji:élyéről rendkivül szép 3 dl<
4 'iyTt\

és érdekes képekkel ijjusztrált 5 81SE

cjkket közöl a Délibáb nj szá- l~ Tiirl'k.t:~ 23 Si fl 8

ma, amely 100 oldal terjede- I í G\SC 22 7 ~; 10 35 'IS 19

iemben és változatos gazdag I 8 T,\ C 21 7 '1 12 26 33 J 6
tartalommal ielent mea. Remek . 9 ,\\;1\' ii :24 5 !) 1'::, 36 07 15

J :o j 10 iTi' 23 6 :; 1·1 33 75 15
rádiómi.i.sorokat, egyfelvonásos II ~;llJ~\'adi 22 - l 14 23 c:G 15
szindarabot. novellákat, szinhá-! 12 Tun;: II 24 'i 4 15 30 62 14

zi beszámolókat, pletykákat és 113 VSE 24 3 4 17 2561 10

lwgyszerü íHmrovatot talál az!
olvasó a kHünő színházi ké- i
peslapban. A Délibúb egy S'I: á- I
ma 20 fillér. l

I

,€p.-yorn.ai e§ 1Endrödi
nvaKönyvi híh:ek

A gyomai 2nyakönyvi hiva
tal könyveibe 1936. év június
19-öl 25-ig a kövefkező bejegy-
zések történtek: I

S:dilelite~":
ÖlVl'H ösztöndij! A m. kir. Varga Gáborné Cs. Varga I

kereske~elem- és közlekedés- Teréz fia Sándor ref., Lukács,
I

ügyi miniszter á középosztúly- Jánosné Szilágyi Erzsebet fia I
heli i(jak keresk<:delmi pá!yak- János ref. I

!
ra való irányílása végett 50 !"1l.eq:haHd~{;.: I
ianJijlnen(e.; helyre pályázatat Üzv. Sándor Miháimé Ge-j
hirdet. Ezekre a tandíjmentes ~9' Yf Icsei Teréz b éves ref, f_Oli1-
helyekre vagyontalan szülők ha Pál 78 éves fef. I
olYan fi.ugyerm., e~:e~ pályázI:at- I r

l l J l ·· 1. l ( " "d' l .. .,. Ina <, n ,l o; azozeplsKo a glll1- I llZ enaroc l anya wnYVl lH- j'

náziul11, reálgimnázium vagy.,· vatal könyveibe pedig a követ·
reálísh:ola) 4. osztályát az kező bejegyzések történtek.
1936-37. tanévben jeles, ille- i §2':iUeHt>~i.;
töleg jó eredmfnnyel végezté,k Pólus Lászlóné Soczó Etelka
és az élő nyelvekben, valamint fia Ferenc Lajos ric, Ivimyi
a menyiséglanban lehetőleg je- Vincéné Juhász Jolán leánya
les de legalább· jó osztályzatot Margit rk., Látkóczky Istvánné
nyerlek. A pályázók pályúzah I Alt Verün fia Béla rk .. Giricz
kérvényükhöz születési anya-l Imréné HornokRegina fia 201- .
könyvi kivonatukat, a középis- tán Imre rk., Gubucz Imréné
kola 4. osztályáról szóló bizo- I Molnár Katalin fia Vendel Lász
nyitványukat és szüleik vagyo- l ló Tk., Szilágyi Imréné Mnrti- I
ni .Bopol.,ól kox,ógi biwnyit-I nek E<zsébeL leánya Erzs,é-I
ványt tartoznak c-atolni. Kér- I bet rk.
vényükben azt is meg keH je-I Hátr.a§§Agotl{.öt~Htek:
lölniök, hogy 1elvélelüket me- 'Szrnola Lajos és SzakáJas
lyik hazDi felső kereskedelmi' Mária, Kiss András és Pohal'e
iskolába kérik, A kellően fel- lesz Ilona, Jovi László Elemér
szerelt pályázati kérvényeke! és Horváth Mária.
legkésöbb folyó évi junius hó i"".leghaI t.i.k :
30-ig a kereskedelem- és köz- Nehéz istván 70 éves ric,
lekedésügyi miniszterium se- özv. Pintér Jánosné Uhrin Vik·
gédhivalalába (Budapest, II., I. toria 82 éves rk., Dági Irén 6
Lánchd·u. 1-3) sz. kell be- éves, özv. Homok Pálné Uhrin
nyujtani. Az elkésve érkezett Ilona 88 éves rk., Gubucz Jó
vagy kellően fel nem szerelt zsef 77 éves rk" Látkoczki Bé
pályázati kérvények figyelem- I la 2 napos, Giricz Vincéné Lu-
be nem vehetők. l kanyeczki Eszter 46 éves rk.

f'igY0!mezh:::tnek 8 I
cséplőgép t:..i1B;donosok, I
hngy :1 :nel{~"g(lzja';;:~:"',i ! ~'rl11óI1ye:k S7el1l- !
ve~~í:t~SI2gl.~nek :nei:~/'\ :j:,:-~ és a lü:t.bizton- 
s~g t.~lrg'yábJn kiad, t i;:il1i~L!erj 1'('1}

dc:Il'!ek crtdi!"bc:n cs,',pt,gépek;;e! ,.;em I
a bL-;"l'S~I-'lést, Sl..'!'l ~1 ~::\I{Il gat:oni~ju1-< 1

eJc~epléset 1neg lleLl ~:t:'/l4he1ik .l(ll.Jig.

a:níg cséplög~peiket '-"'/;;;JI gépek lncg~

ViZS"áJá.,Sára alakilo'i /);z()((s,\g 1;lq.: I
nem vf7sgálta.; s eze:"} "\ i:>sgál:::n ~];.lj)- ~

j~iJ az elölj;\r{',ságtóJ ()l:, (:llelo!iÍ biLo

nyiiVán\'t nem !)yer~[':-:, a;nely s;ze(int

cséplögépeik ti~zbiz.to\lsjgi és l~;ŰSl~J1\i

siC'lnponfo:}} kifGg:Li .-,1:1 ;1~:'1~1 c:.nek

."-\ riL'b: :ln"~á":2: J~'i-:~' ,ibJli "~j2dni'l
l1lin SI." ::!, í"edchk: L;elll, '~",::taldlozl 1,e
(',1..:;[ ~.dj1 rf~ le-";/l :~/_ t'i .. ;I.iar~)sag-l lOg)'

\' '<li P~':Y:;l~cl1ij hirl:)i;lhük, ille~ö!e,g !
lh~:",-:k il V:fSU;l~I);-. ic·_kozeJebt~ eső rc- !
::.. ~:~ \~öteiesek az JfJiá:-:;í megke:t.deni I
,:\ i/:"'<\f:1.\\lH t\.\r;nén". e'het a vasútvona

Lile íll1:.'ntén a sill~kt,(d 1l1cnnél tá'\'o- ~
hl;'). de legalább WIJ wtolPr lávolságra l
1',121! ö.;~zerillmi. Akik, e~l nem tehetik I.

ln~g:, :l\:die~k kc:::keDY vi.'lta IniaHI l;ö- ~

lc:k:,ek .1;1ltlF' n :l.'llICIl\'C,il\et a legrt.h~~ l
UI.;'Db l'.~:j ::d.l:,t ~l!\a ·':.lid

il :~Ii~:~:!(~: ~"~~;,Y:!:'::!:',I!,', ,g\'\~,;~~~~n~~~I
Ille>., .;/ ""1,," k ,J)',)IJ]ct l'

b-;ll. ;"::' ~;i.~ll_IL ~ ~ leJ,iT' e.:; ';/

:'--::'-I:;n.t:~·d :-, . I i inC:le~ ~a\~nl~ !

~ .':: •• :,' ;::'::~ , •• 1:',.:::.~"+::,:::: :,1

Tj 1"\, :'[:.' I~~ '_'~,,'-,.-.: ..'::. ,,\~d \-~-';jli\;-,s~d-.::

.ir;!I': <:iJL"i nt..:·:/ !"'\"U ! :li'k v~>h:,"ldle:.
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! (ungaria könynlyoii:lia vánalai., GY0l'la

Pelelős ü7enwezeló; Teke! Sándor,

~7.~!~keslt·.~S6f'~ éB kiadftsé'( ~ L~íei(';n :
\.:/AGI''Í'ER ~l,l\ ~.~. :~L} '-.i~

B-:,t{,:'scsabai 'TJkarc'kpCitLii1:- Egye·
SÜ;~~C -,,7t;gr-ehajta!ónJk B(){lnn LAs;,I()

\rég,rehaiLísr S;:Ci1\"2:d(\ e1Jcn ~;ldit0tt

\'eg(e~l~;,jí~sl ügyeb,:.;n ~~~ lf'lek\-,:i"lS1Y';i )1;1

Í')~;ág vég.::thaitéÍsi ár'''er~~s-i 16t~; P ~~,

l21
) P 40 f. t5]";t~1<!).'-e!;2ie~ és p ~d~~':\j

bcha.iLi:.;:a vége. L a -gyolnái !-.;ir. ;árú5
bir6sfí':4 1~rületen k'Vö~ GYOil13" :'f)lfC~

t)(;n f.e;\\~ö, s a S.YO 'l\dl 4~69 sz. b~:2i

ben A. 1-2 ~·or:;z. G\'2 IHSI. 52 ~jl)

653 hr~]~_ í2? öl; terüleL~ l:"~I-~r~·{:;,;j~ást

S7efHT~-i,::~U n~-:\!(:'~l 2.:11\. Fieit,..:; .."l.:hcn f.::l·:-

A Futuránél libaWm(~src il]i,ilioIJS

nagysz~lnü s 7, J r a z ll!()r:~':3o!t tc'::'1r::(~ri

k:aphat<!'r
Szi!~91"",f G~~gt?1y~~eK ...~gy jo1f'írt~r:

leVI:) legs;:eL;1 ény~ ./2.n ~I::d<). L~k:l-::

1,~3;l(1lnJf jt")!\.:ll ~~" 13 '2.-:.~

KiWnö ::amatu ri=ciing bor il:"
rC:iÍ{éot 56 fiHé~~rt: t-«lph·~tó ~'{0rek~E

Kár":llynál. --:5
Kalimanro Józsefnél IS: ITI e r g é

gILHi111SZ i l;d-: j l!~i;ldeo n~Úl\~ibell

itir:)'osabb 2.,;ban k3phah\k. (;·-4

ublikáci
Egy l:l-ny~:r,"~I(J cJi.i1ir\

15cUJk fonJuJj:,'P3k" üeák feJ['nc' urca
3i sz. aJ;;. 2-l

JégbehütöH Drél1er sör 14 87.2
zaJéko;s Stent Ja!10~: l liter 88, fél
iiter 44, ::; dd. :ii6, 2 l
45 del. 48 és 3S filiér, l liter '!:üfOn~
!ege::; 2.2.111atu nzling bor 58. J\r21~)

pálinka liltel' i.6Q P. i, T:>rn,eiók
Sd)\'en'7le'~ Ho:t!J.y Nllkiús Jl! ~00 fs il

Fogyasz.Üt~j ~~zQve~kezet .~'! :;:,'~ i~h'cl:í'~

Ilf Ul ~,:,jill ala:ti 1'tt11Hért·:-:,l·ji;;lL

Petőfi utea 34 szám alali ózep iif:
!ós,u;L!a {"'llt<"L' és '2'!.Y b~:'IC1:'d3 cJp2sz
vörr'\gep' ~'Ad l'JdqÓ.

Az é.r ...... e7:§.sl; 1 _36. ,2-/? :S~iSL~szlus

h·j 12 rn:,;~,~j:r: ct, e, ~~ ó:-2'íkcr te

~ekköny\!j ha'tóság (11V:?,::dQ.'S I12;.f~,íl"·

sé8'~!O~<\ f:;gl~~k :~~eg~::.::~~anf:.

.'lz il:,'~rc:) ai,l ~,erü:c'j i!l~~~~lail a
:{ikiá:t;\si rtr ielé~Iól aj~,..>3()nyabb áro:)
:leln adÍl:1tó el.

Az ánJcrelni 5:U~_~1d:d\~)7.ÓJ~ köte; C'~:ek

bánat p~nzUi ~ k~kiáH~csi ~.! j' 11_')

i<át kész~)"'~'!1?:!~e'n' v:;~:~;· :L,: ]

42. §.-)b~llj ::!e~h;~Lirn7.',').tt ~

5Z8J1i!i.,)t! (i'·.~;~(~~~kérJes l:di:~\P:1.pi ['f lsi?~'l p

il kJ~i!ict:~tL'a:'i l·~t;::;r/"~d. i,.-:".~~..': ~i' P~;,n:~1

péll2.n~i-~ (!kjle;:.·cs b:ró~ !~lt~ihc lletyeb; ..
séröl l\i~ll?~!~):r le(l;U e;i~i'l.ervényl·:1. ki
kü!döttne!c iit:'ldlll t.-s aZ ~lrverési te!ic
klekd ;i:(\j'l', (J!::bl; LX !.~. 147.. 150..
.[7i). f~":' Ipq,?~XL.: (-~. ~:. §.\. .

á!:)~~' 1:I~i~ig~:"b;l);gj~~~~~:/ (e'~" :!:}::i::;;~~i
i ige:ínl stn~:: ~;;~ln di~,-~rl 'kj[~J:'!':' ,,':YOjl)b~fl

I il kikí~it,1Sj fl, szazél!eka szeriili !lICg/ii-"

!apilOlt báll::: : "~'l;!) az tí!Lala igért ár
t?gY<~,llacr:?j ;-::,.'.fl:::;tj~~kái~ kíegészitt'lii

(1908: XL. 23. tj.j,

(J!'o "c., 19.j6'évi j pr. ll. j7 l1ilpián.
Dr. j\h)Jnár S. k kír. jI-)!}'l).

.l, i(iilcltnál1) hitekfiJ:

. L~r1g ~ö.

[neC,cset jQ.
ujrajátszani

ETK-MTK 4-1(1-1) biró: Huszúr.
Gónö:/ők: ICuriHa (2), I..t~lsnyi~:-i

ETE:. és PangerL 1.

lius D·en fogják
Mezőherényben.

i:' ••••• r, ~ '" r b: l·
Q :'::'logynr --~ !~'i J. h~ aJ lIO (l

ll'1érkőzést fiZ egyesbicó ::I. ka
pufák szabálytalan méretei miaU
Inegs~mmisitett~ és annak uj
rajátszását ren.dehe ~L

ü első oszl6.lyból a eASS
meHett fi !}~kési TE esett :.j.

JÍ-::~!US 28~ i pr'Ógratnm~ /(011

dowsr)l]: KTE-BISE. A Hl1nya
di-SJövőgyár és GySC--T,J,C

I. a csapaI pom
\~J.n, 9. CSfHú:.'sor (ü-

1}}:2k'c'lt~ Fct~:etf' o.:l H el'ött
mu,(üoE',- itünó csatár
JzeL 1\ konlb, g),~özelrne :rne~

llsgyobh is ;ehetett [,
KTK-rwk szereücséje sem
kél n2gy :leiyzetben fölé ;:ág
ták J. bőrt. A Gyse közül
Fekete 9 et, (l-gyet ll-esbö!)
Dév<:y 2, Takács 2, Szántó,
Györi, Csélki, mindhárom 11-

és -yVeiszTol'ekYés, I)ISE
--Twni 2-1 hi!-ó dl':
Magyar Góllövő: Magyar f's
Lipcsei BlSE és Bobyos Tnrq!.

orszag i'C:n:il!etén indt!-ll 63 csa
pat közzül a hudapesti ha(ál'~

őrök nyerték meg.

A H. o. csoportdönlőmérkö·

/E-sek talárideje '" !,övetkezö:
luliu,- 5 Mezőturon: Szövőgyár

- BTK. JulilIS 12. BaHonyán:
BT\(-Szövögyár.

Szővögyár feije1tm tl"st tell.
Kulpin Imre szÖv. ó eHen,

Qrszágos vidéki bajnokság
döntő merkö.zése bolmw lesz
a Szolnoki Máv és a N(lgyka::
lJizsai ZTE között

Endrődi válogaJótt m~rkö

zé~. Lapzárta után ér!esü1Uink,
hogy az Alszövetség a vá/aga
tolt mér1,őzések terminusf\.t fc19

GseréHe, vagyis a mező uri
mé,'kőzésl juniqs 28-án az Ind,..
födi! pedig 29-én. f)gja meg
rendezni. A csoportdöntő mér?
kőzések terminusát julius 5..rői
~s 12-1'ől későbbi idópocira ha·
lasztották 1 nliveL a Szövógyár
hátralevő mérk6zéseit a fenti
időpontig lejátszani múr nem
tudja,

J_
J....

;J ÖV(~S~\t

!~:rll i! {~src

szépit L-L'

bezárta az
evet.

p -nyi után a I{TIZ
megsérül, helYére a

jMszó Kovács ke
a kapoit gólok ellenére

. A Gyse csapata
szép iskola mu-

góljá':a!

Ezzel cl Gy tk
935/36-os bajnok i

(7-O.)
m1'o: vitéz Miskolczy.

,; GySC komb. csapal" fölé
nyes győzi:llmet aratott agyen".
ge játékeröt képviselő KTK
csnpata ellm A kék fshérek a
következő összeáilitás1Jan álJ!ak
ki: - PáJinkás - Szán
~Ó - Kató, Po.p, Cifrák, - Csáki
Db.'ay Feke!:e Takáe:s Györi.

A Gyse csapata tá-
és hamarosan

KelJelnes és hasznos
rendezett a GySC kom··
csapata 7 a lH

fekvő kondorosi te-
1:-1)re!·. fiz ul nllndkét részét
~z2rél~Fá~'~'a,l

~5t rlénlelyik

JÓK: Kertész, T13.i.v81,i, O!a
és Lakatos a rrylk-hól, Sá-

l"]:5i~ iás es
l,~~r(~-bőL

\Ve,-[heim .ló voll.

Szünet l:cún K1"E dtk.~úlj.f1 az
iramot és mégis a 3-ik p-ber-,

lI. a gólszerzö 2-O, 11
E-es-hez jut a [{TE,

ami[ Kertész bravurosan kor
nerra öklöz. I~~fE fl 32-ik !~ bell

riil, ki
elég
nagyon

eL

" 1\)-OS

sfrrkálól fl korner vor;:Jig aktcYa
csen;eték vannak ül! étve, Győri
a csapat balsZélsője,3 fák drib
1izésével, mig Pálinkas pedig a

lévő csirkék. fogdosásá-
elkglalva. Haz&tdé jö-

pedJg t::gy 5Zerellcsés S;; 1:::

rencsétlenség is törléhL am:::Dj
a Feke[e kerekpár'ján

{,éjlllazo Dévayt elhDgytúk és
i csak hossza:?; h:eresés után la

meg az orszf'iguton, J!úg
SZáEló az utat kénytelen voH
d efektje rníatt gyalog megtenni.

,lakó
Yd~

dik be'ye.,.

]~g.-mal

és izgalmas_ A
az atlétikai számok
tek,
vetkezök:
Bfllog Péter,
László, Gyor:,a.
ván, r-:nd" őd. 400 111. sí~,~i UL2S:
1.) I\ruchió Endre, GYOT1.1~~. J/la
gasugrss: 1.~: Jakó L2szló Gyo
ma, 152 féJ cm. 2.) 321log PirCi'.
145. cn]. Endr(jd. l{r1J~h:ó

Endre, l-J5 cm. (hob-cé'seny).
Távolugrás: 1.) BSlog I)~d cr,
5.5:J ill. Endrőd. 2.) JaLó I~j(;z

ló 5 j5 nl. [~:~!Jn)a, 2.;1 ~{1"ücJ:ié

5_S3 rn. Gycrn~-i. Súl:: do
bás: 1.; L:rTJchió· ErJ'c1:':-~ 9.·(~,~ :11.

Gyonla; 2.) Papp 38no~; 8.2~) ~~J.

~finlcir istvilD 8.2·2 ITs. Ej;<J~

rőd. Grá.nát dobás, á!JvEt.,

delve, céJpontra
három dobás. Kruchió
re fl
László,

Endrőd. A
gY0211~'iak

második, és 2
zéssel.

tak ringbe, s;ónien az ',n,1,-,
alakult egyleltel szernbcJJ. .~

hoxolás
feltüzelte
lelkesen küzdők2L

I{icsit n1ég n1essze járn -,
hoxoJást l, de 8: V85-

ökölhől ügyes, jó
boxolókat II

lás! 8. gyomai ól
mulatott és ft kis tréner: Kubai

nábnal 20

Verseny után este
il. gyon]aiakat rnegvendége1
vacsora uián
levente zenekar húzla a
valót 4 óráig.

18;;:;§ Luente

GYT [{-KT E
Gyoma, biró

GYT~-c: l{ertész, - I-I~J.tvéu}~

Vatai IL -- Tandi, Lal,alc,
Vatal - P,'l'csalmi C'lojos,
Ran, aartha L, Bartha Il

KTE: Sárosi, - Zolomp;.í.r,
Magyar, - Temesvini, Vúnag},
Vitális. - \7elö, TÓlh; ~~Djduj

Éliás, HorlobáQvi.
A kü deJemből <:: rutillcs"bb

Gy tk csap3tf2 került EJ gyöz
tesként Ehő félidőD::]] [) honi
c~apat, I]]]g a nláso·dikb[~n ct

ETE csapat:; volt fölén.:'ben_
A Gyik kezdi a

Rau az első percben nagy
zetet hagy k:. =\iIost erős me
zön yjáték alakul ld gyomai fc'
lénnyel. A 10. Rau szök
leti Olajost, aki megszerzi a
yczetést l-C. tart a gyo
mai fölény. [imi 7

fejeződik ki.
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p o L i T I K f\ l. T A R S A D A L

IELŐFiZ;;;:TESI ÁRAK:
;<",~vedévre j'30 P, fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

. Befizetések nostacsekken:
.: !ullgária-nyomd" Gyóma" csekks7<1:'1 18.280.

"Lapzárta c s ü i Ö r j Ö l< este 5 óra
Megjelenik minden szomb,r,on reggel.

"

I

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON
Szerkesztó§ég é$ Idadóhlvatal:

HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
ci y " rr a, KO$sutlh Lajos uka 6~.

TaDefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) j cm. magas. hjr(i~,e;

20 fillér. Ötszöri hirdetésné! lG százalék, tlz3zermél
15 szazalék, l negyedévi hirdeiésné! 20 százalék és
félévi hi~deté3 csetén 2:> százalék kedvezményt adunk.

6YOPÁ,ROS

község is nagy ün
nepséggeJ köszönti CsernusMi
hály apátplebúnost ezüstmiséje
alkalmúból.

4-én este fél 9 órakor zenés
lampionos felvonulás lesz. 5~én
reggel fél 9 órakor ünnepélyes
szentmise közös szentáldozás
sal. 11 órakor Egyházi disz
gyűlés a Népház mozitermében.
Fél 1 órakor közös ebéd'a
Népházban.

ket, a ±őszoJgabirókai ésam:e~

jelent vendégeket.

Beszédeket mondottak még
dr. Lindenberger János apos
toli kormányzó, vHézdr. Ri
,csóy-Uhlarik Béla főispán és
mások.

Ritka zenei éj vezetet szerteIt
a jelenlévőknek a debreceni
vegyeska:r, akik szép ezüst ko
szofUval kedveskedtek Csernus
apátnak, a dalárda megsze:rve
zöjének és utána mesteri elő

adásba n szebbnél-szebb, érté
kesebbnél-értékesebb darabo
kat énekeltek.

Régi szokást szüntetett meg
a legnagyobb gyomai feleleke
zel: megszüntették a stólát a
református egyháznál. Julius
l-től, szerdátót kezdve az imá
val végzett temetésekért, az
esketésekért és keresztelésekért
nem kell semmit sem fizetni,
sem a lelkésznek, sem a kán
tornak. Aki azonban mégis oril
tió5 vagy predikációs temetést
kíván, a réginéllényegesen ol
csóbb árat fizet, de ezt sem a

tisztviselők kapják, hanem az

egyház kasszájába megy. A ha

rangozás a már ezév januárr.i

ban mérsékelt árban marad}

Az egyház a tisztviselőketa

slóla megváltásáé:rt átalány

összeggel kárpótolja, ezért tör

ténnek a fizetéses szertartáso

kért a fizetések 22 egyházi

kasszába.

Megkezdődika mise
Kevéssel 10 ó:ra után a temp

lom elötti díszes oHárná~ meg
kezdődött a tábori mise, ame
lyet Csernus Mihály apátplebá
~os 25 éves évfordulójára ce
lehr3.k dr. Li nden berger" I
lloskézvezetö és 10 seged-,
letéve!. A mise' alatt a debre
ceni vegyeskar énekell. Az ün- I

nepi prédikációt Molnár, J~nos I Az endrődi ünnepség
apátplebános, az oroshazl es- I

peresi kerület esperese mon-I
dolta,

A hatalmas lérséget megtö!-
.. k·' "- .. l.!. i""~-to ."ozonseg ;a.Lill'

vitéz dr. Ricsóy-Uhlarik BéJ.a
főispán t, vitéz dr. Pánczél Jó
zsef vármegyei főjegyzőt, dr.
Sorbán Jenő fős20lgabirót, Zá
honyi Aladár járásbirósági el
nököt, dr. Vincze Sándort. al
mezőkovácsházi járás föszolga
biróját, dr. Lukács István apá
cai főjegyző! és Berthóty

'ttVZ7O: _Károly kormányfőtanácsostaz

o~'oshá~i róm. kat. egyház kép-j Niegszünt
VIsel eteben. I

Ünnepi ebéd I a stóla a református
a Csernus háznál I egyháznál

Mise után a sok vidéki ven-
dég és a helyi meghívottak a
Csernus-házhoz mentek ebéd
re. Az oit lévő endrődiek ha
talmas éljenzéssel fogadták a
miséről hazajött szeretett apát
plebánosukat, akit Tüköry Jó
zsef hosszabb beszéddel üdvö
zölt az endrődieknevében. Cser
nus Mihály apátplebános meg
köszönte az endrődiek ti.gyel
mét és fáradságát, hogy eljöt
tek.

A tágas udvaron sátorszerií.
en megépített fedett helyen
mintegy 250 vendég vett részt
a nagyon ízletesen és bősége

sen feltálaH ebédnél. A figyel
mes és ügyes kiszolgálás min
den dicséretet megérdemel.

Az első pohárköszöntő! Cser
DUS apát mondotta, amelyben
XI. Pius pápát és Horthy Mik
lós kormányzót köszöntötte.
Üdvözölte a j elenJévö föispá
nunkat, a vármegyei főjegyzön-

s 'hály
i apát lebános

Csaná a ácán

Csern
endrő

ezüst iséje
Péter-Pál n21pjiul mozgalmas

élet volt a szép, egyenes, szé
les utcáju Csanádapácán. Már
e!öző este kezdődött a nagy
ünnepség, amikor a debreceni
Szent Imre dalárda mintegy
tagja iláklyás sZereIHl.dot
dr. Lindenberger János npos
toli kormányzónak és Csenms I
Mihály apátplebánosnak.

Az endrődi ünneplők, ,minl- I
egy ötYenen, Békéscsahál'ól az I
AEGV külön vonatán I
f:ggel 9 ól'~kor érkez~~k a~Já-1
cara. A lYHSe kezdetelg volt
mécr idó cov kis I.=-- ;:::)",

Az endrődiek kelyhet

ajándékoztak Cselrnus

apátnal<

Lassan benépesedett a temp
lom környéke. Az endrődiek

bevonulnak az iskolába, ahol
Harsányi László főjegyzö szép
beszédet' mondott. és átadta
Csernus apátnak az endrődiek
ajándékát, egy szép ezüst ser
leget, amelyet a jubiláns meg
hatottan vett át.

Csanádapáca 111 éves

Az egyszerü lakóbáznak lát
szó községháza utcai falán már
d.ny táblán örökítették meg a
község 100 éves fenná!l<'J.s6t. l
"Őseinkkel Istenben ciz:!unk I

és nem csalatkoztunk I
1819-1919. I

Csanádapáca község 100 éves l
fennállásának emlékérz." i

Hamarosan megtala!tam a!
község biráját, akHől megtud- j

tam, hogy Apácának a határa
8918 k. hold 1130 n,-öI, a la
kosok száma 5000 körül van.
A községnek 524 k. hold föld
je van. A lakosság 75 százalé
ka kat., 20 százaléka ev, 2 szá
zaléka ref. és 3 százaléka egyéb
vallású. A föld legnagyobb ré
sze fdsbirtokosoké. Kevés sze
gény ember' van a községben:
200 inségesük volt. A lótenyész
tés intenziven folyik. A Nóni
us fajtát tenYésztik. Itt is az
akácfa il nemzeti fa.

!
I

, Valahányszor egy-egy kisebb I
fürdő ,hirdetéSét láHarl.l vala- l
melyik lapban, mindig Gyopá- I
:ros jutott e,S,zembe é~. mélt3t-,
lz.nkodtam, hogy Imert nem
hozza meg Gyopáros is ezt az '
áldozatot, de' persze nem a
budapesti lapokban való hirde
téssel, hanem elsősorban a v~r- I
megyei lapokban, mert talan I
méois csak nekünk békésme-n

gye:ieknek van legközelebb, mi
jutunk oda a legkönnyebben
és nekünk érdekünk, hogya la
kóhelyünkhöz közel legyen egy
fürdőhely. :vlár-már azt HH''-'LU,

a vezetőségének nincs ér~

zéke·. a hi:rdetésekber1 található
lehetőségekhez,amire ala-I
posan r á c áf o l t a k, amikor
megbívtak vagy ötven ujságirót,
akiket magyarosan megvendé
geltek két napon át, megmu
tatták nekik a megmutatni va
lót és most már irjanak, amit
aka:rnak, Gyopárosró1.'

Nem Orosháza áldozatkész-
séO'ét és nem a rendező Szabó, b

Pál tanár és Brauswelter Béla I

fáradságos munkáját akarom
hOl1orálni, fel akarorn

hivni. a gyomai jár~s lal~osa,~- I
nak flgyelmét Gyoparos furdo
re, Akik még nem voltak oH,

azért menjenek el, hogy meg
lássák. Ak'ik már :régebben jár
tak oU, okvetlenül menjenek
el és nézzék meg, milyen szép
parkírozásl és fásitast végeztek
~zóta. Okos gondolat volt, hogy
az évek óta kényszerült inség
munkákkal p~:rkirozíak, fási
toU~k, utakat rendeztek, ami
veL minden előfeltételét meg
sze~ezték annak, hogy aki pi
henni akar, a legforróbb alföl
'di ~apsütésben is, Gyopároson
kellemes árnyékot talál a fia
tal .lombos fák alatt; aki még
ezeilfeWI gyógyulni akar, a tó
gyógyerejü vizében ezt is meg
találja.

Nekünk is é:rdekünk, hogy
Gy6pá:ros fürdő minél o}csób
ban minél többet tudjon nyuj-o
taní. Vármegyei érdekünk is,
hogya hozzánk legközelebb
eső megyei füi'dő minél inkább
felIendiiljön. Mindezeket csak
úgy érhetjük el, ha mi is tá-
mogatjuk Gyopárost. 'vv.
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ben a mai tanítónőképezde

épületébén a "Gyakorlati gaz
dasági iskolát", amely iskola
császári jóváhagyott tanterv
szerint működött. Ez a világ
legelső gazdasági szakiskolája,
paptársa Boczkó Dániel által
\'ezetett igazságtalan támadások,
alaptalan vádaskodások követ
keztében 1803 tavaszán végleg
megszünL

Iskolájában és iskolán kivül
a szarvasi gazdákataz okszerű

talajművelésre, takarmányter
mesztésre, szőlőművelésre,gyü
mölcstermesztésre, a f8k sze
retetére, az akácfa ültetésénék
fontosságára, méhészkedésre
oktatta. A gyakorlati oktatásra
céljaira 36 hold földet kapott
a helybeli uradalom tulajdo
nosától, hol sziktalajjavitással,
különféle takarmánynövények,
főleg lucerna, repce magter
mesztéssel, nemes gyümölcsfaj
ták, eddig itt ismeretlen kony
hakerti növények, pl. saláta stb.
termesztésével foglalkozott. A
termelt lucerna és egyéb be
vált növények magvait íngyen
osztotta szét a lakosok között.
Ö hirdette először, hogy a szi
kes talajt mésszel, hamuval
meg lehet javitani, rendszeres
trágyázással, okos talajművelé

si eljárásokkal jótermövé lehet
t~nni. Kertészeti munkájában,
tanításában kitünő munkatársa
volt megértő, fennkölt lelki
felesége is.

fskolájában felesége és leánya
a fiú- és leánygyermekeket len
- és gyapjúfonásra, szövésre,
selyemhernyó tenyésztésére,
selyem feldolgozására, eperfa
tenyésztésre oktatta. Mindenkit
évtizeddel megelőzve kisérlete
zett cukornak a közönséges ré
pábói való elöállitásával."

"Teljesség kedvéért meg keH
emlitenem, hogy ez a kiváló
férfiú, bár császári kitünteté
sekben, jutaimakban, nemesi
rangra való emelésben része
sül; nevére, működésére feUi
gyeltek az akkori hazai, kül
földi tudósok és előkelőségek,

falujában öregségében minden
kitől elhagyatva, pap társától
felizgatott, hálátlan hiveitől

igazságtalanul bántalmazva
1820-ban, 78 éves korában halt
meg. Sírja az evangelikus ó-te
metőben a gazdasági taninté
zet gondos ápolása alalt van.

Élete végén készült irásOliban
az Úr iránti hálával eltelve te
kint vissza ötven esztendős

küzdelmekkel teli muukásságá
ra, s többek közt azt irja; "Én
remélem, az Isten megadja, ,
hogy még siromon is ki tognak
kelni ama virágok, melyeknek
magvait talán idő előIt, talán
terméketlen földbe, jó remény
fejében elvetettem."

Békésvármegyei központi
forgalmi a.dlóhlvat~!.

sa, vagy az esedékes· forgalmi
adó megröviditése a törvény
szigorával. toroltatik meg.

8 Ezen figyelmeztetés a má
zsakönyvbe ,bel'agaszlandó egy- I

unal a bandagazda és a gépész I

:1 f~ntjek. ponlos h~lart~sára I
Jelll1vando. mert m1l1ukt't a1-1
kal~l[lzott mulas7.tásúért "a ~ép-

tulajdonos lesz felelossegre
vooya. II

(~Yll!a, 19 ti. éYl lunius hó- , , I
25-én. I

lefekröl 8 és külföldi államok
ból 2 tanuló járt.

Az iskolai adatokon kivül
két értékes cikk: "Az elővete

mény és a trágyázás szerepe az
alföldi javított szíkes talajok
vízgazdálkodásában" . irla Va
dányi Miklós a növénytermelési
tanszék vezetője, a másik érté
kes cikket Csabai Kálmán, a
tanintézet igazgatója irta "II.
Adatok az intézetlörténetéhez",
ebből a cikkből l~közlünk egy
pár mondatot:

"Szarvas telepes község, ta
vaszi áradásos időben mindent
elöntéssel fenyegető, szűkívű

köröket leiró Körös folyó part
ján vályogházikókból épült.
Ebbe az elhagyott kis faluba
került 1767 ben 25 éves korá
ban Tessedik Sámuel".

»Elgondolása szerint a gaz
dákat, kézműveseket oktatni
kelL E célból alapitotta 1779-

halmagyi és zöldlaposi dü!öben
20-30 százalékos jégkár van

Márky Jenő

vármegyei gazdasági fei gyelő

látogatása Gyomán

- I
A szarvasi m, kir. Te.ssedikSámuel
kÖLépfokú gazdasági tanintézet és
rllező~{azdasági szakJanácsadó

állonlás IX~ik értesHc)je

Hívata!os útjában Gyolnára l nak két-harmad része mar le
is eUátogatottjulius 2-án Márky , van aralva. Sajnálatos azonban,
Jenő várm. gazdasági felügyelő hogy ajé~károsultaklegnagyobb,

része OFB földesek, akik nem
és a megtartott hivataHvizs- biztositottak jég eHen, tehat
gálai után érdeklődötta gyomai nem. is kapnak kártéritést.
járás gazdasági ügyeiről. A vármegyei gazdasági fel-

Dr. Thaisz Lajos járási gaz- ügyelő is megismételte a már
dasági felügyelő jelentésében hivatalos helyről elhangzott ki
arról is beszámoIt,hogy a Ieg- jelentést: igyekezzék minden
utóbbi jégeső a halmagyi és munkás megkeresni a télireva
zöldlaposi düiők közötti miht- I lót, mert a jótermes adta mun
eg}' 800 -1000 holdan a bUZá,-j kaalkalom a gyomai járás min-

den nmnkásának lehetövé teszi
han és tengerihen cea 20 szá-

az aratásban és cséplésben va-
zalék, a tavaszi árpaban 30 szá- 'I' ló dolgozást, aid nem dolgozik
:wlék kárt csinált. Még szeren· és nem keres, az ne számitson
cse, hogy a búzának és árpá-, a télen segítésre.

, Csabai Kálmán föigazgató, a I
szarvasi Tessedik-iskola igazga
tója most adta ki intézetének
kilencedik tanévéről az értesi
tőL A statisztikai kimutatás
szerint évvégi vizsgálatot 'tett
az I. osztályban 44, a IL osz
tályban 34, a Hl. osztályban 25
és a IV. osztályban 23, össze
sen 126 tanuló.

Érdekes megtndni a tanintézet
tanulóinak származási helyét.
Az agrár Békésvármegyéből
a 12 szarvasi tanulót kivéve
mondd és ejtsd: 6sszesen 4 ta
nuló volt és igy az egész vár
megyéből 16 tanuló járt ebbe
a kiváló iskolába, ahová a Du
na-Tiszaközéről 31, a Tiszán
tul i Mezőgazdasági Kamara te
rületéről 37, a Felsődunántuli I
területről 21, az AIsódunántuli
területről 15, Tiszajobbparti te-\
fületről 6, az elszakítoU terü-

et

Endrőd közséq'-,
közgyűlése

"""""~:-"'~;":~~~w"-"'~~::::'~""-~"""""""-""'--~

l
5. megkereseU gabona érté-l

kelés0re nézve a hhAalos le- I
számol ási i átlag) iirfo1Yarn a I

községhá2á~áI '\:i les'z füg·· l
gesztve~ I

6. A gép vagy géprészek 1,12- !
resetenek leszá.molisa. 'forg3!
mi adó alá vonása.) ei: ht,en i
ahban a községben \'~lrosban) j
:örténik" ahol a geptulajdonos I
aUando lakhelye van, mcg ab- I

ban az esétben is, ha más köz- j
ség határában vagy más vár- I
megyében végzi a cséplést. :

7. Az elszámolás elmulasztá- l

I
Endrőd község kép\'iselőtes-I

- tölete 1936 j unius 28-án gyen- i

ge érdeklődés mellett tartotta I
meg rendkivüli közgyüléset. l

A köz{,"vülés eövetlen túr<5va In..J b_' 0"_, I

, ~. ~zabó ~n:.re és tár~ai.löl kisa- li

,Jahtott vedogau'a a foldcserc-
,szerződés végleges megkötése II

volf. A főjegyző előterjesztéséf

a ké~~i~előteslüle.t egyhanguiag,
magaeva tette, s Igya közgyü- j

lés pár perces ülés után véget l
ért. I
______A I

. I

é Y I
a bércséplési keresetek ii

forg. adó elszámolása I
tárgyában !

l
A bércséplés és géprész ke- I

resetének forgalmi adó ]eszn- i
malása tárgyában cl hivata! a 'I

, következő rendelkezésekröl ér- ;
[esiti : I

, 1. A bércséplés megkezdése I
levelezőlapon a hivatalnak be
jelentendő a munkakezdés he

,lyének és idejének megjelölé-
.sével. ,

',2. Csak a szoros értelemben ll'

.-vett ., géprész után kell a for
galrni adót megfizetni, amiből

azonban nem vonható le a gé
pész és a [ütő díjazása, továb
bá a gép üzemben tartásával
kiadások, mint pL fütőanyag,

, ,gépjavitás és' ehez hasonló ki
adások Csak a :részes munká
sok keresete mentes a fOl'gal
lili adózás alól. .

3. A leszámolás megejtésé
hez, mely a községházán tör
ténik, elhozandó a helyszinen
vezetett, folyószámozolt, hite
iesített bIock és mázsálási könyv
(a gépész és bandagazda köny
ve), amelyben pontosan feltűn

,Letendő a csépeltető gazda ne
"Ve, lakcime, házszáma, vagy'
tanyaszáma, az elcsépelt gabo
lUl.mennyiség gabona nemenként
elk'Üiönitve, a cséptési százalék
és pedig külön a gép és külön
a részesmunkások százaléka,
ami a' ln. kir. Pénzügyminisz
lerium rendelete értelmében a
csépeltető gazda aláírásával iga
zoltatandó.

4. Leszámolási határidők :
a) A juliusban megkeresett

géprész legkésőbb augusztus
15-ig;
, b) az augusztusban megke
resett géprész leszámolása pe
dig a bércséplés befejeztével,
de legkésőbb szeptember 15-ig I
eszközlendő.

A cséplés eredményének ösz
szesitése a leszámoláshoz előre

elkészitendő.

A herecséplés annak befe
jeztével kiiJön számolan~~ el.
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munkával gazdaságilag fejlessze
és gyümőlcsöztesse. A négus
kényurasága sem II multb~n,
sem a jövőben nem ganmcl.81.

Eddi~' három pózát ismertük.<> •
a négusna.k. A kényunt, a me-
nekülő üldözöttét és a számon-
kérő fenveaetőtAnegyedik: lentz,

• b ff

ha valójában visszatér az iG

hiiségén levő területre; a tr~

gilms hős alakja.
Ha reménytelen harcát végig

küzdi és ottmarad, mint sors
társa, a biborban született Kons-
tal1tina harc piacán, az utó
kor nem tagadhatja meg aUe
a traGikus hősnek kil' áró tisz-b .

leletet. Bauer Inés

A Magura hegység bérceive[
mérték fiatal szemei a magas
ságot. Árva megye szegényes
életében éHe le gyermekéveit
1889-ben, 18 éves korában eg}'
kocsi gyolcsárúval önállósítot
ták a szülei s a sors kifürkész
hetetlen irányitása szerint :JI

messzi árvamegyei kis faluból
elindult kocsi Gyomán ragadt
meo Bucsek Józseffel. 23 évesti

korában visszavonzották a Ma-
gura bércei, hogy onnan hoz
zon magának élettársat . és
megalapítsa a maga jámbor,
tisztes családi életét - nem az
ősi Árva megyében, hanem a
Nagy Alföld kellős közepén,
Gyomán, ahonnan hőségben

fagyban rótta a környékbeli
községek országutjait és árusí
talta a gyolcsáruit. Kitartó szor
galmával; takarékosságával szép
vagyont szerzett. A háború alatt
184.000 koronáért hadikölcsönt
jegyzett. Gyomán házat és föl
delt vett A háború után éve
kig a régi hazájában élt, de
1928-ban visszajött Gyomára.
Gyermekei iskoláikat itt végez
ték. Két fia Békéscsabán ma
,turált, az egyetemet Budapes
ten végezték, azután átmentek:
Csehszlovákiába, Prágaban dok-
toráltak. József fia ügyvéd,
Alajos törvényszéki biró volt,
most az igazságügyminiszteri
umban vezető osztályfőnök.Le
ánya férje vármegyei főjegyző.

Bucsek József 65 éves korá
ban hirtelen halt meg. Gyo
mán 36 évet töltött és ezalatt
ismerősei és üzletíelei megbe
csülését szerezte meg. Julius
l-én nao-y részvéttel temelték
el a gy~mai katolikus teme
tőbe.

Örökre lecsukódott becsüle
tes kék szemeivel nem tekint
ezután Bucsek Józset messze
Északra, a Magura bérc.ei irá
nYába, hanem a gyomaI ma
gyar rögben piheni. ki munkás
életének fáradalmaIt.

atso

efe

SZ

ságba bekapcsolni, mint népé~

afrikai sötétségben pusztulm
hagyni és területét ~azdaságilág

parlagon hevertetm.
Helyt áll a négus azon kije-!

lentése, hogy haso111óanerő

szakos birtok-bavélelt és egy
diplomáciailag elösmert állam
ilymódoni teljes eltörlését az
ujabb kor történelme nem ké
pes felmutatni. Ha az uj abb
korban nem is, de a középkOl
ban akad erre is precedens, ha
egyedül álló is a históriában.
Ez a Keletrómai birodalom a
byzánci császárság végleges bu
kása l354-ben és ez a négusi
katasztrófával annyiban analóg
is, hogy a bomlott konstrukció
ju államot és a rothadt erköl
csü császári ud vart egy fanati
kusan a küldetésében hivő ha
talom, hadseregével visszavon
hatallanul letaszította a világ
történelem szinpadáról.

Akkor az ozmánlik hóditás
Európában a köz szempontjá
ból nem volt kivánatos és so
káig zavarta a biztonságot, de
főleg hátráltaUa a Balkán és
Magyarország békés fejlödé
sét. Az ízlám szemlélete, mely
az ottomán állam politikai cél
kitüzése is volt, homlokegye
nest ellenkezett az akkori Eu
rópa vallási és társadalmi be
rendezkedésével.Abesszinia ese
tében és népe r.eszére az olasz
befolyás minden vonalon áldá
sos és" jótékony hatásu lesz,
mert képtelenség lenne elgon
dolni, hogya tetemes anyagi
és véráldozatot hozó Olaszor
szág ne pacifikálja és konszo
lidálja a birtokba veU terüle
tet, azon célból, hogy békés. )

z

ég

Dr. Szilágyi Ferenc lett a gyomai és békési jár,ás
tisztiorVDsa

késen járt és megkezdte oU is
a működéséL

A tisztiorvosoknak nem sza
bad maaánvvakorlatot folvtat-

b o.... ""
ni csak naovon kh'ételes ese·

, t"l.... 4 •• •

tekben, de akkor lS mmlszíen
eno-edélvt keH kémiök.

Sok hián va van fl közegész
ségi életünl~nek. Ezeknek á ki
küszöbölése az ui közegészségi
törvény feladata: Hogy majd
milyen eredményt tudunk fel
mutatni, az elsŐsorban a tis2
tiorvosok :rátermeHségén és
szoro'almán muHk. Minden re·

Dr. Szilágyi Ferenc julius mén~Tünk megvan, hogya mi
l-én teHe le az esküt a főís-, járásnnkban példas eredményt
pán kezébe és múr 3-án Bé- l tudunk majd felmulatni~

Az ui közegészségügyi tör
vény sz~:rint j ulius l-ével kez
dődött meg a törvén)' végre
hajtásának egyik legfon !osabb
része, a tiszliorvosok kineve
zése. A gyomai járásban meg
mar:1Jt az u.j, most már m.
kir. jádlsi tisztiorvosi tisztség
ben dr. Szilágyi Ferenc eddigi
járási orvosunk, sőt még a
békési jarást is neki osztották
be i av a o-vomai és a békési'0_ ':0.1

járásnak egy tisztiorvosa van.

Panaszkodott a négus az őt

inlerjuvoló ujságirónuk. Beszélt
a veleszembeni méltatlan eljá
rásról és rezignáltan jelentette
ki, hogy a Népszövetségtől is
kevés jót rem-éla maga számára.

Ugylátszik, hogy a trónját
vesztett fekete császár ebben a
vonatkozásban világosan gon
dolkodik és helyesen itéli meg
a helyzetet, mert a Népszövet
ség, még ha irányában hajlan
dó is volna, eszközei hijján
képtelen rajta segíteni.

Külső megnyilván ulásaiban
és átgondolt nyilatkozatában a .
négus még az uralkodó pózát
és hangját használja, de való
ságban már sorsüldözött hon-

- talan, akit egyik európai állam
sem óhajt területén. Zavarokat
jelenléte a politikában már
nem okozhat és valójában csak
egy utja van, az állitólag hoz
zá hü Goraháiba menni és fel
venni ujra a . már előre is re
ménytelen harco(az olaszokkaL

Olaszország, ha eddig a nép
szövetségi és főleg angol nyo
má~ dacára nem tartózkodott
a haderővel keresztül vezetett
birtokbavételtől, nem valószi-

. nü, hogy győzelmei után spon
tán lovagiasságból vagy igaz
si..gérzetböl deferáljon a parag
rafusok szentségét és a négus!
védő Népszövetségnek.

A világ haladásának szem
pontjából győzedelmeskedni

kell az általános, emberi és
e(Jyben Olaszország által már'" .
kezdettőlfogva hangoztato t ál-
láspontnak, mely szerint feltét
len helyesebb Abesszíniát a
civilizáciéba és a világgazda~

zenei élet
fel endítéseGyo án
Megtudtuk~ hogy Benke 'La

jos; a budapesti Liszt Ferenc
Zenem'Í.lvészeii Főiskolán

szolváH zenetan2lif Gyomán te-j
lepedeH le, a célból: hogy hely
ségünkben a zenei életet fe1
1endHse és fejlessze. Felkeres
tük tehá! és kérdéseke! iniéz
tünk hozzá, terveit és mtmb
programmja! illetóleg, mire ö I
a következőkben adot! össze
foglaló rövid felvilágosítást.

Az az intenció vezérelt ide,
hoO"v az Alföld, különösen pe-b.

dia a Körösvidék zenei életé-/
nek organizálását és!üalakulá
sát előkészitsem. Ammi lUI.IJUll',

az orszád nyugati része: Szom- I
hathely, °Sopron, Győr, Székes-
fehérvár o"ócpontok kal messze ...' ~a~"""""'~""""'_,",!__"'..!"'~""'_"""""""~"!'__""'_~""'--"!'."!"!"'~"""_'!""!"""._""_'"'!__'"'!_""__ '!""!"__""""".""_'"'!_""'_...._'"'!_""_ '"'"'!' ..._ ....._......_ ......
előljár ez~n a téren Kelettel
szemben.

A műzene művelése és ápo
lása oU ma már olyan kifeje
zett kulturíöbblet és kulturszük
séglet, mely felveszi a versenyt
a külföld és a rnüvelt nyugaf
IIleafelelő vidéki viszonylatai-

'"ban is, bár kétségtelen,· hogy e
magasabb -súnvonalatföldrajzi
és történelmi adotfságok is
nagyban elősegitették.Ez utóbbi
szempontokból az Alföld hely
zete kétségkivÜI kedvezőt1enebb
ugyan, de ez még sem lellet
elég ok ar ra, hogy az esetleges
közönyt", vagy tespedést ment
se. Viszont az alföldi magyar
nép zenei értékeit a Bartók
Kodály békésmegyei gyüjtésé
ből annyira jó oldaláról is
merjük, kogy talán nem lesz
tlllsáaosan nehéz a megromlott
zenei izlést, Bethowen, Bach
és Mozárt eszményi magaslalai
ra emelni.

Ennek a célnak szolgálatában
kezdem meg uUörő munkámat,
elsősorban tanitok zenét: zon
O"orát hegedüt, éneket, zeneel
~léletet (rithmihát. melodikát,
összhangzattant,formatant stb.)
éspedig, hogy minél szélesebb
néprétegek számára hozzáfér
hető legyen, nagyon méltányos
áron (óránkint egy pengőért).

Ezzel egyide)üleg célom egy
későbbi zeneiskola alapjait
megvetni, azonkivül énekkari
és zenekari együHeseket szer
vezni és mindebbe a környé
ket, elsősorban a Körösvidéket
bekapcsolni.

Hiszem, hogy a szépérzékü
és nemes törekvések iránt fo-
aékony lelkekben megértéssel
és táp:lOgatással fogok találkoz:
ni s ezáltal a magyal' zeneI
kulturához egy-egy téglával
hozzájárniunk.

Benke Lajos zenetanár Far
kas László utbiztos házában
lakik (Luther-u. 3.) és állandóan I

található.
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REK

Jégbehi.ltöttDréher sör 14 szá·
zalékos Szent János: 1 liter SS, tél
liter 44, 3 dcL 25, 2 dcL 18, l üveg
4.5 dcL 46 és 38 fillér, j liler külön
leges zamatu nzling bor 58. Arató
pálinka 1 liter (,eo P. él Tenne!ők

Szövetkezete Horthy Miklós ut 40 ésa
Fogyasztási Szövdkezet Tisza Isi Váll

- ut 97 szám alaUiitalmérésében.

komolyan

munkások

dr. P. J.

I.is:?/a ivóvizrói, hogV cúlila]
mUl1kásaink (8 a maRuk q,:;(:~7.

ségé! Inegóc·iák. UiJvö!lcldwr
bőséges l1losaóvjll'ől is gon
c1o::-kodni keiJ, mer! !cgiöbb·
ször a hiányos !.iszlálkoiJás
kövelkezill~llye. hogy ag~p

munkások l,űlönbözó bÓTba
iokban \<valHall megheieg-ednQ\{.
V~';Bül megfdeió ámyékszékról
is gondoskodni k,,!l. )~ mező

gazdasági D1unkás egészsé~

ügynek 'olyan elemi kövcleJ

n1 ,?nrci ezek, 5me!yekelói egy

szociálisan gondoikodó mun

K!'iéJdó scm lérhel ki és nem is

5z-ahad kitérnie, ha

él szil/én viseli cl

egészsegél.

arató és csép~őmunkások

egészségére

BÉ·KE

Vigyázzunk

TARTSUK TfSZTÁN

A.z arcia,,1 és cs·:pl.'si ll1Ull- I
kák idején cl ieQnéJR\'(,hb mér' l
lék b:zn fok07t-'>dik a~' földmíves l
!ako'iságné!k él közs?tJ hajiirán l
b.::!ül lörl '2nö 'iándorliisa. Csak.
az üzembe helyezel! cséplő

g.zpckkei körU:b",lül 800 mUll

kás vándorol lolll'árö\ lönyiira
és közben ál!anch',,:'ln j.(i vallnak

iév2 annak, ho~V fökga nyill.
ásol; kúiak vizei ves7élveclelik

az egészségüket, meri a kisebb
tanyák kuljoi SL)KSzor évekj~ i
nincsenek kiHszHiva, vizük 1<e- J
vés, inJen/l-vebbhaswáiatnál l~

zavaros és bűzös. I<:özcgés1
ségiigyi szempon:bólépen ezér;
kivánatos, hogya munkaadók
és cséplógéplulaidonosok min
den {;selben gondoskodjanak

A lángoló mesgryék füskéin jarok és nézem a kalá-··
szok fény/elét, a boglyák barna hátát s hajlongó v.ére; G y ó g yszedárszolgá lat.

Ünnepnapokon és éjjel mindenmet: a rőthajú parasztot, ki, mint kincskeresőörök nagy
hónap l-től l5-ig a Máday és

varázsló a. naptól aranyba vont barázdák csillogó {;or- 16-tól a hónap utolsó napjával
szemében lépked. Atca bronzulf sikján ott vibrál fűzszivfl bezáróan a beéri Balogh gyógy-

asszonyának fénnye oivadt csókja, mely napjaibaiiszta, szertár tart szolgálatot.

égi békét dalol. l\iézem ... nézem ezt a nagy varazslót. A Vitéz dr. Wcsóy-Vhlarik Bé-
porból roppant kincset emel most .. a napba: az arany c iafőispáil osztrák kiíüníetése.
iestii első, sárga búZ{ilkévél, núbemár oU bizsereg a lá- A kormányzó vitéz dr. Ricsó\"

UMa.rik Béla főispánnak me~-nyok csipőjénekdallamos ringása és az eljedő kovász~ ~
engedte, . hogy a osztrák Ér-

nak vérré szentelt [ze, szivek dobogása ésáldott új haj- demrend r. osztályú középke-

natok napverő hozsáiUuija. ..Nézem...nézem ezt Q nagy resztjét elfogadja és viselje.

varázslót, azt il bronzkezü főpapot, aki kaszájávol most Kinevezések . a .min;szJerd

oratia a békés holnapot. . (Sinka istván.) J' nökség sajtóo.sztályáll. A kor-
mánvzó dr. lánczi és rákóczi

....~~""!">o"" ...- ...............---_.._-----~ ! RákÓczy Imre mÚliszteri osz-

,MENTŐSZSKRÉNYEKET i t~ilytanácsosi címmel felrul1á
i zoHsajtoelőadónak aminisz

~s lássu~elcabaleseti sérülteketaz elsösegélynyujtás szabá!yaiszérint I teri tanácsosi jeUegd,. dr. Du-

A eséptógépekné! előírl men - l pan, köröOlkefe,' törülközö. jUn Elek müliszteri osztái}rla-
ló:"zekrénYQi{ sok tekinteIben II !)ogy mieiölI il baleS21i 5érÜIt~ Inácsosi címmel felruházott mi
nem felelnek meg aZ egész höz !lyulnánk, elÓbb kczcil!1os- . lliszteri titkársajtóelőadónaka

ségUgyi kövcielllH.'nyekllck. .i:1 I sun;";:. Nagyon fontos a SCb\cf· miniszteri osztálytHnácsosijel
menió!ádák -kivDlrói vJ;dJiJUan i lóz·ésekelkert!l-ése vé~"'i!a leg- leget adomanyozla.
anyagg-al. belülről pléh burko l sziyoruhh liszlaság bclarlás5 Szabadságon. Záhonyi Ala
Jaltai nillcscn~k be V OI1:'él. El.é.r! l és enn cl". elsó_f2ltéje.l~: él .se- II dár kir. járáshirósági· elnök
él des,d,a ;'",sekci1 herCSll!Jl I gl.'\yJ ado kezcnek IlszJasaga l· megkezdte nyári szabadságáL
már az első cséplés .3ikaimá- I ésa köi.őzőszerc!r steril voila.! Dr. Bartha Gaslfávközsegj
vall;;elesz áll a PO!', vagy tcl.z~ l A l'é;JiUlaldOITQSok yc{m-:be I· orV'-os f. hó S-én, dr. Weisz,\la
jerölnem. ,;egyszer bCG'SU: OR al lélijnljukezckeiasvrokal,hjv~I dál' Endrőd közsé!1 übCiyvezelő

'1 ~ ~ -

esővíz, amely éi kÖlszercke! be· l iák. W,'l ögé,pkelel'3k<2!űz elsó p I orvosa f. bó 6-án kezdik meg
sze,jnyezi. [',,!jg nagyobb béli, I segéiYllyuilás s)::~abáIY(jilJ(jka i 3 heti nyári szabadsagukat.

ho.gy az -elsó~,egéIY~~á_5.a:~-;-al·1 b...,Z.jiarl.d'><íiCo. a...I.neníÖI.. áJ. <iba. il';?] l SCHUSZTER FERENC áil.lJizsC'.
mava! a segQlynYUjlO ](2QiObb- hdvezcH .segéh nyujlási uimu- !fogorvosGyomán, Mályás Kín'i1ly
ször pi5.~kos,-olajos,kézZi2! l la t6l:; ta nuh:nány'oz6sára. Ebben-! u. -(volt kis temp~om u.) 6 sz~m
II yll.! . a kOl.. szerekhez. No-agy.~ 'oZ esclhenne!H,fo:gel'S.kHUU!-I· at3tt fogászati mGk6désétmeg>

S')U'!len, a"Q-ra' 50011 ü-"""ZC vbszö j . ... kezdte. Fogl1uzás. fostöm~s és
'-l> '" ," ~ -- ~ - - 'I i.H honv' . ('.pyszeru vIsszeres

• J"- '" mindennemű fogp6t!ás.
klgdossa as~eríl kötúl.ős/erc-j vérzes 'eseién i:sákmadlaggal
kel..s,o.KSLDr :b,-6 ~:üt::.zcrd:)~ I sWdJ!5!{ !l2él v~gta~okaj, fertő- EI.jegyzés. Luczy Erzsébet
boZ! KlbordesbCIuloz, ,mg zőHkölSzenJ2:1 kölnék bc az okleveles lanitónő Gxoma, Ko-

. . . ·l'··~' Ila- ]'S I csis István :Ylávliszt·Békéscsa-
veg. "'.':.> 1.S gc.z. nc "".·Ul, V.d . va \2', ujisél'ülés2kcl, melyekböl -na· I'

flőll ?'I p"':;'I'yi>Jva! 1'-0-· tbo C"V-?O\! . ba jeQvesek. (Gratulálunk.')·"'1. ~V u .n ~'., .. ~ ,,; ~."'1 pok mulvd Ihci"ldg mUilkakép-1 ~.J

se·hel. l <lvolall 1011li1k, hogy Q 1 1cknsé~ei Ok07Ógvu!lödások I l':aná·rjelöH.gimnáziumi és
gépKaelökllCK ai~Lsösegé,ly- í 'a~'n'ldl'~lf'la" .\",é"l·:! ·1"''-/-,0;'· r-~ l polgári islwlai tanulókat tanit,

... , "l d' -' l' ~ t _~ I.... .ICi . _h. . -.:::- •. . ,u ~Qf'.U"C.- ~

:~~~iJ~~~~:á:1Ci~tG'~~~~~S~I~QI,~~~I az~ ~za:a:'i.i.~0b_;lll í5" hogy jelőkésziL (Cim a szerkesztőség-
kel!iel?ycznünk, hogya men ; El /JtLe.5etl Scf!1Llet tl20fJlWi orvos ! ben.)
tóládábanazér! van laVOl, :ozap- ! hoz keN vínni I A "HOMBAR" Szövetkezet

megbizható bevásárlót és óva
I' dékképes maglárost keres. Je

lentkezni lehet Papp Zsigmond
elnöknéL

Az Oroshá,iFrissUjság dr.
Mitlasovszky JánosaJapitásá
ban és szerkesztésében most
ü n n ep l i megjelenésének 25
éves évfordulóját. Dr. Mitla
sovszky jánost sokan üdvözöl
ték ez alkalommal.

80 szem oúzaegy kalász
ban. Mint rendkivüli termés i
eseményt emlitik egyes gazdák,
nemcsak nálunk, hanem más
vidékről is, hogy vannak olyan
kalászok, amelyekben 80, sőt

83 szem búzát találtak.

CSÚ
il, T 1\1

}-4.. 1 1\

Kondoro:,;tanya lakossaga jn
ri-iUs27,-én ünnepli 111 év
ben lemplomc, védszentjének,
szent László királynak névün
nepén a ~nicsú napját. Régeb
hen, amikor még Péter-Pál
napján, vagy a jnn. 27.-éhez
legközelebb eső vasárnapon
volt megtartv8, nlindig igen so
kan ki Endrődrői ('S a
Körös.ön túlról, hogy egynttal
il rokonokal is meglát ga:ssák.

hétköznapuIJ van, azóta
sokat veszitett szinte bagyümá
ny?ssá válni kezdő látogatott
ságából ez a kedves tanvai
ünnep.

Az idei templomünnepnek
ldilönösen J;iemelkedő esemé-'
nye volt mégis. Endrőd k{)zség
apát-plébánosa Méltóságos Fő

tisztelendő Csernus Mihály ju
nius 29-én tartotta 25 éves
jubileumát és mond aezüstmi
séjét szülőlalujábanCsanádapá
ezán. Ez alkalomból kondoros
tanyai hivei üdvözölték és sze
l;etelük jeIéül egy misekönyvet
nyujtottak át a jubiláris Fő

papnak a Szent László
Dalkör: egy kitünően beovako-

ud\;c:;lő dala után a"'ehe1y_ .

VOZlé~~-s~~~a,::;:{e:~-~sü~~te~;~~~ I
kath. hitközség nevében Főtisz- .
lelendő Timár Gyula helyi lel- I
kesz úr, a politikai község ne- I
vébenDr. lr8.3í József kiren- I
deHségi jegyző, a Hangya Szö-l
velkezd és a Dalkör nevében l
·Hunya Ince, az Olvasókör ne
vében pedig vitéz Harmati Ist-
ván üdvöz!ő beszé
deket. A Leányegyesület nevé-
ben Timár szép kis 1i- I

liomos lélekre valló leányos
beszéd kiséretében virágCsok
rot' nyujtott át az ünnepeltnek.
A'z ·üdvözlések elhanQzás8. után I
ped.ig díszebéd volt a Hangya I
SZ0vetkezet nagytermében,
amelyen részt vett a lakosság I
Juinden jobbérzésü tagja. .
: A papi hivatást megbecsülő I
ember nem mehet el az ilyen I
eseménvek mellett szó nélkul.
J ól esi!; a vallásos lelkületü l
embernek, hogy vannak még,
akik a mások testi-lelki jólété
ért feláldozott életet megbecsü
lik, és azt kifejezésre is juHat
jáld E sirok irója a maga
és hiszi sokak nevében - azt
kivánja az Ezüstmisésnek, hogy
azok a nemes szentelbatáro
zások, amelyek első miséjén
eltöltötték a lelkét, arany fo
nálként vonják be azt és ki
sérjék egész életén át! És ab
ban a nemes lélekben, egy ki
csike helyet tartson fönn a ta
nyaiaknak is.
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Gyomáról - Budapestre
Szelllé:iyvOllat: 005 - 450

" 5.45 JO.30
Gyorsvonat: 10.07 1300
S!eméiyvonal: J430 19.20
Gyorsvonat: 1659 19 50
Motorvonat: J9.29 23.39

Budapestről - Gyomára
Személyv0Jlal: 6 17 10.27
Gyorsvonat: 9.00 - II 57
Gyorsvonat: 14.40 - 17.36
Személyv0nat: 17.10 - 2039

" 21.40 2.21
A reggeli szarvasi vonal 6.35

órakor indul.
A Budapestről 17.\0 órakor in

duló vonat SLOlnoldg sebesvowlt.
A Ovomáról 1929 órakor in·

duJó vo'nat Szolnoklól sinautó.

ffinifn'ii1íl1l~rfI8~
Van·e már életbiztositása?

Az endrődi anyakönyvi hi
vatal könyveibe pedig a követ
kező bejegyzések történtek:

SzületteJ,- :

Pelyva lVliklósné Kardos Er
zsébet fia Miklós rk, Tóth
Mihályné Pap Mariska fia Mi
hály József rlL, Rojik Mátyás
né Timár Margit leánya Vero
nika rk., Giricz Bálintné GeHai
Veronika fia Bálint Péter rk.,
Timár Bálintné Lizicai Mária
leánya Irén rk.

r-leghaHdJi. ~

Kiszely Medárd 2 hónapos
rIc, Hegedüs Imre 87 éves rk.,
Timár Eszter 21 éves rk., Gácsi
György 86 éves rk., Mrancsik
András 65 éves rk., Farkas·
Mihály 14 hónapos rk., özv.

. Szabó Józsefné Gellai Francis
ka 78 éves rk.

Életbiztositó Társaság,
Sziveskedjék érdeklődrli

Bodon lajosnál.
Kazinczy ut 10 sz.

.~ ..

Darányi Kálmán földmive
lésügyi miniszter azt a kijelen
tést tette vasárnap, hogy az uj
búzára is megmarad a tavalyi
minimális ár.

Magyar muzsikusok a dzsun
gelben. l'iéhány ismert magyar
muzsikus a dzsungelben ven
dégszerepelt és kaland jairól
pompás képes cikkben számol
be a Délibáb, amely száz 01
dal terjedelemben· és kitünő

tartalommal jelent meg. Remek I
i.H usztrúa rádióműs.orokat ecry- .

.. ' b ..
1elvonásos színdarabot, novel-
lakat, szinházi beszámolókat,
pletykákat, nagyszerü. filmrova
tot és több mint száz képet
közöl' a népszerü szinházi ké
peslap. A Délibab egy száma
20 fillér.

Sok az izJésteleniil öHózi{ö·
dő nő. Egy ismert parisi divat
király nemrégiben kijelentette,
hogy nagyon sok az ízléstele
nül öltözködő nő. Szerinte a
szegényebb nők sokkal szeb
ben öltözködnek, mint a gaz
dagok. A Párisi Divat a nép
szerü magyar divatlap uj szá
mában közel száz pompás és
izléses ruha eredeti párisi raj
zát közli, e mellett remek kézi
munka nlintát is talál benne
az olvasó. A kitünő divatlap
egy száma 60 fillér. Kiadóhi
vatal: Budapest, VII., Dohány I
u, 12, l

Nagy melegetl

zivatarokat jósol
.Hankó tanár

A hallgatni tudás rend- :
kivül becses erénye .kell,
hogy legyen minden poli- i

tizáló embemek.

Hankó Márton közli az Uj
Magyarságban:

A további idő folyamán mind
erősebben érvény~sül a napsu·
gárzás s a hőmérséklet - főleo'
• . b

Julius 9-től fogva - gyakran
nagy hőséggé is felfokozódik,
amennyiben az égitestek erő- I

teljes hősugárzásához még me
leg, déli légáramiások is hoz
zájárulnak. E melleH még min
dig kapunk sok helyi záport,
gyérebben nagyobbmérvű eső

ket és zivatarokat julius 8-12
között egy-két felhőszakadás

szerű esőt is várhatunk. Mind
ezek azonban csak futólagosan
és kisebb mérvben fogják a
meleget enyhiteni.

Pusztitóbb jégesőlu'e vonat
kozó részletesebb számitásokat
nem végezheltem, csak éppen
egy konstellációt állapHottam
meg, mely julius 8-9 napjaira
esik. A nap és hold oppozíció
ja julius 4-ike körüt erősebb

földrengést is okozhat.

~jrál!,~k . keresíetl1ek.•~\. tá- I.

voll vIlagreszeken megürese- l
deU néh ány trón, amelyekre l
most uj királyokat ker;snek. I TURUL- üBIRT
Erről rendkivül érdekes cikket l
közöl Tolnai Világlapja uj szá- I

Gömbös Gyula. ~a, amely nagy terjedele~mel I
I es gazdag tartalommal Jelent

-:.....-.....---------~,-~ i meg. A kiváló magyar irók no-

A vasárnap' '.. t t !velhUn kivül számtalan pom-
. ) mummszune e "" 'kk . _. ." f • 'i
ctel"u"ggeszt",tt,c>.Ch .. t p~~ u et, na!l'o/SZCi II ~olvtata- 'I C" +.. ll:' d JPad+
" 1 ... '''' " mUHsz,er az". .. v. " :. , ~Y0J:na.l e~ Ln ro II
aratás idejére. ' sos regenyt es kozel szaz ke- I .. .... .' ..

pet talál az olvasó a népszerü Anyakon.,..~1I. hh"ek
képeslapban. Tolnai Világlapja' A gyomai anyakönyvi hivatal
egy száma 20 fillér. könyveibe 1936 évi junius 26-

julius l-ig a következő he
jegyzések történtek:

SzüleHek:
Timár Vincéné Dávid Mária

fia lVIihály László rk., NeUmafHll
Dezsőné Pfeifter Mária leánya
Mária Erzsébet ág. h. ev.

HeghaUak=

Kruchió József fa éves ref.,
PerE'i Mihályné I vánkovics Ka
talin 55 éves rk., Bátori József,
38 éves ref., Bucsek József 65
éves rk.

Az Alföldi Lovasegylet szep
1ember 27-én lóve:rsenyt rendez
Békéscsabána következő prog
rammaL 1. Leventék versen ve. A postai utalvány és után·
2. Kisgazdák versenye, c;ak vételi dij ieszáHitása. A keres
békésvármegyei kisgazdák ré- kedelemügyi minis7.ier,a ke-j

I,'eskedeLmí és iparkamarák kez
szére. 3. Kisgazdák versen,·c,

. - deményezésére, julius hó l-től
m.as .vár,meg=-.'ebeli kisgazdák I' I

l kezdődőleg a belföldi postautai- I
reszvete evel lS, 4. Kisgazd:ik I

ván)' és utánvételi d ..ijszabáSOk-\kocsiversenye. Csak elegendő I
számú jelentkező eseít:ben. 5. i ban egy uj fokozatot léptetett
100 km. távlovaglóversenv. 6. életbe, amely 20 pengőlől 50 I
Katonatiszti verseny. 7. Félvé- pengőig terjed. Ebben az uj
rek versenye. 8 Telivérek VC1'- fokozalban az utalványdijat 40,

E
az utánvételi dijat pedig 45 fil-

senye. 9. gyes fogatú (suJky)
versen y. I lérben állapitotta meg. Ez a I

. l rendelkezés az e fokozatba eső

~~,f!Mltr.~~~~l utah-ányoknál a7; eddig érvény
ben levő díjak 25-33 száza-

.11" Központi Szeszfőzdébel1 az I lékos méi'séklését jelenti.
eperpálinka főzése megkezdődött.

Akinek van fi5zni valója, jelentse

ci Szövetkezetnél. Ugyanott uj fő

zésO eperpálini<atagoKnak iiterer,- I
kéni 2 pengő 80 fillér.

"A legszebb nyári kirándulás
nak és a nyári szezon legérde
kesebb miivészi és id.egeníor
galmi eseményének igérl\eznek
32 idei Szegedi Szabadtéri já
tékok. Szeged városa olyan
progr3mmot dolgozolt ki, az I

idei dőm~-téri előadások számá
ra, :úneiy ugy magyaros leve
gőben, mint mozgalmasságban I

és müvészi édékben ismét fel
fogja hivni nemcsak az ország,
de a külföld figyeimét is a sze
gedi ünnepi játékokra. A? elö
adások augusztus l-én kezdőd

nek az évenként szokásos "Az
ember tragédiája" uj bemuta
tásával, a Tragédia előadását

2-án és 4-éu megismétlik, majd
augusztus 8, 9 és ll-én kerül
sor az idei első szabadtéri be
mutatónak: Herczeg Ferenc Bi
záncának előadására. Augusz
tus 14, 15 és 16-án ujabb ese
mény szinhelye lesz a szegedi
Dóm-tér, akkor mutatják be
páratlan külsőségek közepette,
a csillagos ég alatt először a
legszebb magyar mesejátékot a
János vitézt Julius 25-től az
egész ország területéről50 szá
zalékos kedvezménnyel lehet
utazni vasuton . és hajón Sze
gedre,- ezenkivül pedig ün
nepi fiHéres vonatokat indit a
MÁV.

A mezőgazdasági term éllyek szem
veszteségének megóvása és a tüzbizton
ság tál'gyában kiadoli miniszteri ren
dei etek értelmében cséplögépekkel sem
a bércséplés, sem a saiát gabona
elc ;éplése nem kezdhető meg addig,
álllig a csépl6gépeket a gépek meg-
v ízsgáli3sára alakitott bizottság meg
nel!] vizsgálta, s ezen vizsgálat alap-
jln az elöljáróság oly értelndí bizo
nyítvánvt nem adott, amely szerint
cs<:plőgépek 1üzbiztonsági és müszaki .
szempontból kifogás alá nem esnek

A tüzbiztonság tárgyában kiadott
miniszteri rendeletben JogiaHakhoz ké
pC.i[ közhirré teszi az elöljáróság, hogy
vasúti pályamenti birtokosok, iíletöleg l
bérlöka vasúthoz legközelebb eső ré
szen kötelesek az ara:{\st megke<.deni. 'I

A learatolt tennényeket a vasúivona
Jak mentén a sinektö] mennél távo
labb; de legalább WO méter távolságra
kell összerakni. Akik ezt nem tehetik
meg, földjeik keskeny voJta miatt, kö
telesek onnan terményeiket a legrövi
debb idő alatt elhordani

Kö/eJes a pályamenli g~I;'döközönség

;] l~rl{~\t a va~út mentén lt'g~lább 100
Jllékr szélességben 21 Z :lfJ tld, nY"lllá

lJJJi il~]adék!aJanu' l'ellisz1o?,21Ili és Ji

els'"' keresztsortól f) --111 méter t:ivol·
sagb an a vasútfeiő! legalilbb ::; nlÉ:ter I
s/é\csséglí védöszálltást. vé~t'lletni, A
vt':dösd.ntásoknak egYI'oIJa!hJ hll cs
n;ök~ I-1:1crf ;1 lépcsőI,etes v~dt):-;'l.~inL\sok

flltr',Wr. eileli nelll·nyujtallak údellliel.j

li. négust Gentben az olasz

u,iságírók kifütyülték.

CséplőgéptuIajdonosok
.figyelmébe
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mentesen
és V A R G A

lis ~\éSI iékeket
a képviselet· L A C H

li>

ie
tatj

()z.v. Kruchió Lá~zlóDé V. Kovács
Eszter Jz:kos vett 279 n.·ÖJ cii- ,l
rakerti szántót Simon István (,~ős Ha- I

Katalinna]) CD{:Lődi :akostnl 130 ;
P-ért

Veszélyben a Szövőgyár baj
nol<sága. A csabai egyesbiró
szerdán este tárgyalta a Sző

vőgyár két ügyét. Az egyiknél
tudomásul vette az országos
egyesbiró fentebb közölt hatá
rozatát és Pocsai igazolását
megsemmisítette. A másik ügy
ben ismét Pocsai a főszereplő.
Turul II. elleni meccsen ugyan
is kiállitoUa a biró, de ő aZÍ

hangoztatta, hogy önként hagy
ta el a pályát s nem a biró
állította ki. A Szövőgyár a leg
közelebbi T ö r e lz v é s elleni
meccsen ismét szerepeHette
Pocsait, ezért az egyesbiró ,. el
fogadla a rivális lYITK 6vását s
a Szövőgyár-Törekvés meccs
2 pontjftt a Törekvésnek ilélte,
sőt a Szövőgyártól 2 büntető

pontot is levont.
~~~~~

SzerkesztésérL és kiadásér! felelés:
WAGNER MÁRTON.

Hungária könyvnyomdaváJlalat,. Oyoma
felelős üzemvezető: Teket Sándor.

Publikáció
l..evélbélyeget, gyüjten:én!'t töme

get, régi és uj leveleú~t veszek. Haus
maJlJ1~. EI1l1röd. Hatház utca 3. l-I

ÖZV. Bogár Károlyné és örökösei
nek tulajóonát képező Horlhy Míkló~

út 29 és él Fegyverneki ufca I sz. alarti
házak, torábbá acifrakertben le\'ő 3
drb. kertfőldjük szabadl,ézből eladók.
Érdeklódők forduljanak özv. Bíró !Ü
rolynéhoz. 2-l

A Futl.lránál líba(ömésre alkalmas
nagyszemü s z á r a z l1\Orz5olt tengeri
kapható.

Szilágyi Ge.gelynek egy jókarban
levő jégszekrénye van eladó. Lakik:
Gyoma, Jókai u. 13. 2-2

KiUlnö zamatu rizling bor lite
renl;:ént 56 fillérért kapható Kerekes
Károiynál. -16

Koilmann J6zsefnél E m e r gé
gUlllmiszijak, minden méretben !egju

tányosabb árban kaphatók. 6-5
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I
N[~I'A OlCSOBB tv1ÁI~I
A BOROM
mint aszódaviz,
Dr": Nrl\ I 15 SZÖI q \ IZ!

.1
30,,,f L! ~a~L "'., ,.

fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis7áliitva

I
s feladva. Vasuti f"var kb"
4 fillér lileren!(éll t. Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok el. HordÓ! dijmen-
lesen adok aszállitas tar- .
tamára kölcsön; hordóm

I
30 napon belül bérmentve 13
küldrndő vissza. Szétkül-
dés utánvéttel. Egy pengö
tevélbélyeg ellenében kül- I.
dők mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

I
Soraim kellemes édeskés I

. italuak. tiszta, tökéletes za·
matuak és II e m savanyuak.

Cim: Székely ferenc
Soltvadkert, Pestmell.:ye.

L'~WWUUU~*~~~~U'd~
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vács szép kornerét 0pl'icza be
tejeli (2-O)

Szünet után az első percben
Hunya Kornert vét. Kovács ra
,·aszul. csavart kornere Mester
mellett érintés nélkül jut a ka
puba (3-O). 7. P -ben Lukács lő

felső '3arkos gólt (4-O), végre 16,
percben Hódi szerzi a JI. o.'
becsület gólját (4-1). 33. p.-ben
Boros nem veszi észre sem Op- ;
rica hendszét, sem pedig Bo
dm'ik lesáJlását s a tisztán álló
Lukács gyöngén belövi a lab
dál. 38. p,~ben yégre Boros is
elunja az ellene tüntető közön
ség lármáját és lefujja a m;:ccs~t,

amit a kö.zönség ujahb hatal
mas \ fujjolással vesz ludomá
sul és az eseményeket izgatot
tan tárgyalva lassan súled csak
széjjel.

Boros bizonytalankodva és
hibásan vezeHe ameecset.

Sporthirek
,Zöld László a GySe jeles já

tékosa ma - szombaton - dél
után fél 6-kor tartja esküvójét
Arany Rózsika úrleánnyaL

Szolnoki MÁV az országos
vidéki bajnokság középdöntő

jében a Nagykanizsai ,Zrinyi"
TE csapata felett 10-1 arányú
győzelmet arato ti s ezzel a dön-

. tőbe kvalifikálta magát. Ellen
fele a Szombathelyi Máv együt
tese lesz.

Dévaványai SE - Kör'sladá
nyi AC 1-0 (Q·O), Holnap a
DSE az Okányi ISE ellen ját
szik a Sárréti kupáért.

/Ja Mezötun-a hirdetett válo
gatott mérkőzést nem tartották
meg, mert a túriak a várható
deficiire való tekintettel a meccs
megrendezéséWI visszaléptek.
Szövőgyár kérte, hogy ügyei

nek intézésére szegedi egyes
biró illetékességét állapitsák
meg. A kérelmet a DLASZ el
nöksége nem tejjesitette.

Engedélyeztéli a GyTK-nak

4" "'''' 26 i. •0 ,)..:>

35 .:l8 IP !!i

l
26 53 16 I
:16 ö7 13

H

I::3 7J J5 i
23 66 15 I

30 h2 14

25 í~ 1 Hi

T
} MSzSC 22 19 :2
2 MTK 24. 18 1. 5
3 ETK c)') 13 5 '"_J ;)

"* GyTl\ :24 12 3 (

3 BISE 22 12 4 5
ti Törekves ?" 10 6 7-.:>

7 GJ:SC 22 7 5 10
b TAC 21 7 2 J2
9 Tvláv IL 2L~ 5 5 14-

10 KTE 23 f, 3 14
jj H\l!JI.·~lji 2"2 7 p

12 Turul ll. 24 5 4 15
1') VSE 24 -:> 4 17j ~l J

I
Északi il. o. állása VH 4 en: I

JIi" ')1 "'7 l,,) - .:> ~

~~9 27 3"]'

78:22 35
40 42 29
49 41 28

Julius 5 i mérfiőz:ések Me-.
zöherén)'ben: G-ySC-Törekvés..
Békésszentandráson: Hunyadi-'
Szövőgyár.

Csabai l o. - Észa!d IL (>

5-1 (2-O).
Endrőd, biró: Boros.

A hozzá nem értö kezek ál
tal, sorozatos hanyagságok kö'
zött megrendezett válogatott
kabarémérkőzés nagyon alkal-.
mas volt arra, hogya komoly
futhalH szerető közönséget el
idegenitse kedvenc sportjátóL
A derék endrödi vezetőség pe
dig szép keretet biztosított vol
na a régóta igérgetett és beha
rangozott ,.szenzációnak" és
nem rajtuk mult, hogy a meg
jelent szép közönség keserü
szájízzel ábrándjaiban csalód
va volt kénytelen elhagyni a
küzdőteret. Tetézte az elkese
redést az a sajnálatos balfogás
is, hogya második félidőben .
felcserélték egymással a két
csapat kapusát. A végsőkig el
keseredett k.özönség halalmas
füHykoncerttel üdvözölte a vá
logatott mérkőzésnivójat lerom.
boló intézkedést. Egyébként a
játék egész tartama alalt az I.
oszt. nagy fölénye domborodott
ki s a hanyagul ősszedobált II,
oszt. csatársor csak pillanatok-
ig volt néha veszélyes. I

A csapatok a következő ösz-I
szeáHitásban kezdtetc I

I. oszt.: Mester (MAV) _ Bor- l az ETK eHeni éremmérkőzését.
za (MAFC), Balázs (C~AK), -1 ., Pocsa~ András .Szővőg?ári
Vass (Turul), Pataj (MTK), Hor- Jatékos.r~l a ~pes~l orszagos
~ b· ayi (GyTE) _ Kovács egyesbiro megal1apltoUa, hogy
(~:FC), OpriCza(MAV), Lukács, a Ze~kovitz!.S~ céglig~beli csa
F. Kiss, Bodorik (MAFC). pat Igazolt Jatekosa. es., ~ev~-

II. oszt.: Timár (ETK), Hat- zettet augusztus 29-lg ajatektol
vani (GvTK), Hunva (ETK) _. eltiltotta. Hoffmann (Hódi) Fri
Roósz ÖVITK), Si~on (EIK), g~es ját~kjogát. pedi? mindad·
Pocsai (Szövőgyár), Csete (Szö- dIg fe~{~g.geszh,. mIg névma
vőgyár), Gyebnár (MTK), Hódi gyaro~ltaSI okmanyát be nem
(Szövőgyár), Cs. Nagy (GySe), mutatja. . .
Kertes (ETK), , GySC-TAC meccs Julms 12-

Az I. oszt. hatalmas támadá- én lesz megtartva.
saival indul a meccs, de gól Törekvés-GySe meccs kö
csak a 38 p.-ben esik Lukács zős r e II d e z é s h e II lesz ujra
közeli lövéséböL 44 p.-ben nagy játszva.
összefutás a IL o. kapu. előtt Szovögyár-MTK mérkőzést

és Simon kome:rre ment. Ko- julius 12-én fogják lejátszani.

Kiss István (lJ ö::; Berecz Elvjra E1'- i
2sébetleJ) gyomai lakos lett eg)' bel
'te'tkes lakóházat il Békéscsabai Taka
rekpénztánól 44CO P-ért.

\Vagller józsef (]lCS Mariai Nláriá\-il.!)
gyomai lakos vette egy belte!kes lakó
hawak feler:~szél kk. 5zeib Y'zocI és
tár~?i\6] 900 P-ért.

kk. ;(er1esl Sándor gyomai lakos,
veli 0709 L·öl pocos i szAn!'\t Czinkócki
Lajos1ié Niakcsali Mária gyomai lakos
tól 70;) p. ért
Szőke istván és reie PáJyi Mária l.

gyomai lakosok vettek egy marakerti
h;izingatlant özv. Nagy Károlyné Sáfri
Maria és társaitól 350 P-ért.

BaráUl lstván és neje Tótb Erzsébet
gyomai lakosok vel tek l hold 129
l1.-ől kőlesfeneki szántót Kiss Ilona
Almási A,gostonné endrődi Jakos(ól 260 l
P-ért.

ifj. Rácz Ferenc és neje földesi Róza
gyonni iakosok vettek egy 1l1alakerti
lakóházat í\larjai István (nős Márion
,'vláriával) és t:irsaitóJ 600 P··ért

Czinkóc!d L2.josné Makcsal i Jviária
gyo'11ai JaKa:; vett 2 hoJd 611 ll-Ö] ta
nyai s7ántót Kiss István (nés Berecz
Elvira ErzsébeItel) gyomai J" ko,ló]
JG50 P-é L

Gál Ferenc gyo l l1ai lakos vett J lwld
800 n-l'l zsófi~!lla jori rét és ] 5 hold
329 'll.-ől szántó tlfi-od részéi Gál
Imre (nős íV'larjai Sáráva]) gyumai Ja.

kost61 300 P-ért.
Uj. Harmati Gyula és neje Béres Ró·

za . gyomai lakosok vettek 4 ilold 54
D:.-ül és 376 n.-öl vidó]aposi szanlót

Í<ruchió Mihály é3 társai!ól 3000 P-ért.
DobÓ József es neje f1ohorelec Má

ría gyo:J'a: lakosok "etteK egy német-I
zugJ lal,/)l1ázJt Cseglédi Lajos (nős

boul,ai Iv18riá'iC\I) gyórnai lakost6! 400 I

P-ért l

a
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ElÖFIZETÉSI ÁRAK:
\jegy-.:-dé\;'re :i~30 Pr Pé! éyre 2-60 P, Egész évr,e 5~20 P.

32'~~'Z'2'té=,;:\ r""~~'!2c:,?kken :
:tj1,~irh~- nYOll:(],2 Gy ')~J'1 a. -. c.:-;,~j~kSi.;;~il·' \ 5.280

La.;lljrtJ C '3 i~ i :.~ :,-; Ö 0: eSte B ör~~.

\legje"lcník lnir:den slolHbatoD reggc~,

FaleI6!ls:zerke3ztö: WAGNER MARTON .
Szerkeszt5$6g 68 kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA'" KŐNYVl\lYOMDA
G Y'" m a, Kossuth LaJo3 wl:ca 64.

Telefon: 22.

Hirdetésekdijszabásai:
Egyhasáoos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetéL:
20 fillér. Ötször! lJirdetésnél 10 százalék, tizsz:erinél,
15 százalék, i negyedevi· hirdetésnél 20 s:;:ázaléké~

félévi hirdetés esetún 2b százalék kedl'czményt aáunk ..

A sz,5vetkezet a RA gyomai főbizomá-l

n~%sa is és i a legmagasabb árakon vásárolja I
m~g él fe!kináH búzát

====--""",""""""",~""'""'---~.~~~........",....i

A Gyomai Ujságmég atavaszc
folyamán felhivta a figyeimét .
a géptulajdonosoknak, hogy
miniszteri intézkedések szerint
a cséplőgépekkel a nyáron csak"~

vizsgázott gépészek mehetnek.·
A jó akaratu figyelmeztetést ':
nem vették komolynak. Jvlost,
amiko.!'. az aratás végét járja s
a gépek pedig indulnának, ak-:.
kor jött II komoly hatósági fi-·
gyelmeztetés. - Pardon nincs.

42 gépkezelő géptulajdonos
közül kevés. százalékának van
hatósági vizsgája. Megtörtént,
hogya gépek technikai. vizs
gáló bizottság vezetőjének is
gépész után kellett nézni.

A sok öreg, nyugalomba vo
nult és elfelejtett gépész, - ka
pós letL Pedig az uj gépek, a.
motorok nekik ismeretlenek,
mégis ők leHek a kereseUek.
A megtörtént . valóság pedig
okulásra szolgáljon azoknak,·
akik a motor életét figyelik,·
ismerik és épitik, hogy nem·
elég a gyakorlati tudás.

Vizsgázott
gépészek

a bércséplőknél

gos Mezőgazdasági Kamara ta
lajtani osztálya ez évben adotL
ki legjobb növénytermesztési.,
és talajtani szakférfiaink köz.,
remüködésével "Atalajerő fenn."
tartásáról es a mütrágyázásról" .
cimen egy könyvet. Ez a könyv, ,
a legmodernebb alapokon ké~

szült, mindenre kellő tájékoz-.
tatásL nyujt és figyelembe veszi
a még mindig uralkodó nehéz
gazdasági viszonyokat is. Min
denki. megszerezheti, mert a
115 oldal terjedelmü és e mek.
lett 12 hatalmas tájékoztató
trágyázasi táblázatot tartalma·
zó munka ára 1 pengő 50 fil
lér. Minden MezőgazdaságiKa,..
maránál beszerezhető,valamint
könyvkereskedésben is. Egyéb--·
ként pedig a mezőgazdasági

kamarák nlinden gazdának dij
talanul rendelkezésére állanak
gyakorlati tanácsokkal a talaj,.
erőfenntartás kérdésében, aká.r
élőszóval, akár pedig irásbeli
megkeresésre.

mindig megdöbbentően keve
set, mert amit fogyasztunk éven
ként, azzal müvelés alatt álló
talajain knak legfeljebb másfél
százalékát lehet évente megfe
lelő foszfor mútrágyázásban ré
szesitenL Az elfogyasztott nit
rogén pedig legfeljebb 21.. .!:erü- I

let négytized százalékára. a káli
pedig hatszázad százalékára
elég! Megdöbbentő törtszámok
ezek, melyek terméseink meny
nyiségében ésminöségében
máris éreztetik hatásukat és
rövidesen katu5ztrófálissá fog
nak válni, ha változás nem áll
be. Ne éljünk továbbra is a
téveszm.ében, hogy talajaink
gazdagok, ami e számok ab.
csonyságát indokolná. Meg kell
szüntetnünk ezt az országos
viszonylatban folyó talajzsaro
ló gazdálkodást, mely létala
punkaI, mezőgazdaságunkat

vissza fogja rántani a maga I
különleges válságába, mikor l
más országok a világszerte meg- I

érLelt válságábóllassan bár, de I
ki .~ognak emelkedni. I

Oszi vetéseink írágyázására
forditsunk tehát nagy gondot.
A megfelelő trágyázással őszi

veléseink mennyiségi és minő

ségi terméseit nagy mértékben,
emeljük, sőt biztositjuk is, mert
nitrogénnel, fosztonal, kálival
és mésszel kellőképen ellátott
talajokon az ősziek tagyáUób
bak is és a legtöbb növényi
kártevővel szemben eUenáHób
bak is lesznek.

Már az idei őszi vetésekiől

hzdve épitsünk fel tehát uj,
helyes frágyázási rendszert. Ar-I
ra nézve, hO~J'ezt hogyan ter
vezzük meg, legujabban kitünőI
segédeszköz áll a gazdaközőn

ség rendelkezésére, Az Orszá-

l' ,
EZÖGAZDAK TAR ÉS ÉRTEKESITŐ I

SZÖVETKEZET !
i'1'!egiw'ette az \lányi-féle magtárt, ahol hétfőtő~ i

1,{ezdve bármilyen mennyiségű búzát tárolásra is

Az Országos Mezögazdasági
Earr;nra talajtani és trágyázási
osztálya közli.

Azok a megfigyelések, melye
ket ez évben végzell szabad
földi kisérleteink us-j uni us
hónapo kban végzett megszem
lélése során országszerte ész
lelhettiink, arra késztetnek,
hogy már most felhivjuk a
gazdaközönség figyel mé! az őszi terni nem tudtak és feltüuően 1

vetések idejében való helyes és kirivóan elmaradtak a köz
előkészilésének fontosságára. vellenül szomszédos kitünő,

Ez évben az őszi i;aiászosok- itt-oH rekordtermést igérő láb
ra a tavaSZOH egyideig nagyon lák mellett Szomszédos táblá
kedvező idő júrL Eniiek meg- kal látunk itt, rovar és egyéb
felelöen Q vdések állása alta- növényi kárievők által alapo-

kitűnő. de megls' san megdézsmált gyenge vetést,
k'öz\'et1en~l a jó vetésE'k mel-' de mindjárt melleite otyant,
lett ugyanazon a talajon nagyon melyben alig lehet látni, hogy
gyakran lehetett megfigyelni a vidéken kártevők is jártak.
feHünően gyenge vetéseket is. Ezek a kedvező időjárás, talaj- ,
A vetések gyenge állásának oka állapot é3 talajeíö folytán "ki- I.

rossz talajelőkészités, a talaj nőttek a kártevők foga "l
. d . ", lIrágyaere.iének gyenge volta és mm en ev, ez IS UJ la- I

ezenfelül még helyenként nö· pasztaiatot hoz tehát a gazdá-I
Yényi kíirtevök pusztHása voit nak és épp az idei tapasztalat
A rossz taLajelőkészitésaz idén emeli ki hosszu idő .. óta leg
küJönösen megbosszulta magát. jobban a jó talajelökészités je
Ősszel a kalászosok magvai a lentóségét az őszi vetéseknél
lWgy szárazság miatt az ország és azt, hogy énékes és fontos
legnagyobb részében nagyon őszi vetésü terményeink, főleg

kedvezőtlenvetöágyba kerültek, a buza, árpa, repce és· mag,..
sokszor csak nagyon későn le- bükköny jó trágyaeröben lévő

helett vetni őket, rosszul vagy talajba kell kerüljenek..
egyáltalában nem keltek ki és Tu.djuk, milyen hiányok van- I
bokrosodtak. Olyan vetések is. nak talajerőfenntartási rend-I
melyeknél minden lehető meg- szerünkbE:n, azokból az adatok- l
Wrtént a mult őszön a jó ta- ból, melyek mezőgazdaságunk

lajelőkészités érdekében, istáHólrágya és mütrágya fo-·
gén ánottak és a gazda nagy gyasztására nézve rendelkezé
fáradsága látszólag hiábavaló- sünkre állanak. Az istáHótrá
nak Hint fel. Mégis ezek a ve- gyázás országos viszonylatban I
tések ma már igen gyakran ki- rendkivü.l alacsony szinvona
tünők, ha a talaj csak v21a- Ion mozog. Ebhez hozzájárul
mennyire is megfelelő trágya- még a sok helyütt nagyon hiá
erőben volt. Ezeket a tavaszi nyos trágyakezelés. A zöldtrá
kedvező idő annyira magukhoz gyázás és a talajjavitó növé
téritette, hogy alig volt nyoma nyek termesztése nem olyan
már az őszi hiányoknak, - kiterjedt, hogy a hiányokat pó
legfeljebb annyi, hogy a veté- tolhatná. A mütrágya fogyasz
sek mindenütt kissé ritkábbak tás hihetetlen alacsony és e mel
voltak, mint máskor. A rossz lett még a három, ugyszólván
taiajelőkészHésben részesült egyformán fontos növényi táP-,
vagy a. gyenge erőben lévő ta- anyag használatában rendkivüli
lajokon lévő vetésekre azonban aránytalanságokat mutat FOSZ-

1

hiába volt a kedvező tavasz. fort fogyasztunk legtöbbet szu
Ezeken az ősziek magukhoz perfoszfát alakjában, - de még
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1331 Sz~na

igell kévé::.

1832, 33, 34, 35. Sak SZál"? ';5;;:-

1836, T?-

rendezesének m á r i s
éiénk veTsengés foly ik.

Egyrészt Japán jeiEmtet!:e
igényél az olympiai
rendezésére srenaki,'üii pro
pagandát fejt ki a maga érde~

kében, másrészt .pedig Európa:.
legjobb sportnennete, a

a sok h3szontaJ311 gaz fi) 'J.~~~

lc el és az ulán'~lvaJó e;s'Z".~

gat
li817. !gen nagy szük

Llgy~ hogy kivál! á2.

ors7.ági lakosok kényte:e"i·
teilek országukat e:!Flgyn: és
Magyarországba jönni i[ódu1

ni és éleJnlr~:~:et ~{eresT}i Pi:
éhség miatt sokan meg:12Jíók.
A buzának köble 70--75 fl'·
rinl, sőt 80 fOfÍi:t Al arpj··
nak köble 65--70 forint. He',·
sonlóképen a kukorícán3k, SÖi

ujrakelve Oyu!áa egy h·2ien
108 forin(ra felmeat, de az
Isteni gondviselés zz! csei:>
ked/e, hogy másik héten mind
OyuiáfJ, mind Nagyváradon
50 forinira JeszáiloH El 01.1

!~2!!ak kbbie és akik nyere
s~gre veHék 6.

jgen.!~gen tr18gy\.)n. ;:--~":''''cL"'!.'

ct kl~r::skedesh2n.

lendöben is.

1820, 182L Jó íef:l10 eSZ!e:1L,'j).;

voltGk.

sen: éiet, sen1 S2.ena. Dor 1:3

igen kevés lerm:o'i.
1809, 1810, Lágy' sok bm2,

búr. Széna és kukorica. ~gen

bőven terme!t.
1811. Kevés termés. A pcpiras

pénz megötödöli5dö1t, ugy,
hogy 5 forinlos leü 1 forint.
30 krajcáros 6 'Oiy
drága lelt a
pár ökör ökör
másfélezer ~~ :eb t;;

400 forint. A jLlluid·: pái'ía
100 fadn! voll. Bor eiég ter
meH és a le~hiresebb.

IS í 2" 813. SzW" lef'},és, mmden
igen kevés ~e~~~.

1814. pc tavasz ~záraz, de
elején az eső nleginl~l~ It és
egész nyáron $(,k

lett.. hogy t3.KarnÍ; SZé:-jlt

nái;hi és B~~ümta~r:

he;~f:FJ Ie.~e~·::U

dnőki íarules elhatározta, hogy
lOvábh folytatja az ~Jlato:c gyű}'

tését és azokat öss/C'.s~i\.te t0g
jJ Dlegfe.lelő idéiben ,--1

elé te:jeszteni a kr~ne;é':3

lesz tése érdekében.

ber közep2ig.
n~ég nyé.ron r!},e~.y..ezd'~ek {:"&c

ni 3 SOK es6zések
1816 uár 29·ik

1823, 24, 25, 26. Jgt'11

t~rr(lések..fA ta'l2szi -\lerései~t~

jogi
pl>üblérnák ~llJ."'jlU".uek i:lDne

lyekkel o. a hérletek a nö-
Yényvédelmi .telelősseg

szempontjáhól az iUetékes kö
röknek Az

I

majd mind el'!eszleK. Sok
hely'~-:·:en füvet ettek az eni'" í

berek másu!! tenger\csulkát
Jörki; !i5Ílié s abbó) csiná!·
tak i'lgácsá!{at. Hal, dinnye,
NilU" "1 ", j CS '00- l' eYen so;' Fo - i,t· i·~1 .!~ •..,.j, .1 h ,1;< .1.1. _;:, ~~VA ;;

1795. A leghavasabb és zivaía,o- \
sabb téL A ház f:dainál ma - ~
gasabb voll a hó és sok ~

helyel-:en a kéményen járlak l
ki- s be az emberek. Aratás l

F'

után minden olya!l bőven!

lett. hogy a legszegényebb is I
elfelejtette minden kiállott in- l
-é ' !~ gel. l

1796. Lágy tél. Februáriusban a I
., b "'<. ,.

som, mand11l2, .aracKF"Ik vi- !
rá!losak voltak '

~ ·1

1797,. 98. Lágy ,elek, száraz nva- l
rak, sok és jó borok" . I

1799. Egy a leghidegebb i;el2k 1
I.

közül. Megfagvott az e.l::'~s:: i;. - ~

bor és Konstaniinápoly utcáin!
sok emberek megfagytak. A l
iengerek, Krisz!us Urunk szü !
'té ' ' 7"'3 't' ,IJe se u,an a ,o' L~ eVOi3 l
ugy nem, fagytc~k be, rni:'; l
P7en '" fple" 120 71apr,uj'f I
~~lt ~~ föld 'fagvalaH: ,"~' ~ !

1800, 180!, 1802.· termő esz- l
1endök voHak. . !

1808. Reí!ene!es nagy szárazság, I

Jegyzes az idök járásáról Krisz
tus Urunk születése után, arr1ely
kiiródolt a Debrecen városában a
református collégium bibliótéká
jában vezetett jegyzőkönyvbe!. Az
! 753-ik évben hozatott meg Gyo
mara, itt is azóta tolytaHaUk a
Biró család által. (5)

\792. Tél eleje hideg, az utóJja
is. Február 22·ike után hideg.
A tél közepe oly meleg, hogy
február Igén a bodz?Mk már
levelesek voltak, árnyékot
tartottak, sőt iE eperrákpak
is levelei voltak. mint egy
ezüs! garas. Február 21. 22.
napjain iérdigérö hó ese!!.

1793. Nem igen hideg IéI. A fecs
kék már József-napkor iH
voHak.

] 794. Mind 3 ié!, mind a
örök emlékezésre méltó; egész
té~en sern sem eső. sem
felbiró fagy nem volt. A Tisza
ugy elszáradt, hogy csak tér
dig ért és sok pérl.
zen adták 2 vizet A mezők

ugy kiég lek, egész nyá d

rop 3zajmázni ketiet! a, fC"C[

háko L Ember es barin ~)k

Kenéz Béla v", miniszter e1
nöklésével Ülést tartot:. «melyen
az idei gyümö!cstenJ1cJés e5
értékesítés lehetóségét l~rgY21I

ta a Társaság progT8rn iának
megfelelőe!'. Az elnöki bejelen
tések során napirendre ken:il
tek az egyes vidéki gócpontok
hól beérkezett jelentések, ame
lyekből örömmel tudo
másuL hogy az Alföld déli ré
szén és legujabban 91 Dunántu
lan uj gyümölcsértékesitési köz
pontok v;:nnak kialakulóban.

Az elnök :rámutatott, hogy az
idei bő termés folytán az Al
földön sok ezer waggon olyan
romlandó áru is megmozdul,
ami rendkivüli intézkedések
nélkül bele fog esni az értéke
sítési lehetetlenülésbe, sok el
rothad, nem fog eljutni sem a
belföldi, sem a külföldi fogyasz
tóhoz'. Stemád htván ügyveze
tő-elnök a "IvIagyar Mezőgazda
sági Társaság"-hoz beérkezett
jelentésekről szamolt be, ame
lyek sürgősen szükségessé teszik,
hogy illetékes helyen fl gyfi
mölcsforgalom lebonyolitására
és külkereskedelmi szerződések
javitására a l~ol1zerv~iJás, a fel
dolgozás lehetövétételére intéz
kedés történjék. Kivánatos vol
na a: gyümöJcsértékesitéssel
kapcsolatos hitel rendezése. -

Serényi Gusztáv alelnök ni.mu
tatott arra, hogy mig a huza
termelés évente 12 munkana
pot kiván, addig a gyümölcs
termelés 60-70 munkanapot igé
ny.el. Felhivta a figyelmet arra,
hogy az idei gyümölcstermelés
és értékesitési helyzetet a me
zőgazdasággal együtt feszülten
figyeli az egészgyáripar, amely
a gazdasági forgalom és az ipari
fogyasztás megindulásat, a me
zőgazdasági értékesités idei si
kerélől reméli. Beszámolt to
vábbá arról, hogy azokban az
alföldi városokban, gyü
mölccseL baromfival, tojással,
főzelékkel, hagymával, papri-

. kával, tehát az u. n, kisterme
lési agakkal foglalkoznak, a

TÉBE vidéki tagozatainak meg
állap-itása szerint feHünően na
gyobb a hetétállomány növe
kedése, az adósság törlesztése,
a kamatok megfizetése, mint
az ország más helyein. Dr. Lá
nyi Márlon alelnök szükséges
nek tartotta olyan tervezet ki
dolgozását, amely a· mezf:igaz
dasági termeaés előmozdítására

szolgáló és más termelési ágak
által már élvezett kedvezmé
nyeket és támogatásokat bizto
sitaÍ1a. Végül beszámolt arról,
hogy. a gyümölcstelepités és az
egyes visfékek gyiimölcsértéke-
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káplán, Rácz János, Szabó
Gyula üdvözölték Csernus Mi
hály apátplebánost, aki vá
laszolva a köszöntésekre meg
említette, hogy amikor 25 év
vel ezelőtt· Endrődre került,
tele nemes szándékkal - igye
kezettel azt hitte, mindent
megváHoztathat,' megjavithat
Jók a megpróbáHatások 
mondotta - ha minden sike
rülne elhizakodna az ember.
. Ha a papot nem üldöznék,
elszakadna a KrisztustóL Az
ünneplés ujabb munkára s.ar~

kalja egyháza, községe, várme
gyéje és ha áju szolgálatára.

Szép énekeket adott elő a
vegyeskar, azután FaJ'kas.inszky
Imre zenekarával szórakoztatta
a vendégeket.

Kine'Vezték a legkis..ebb
napszámbéreket

megáHapító bizoUs:ágot
A gyomai járás mezőgazda

sági bizottság elnökének G.
Nagy László gazdálkodónak
minden igyekezeie kárba ve
szett akkor, amikor a bizott
ságot két izben is összehívta,
de a nemtörődömség (akkor
pedig miért vállal valaki tiszt
séget) otthon tartotta a tagokat.

A halárüzatkepielenség után
dr. Sorbán Jenő föszolgabü'ó
jegyzőkönyvet vett fel és azt a
tiszántuli mezőgazdaságikarna
rához terjesztette feL

A mult héten a földmivelés
ügyi miniszter, tekintettel arra,
hogya gyomai járásban a bi
zottság megalakulni nem tudott,
igya legkisebb napszámbére
ket megáHapitó bizottság tag
jait ő nevezte ld. A hivatalos
eskütétel vasámapdéleLőtt volt
Gyomán, az elöljáróság előtt.

Mivel a nyári munkának is
a közepén vagyunk, várjuk a
bizoUságbérmegállapitását. Fi
gyelemmel kisérjük ezt annál
is inkább, mert a böségben,nem
szabad szükmarkuaknak lenni
a munkásságboz. Ha abizoU
ság julius és augusztus hóna
pokra a férfi napszámot.2-2.50
P.-ben,a női napszámbéreket
1.50-2. P.-ben, október, novem
ber december hónapokra férti
napszámokat .legkevesebb 1 P.
50 fiHérben, a női napszámo
kat 1 pengőben állapítják meg,
majd pedig a gyermek napszám
am i nd e n k o r i férfi nap
szám 10 százaléka lesz, akkor
a bizoUságjó munkát fog vé
gezni és nem lesz a munkás
kéz kiuzsorázva. Hogy ezt meg
adni tényleg lehet, úgy szolgá!
jm megyHágositásul Gyoma in
ségeseinek fizetése. Átlagos ke
reset 1 P. 16 fillér volt a télen.
Ha ezt figyelembe veszik, akkor
a jó nyári kereset után nem
lesz szükség Gyomán munkát
és munkást lealázó, de egyben
erkölcsi értékben a romlás felé
húzódó inségmUllkára P,

apátplebános
neplése

mányzóra;

Közösebéd a Népházban
Egy árakor 250 teritékes

bankett volta Népház termei
hen_

Az első felköszöntő t Fetzer
JQzsef esperes tartotta XI. Pius
pápára és Horthy Miklós kor-

lis ármegáHapitása napján ma- '
gasabb árat adnak, a minimá
lis ár és az e közötti ö::.szeget!
nem igényelheti az eladó, Ha I
tehát Gyomán 13.45 P. lesz a'
minimális ár, de a megáHapi
tás napján ake.reskedelem!ben

14 pengőt adnak a húzáért, aki I
előre eladta a búzáját, az ezt.
nz 55 fil!értnem igénye!heti.
Ebben az esetben az járt jól,
uki nem adta el előre a bú
záját.

sajnálatos eseményt egyesek
arra hasznáHák fel, hogy an
nak okozójául őt akarták oda
áUitani és akadtak, akik ennek
hitelt is adtak, ezért vonult
vissza Csanádapácára, ezi a
neki annyira jelenJós életese
ményét, az ezüst miséjét távol
ezektől a rosszindulatu embe
rektől bem utatni.

ármegáHapítása,újbúzaAz

Csern S i ály
endíődi

Az újbúza minimális árát I
még nem állapítaUák meg, a I
kereskedelemben azonban már '
jelentős tételeket vettek meg
különböző árakon. A minima
lis árra vonatkozó rendelkez.é
sek úgy szólnak, hogy aki elő

re adott el újbúzát, ha a mi
nimális árat megállapítják és II

ö ennél kevesebbért adta el a
búzáját, az jogosúlt a kereske
dölől a minimális árig terjedő

összeget is kérni. Ha azonban
a kereskedelemben a minimá- I

julius GYOMAI UJSAG
~~~zq;~1?..~~~~~~Q;~~~~~~~~~~ .•"""Jar1""

__ w 1
kéri magának az olympiászt i
Meglehet, hogy Japánban az l
olympiai játékO.k. zavartalan le-I
bonyolitása nem ütköznék aka-
dályokba, s a helyi adoUságok
nagyon megfelelnének a ver-I
senyzőknek, de a rendkivüli
távolság szinte megsemmisiti
az összes más előnyöket A
versenyzőknek hetekkel a ver
senyek előt! már J,lpfm!xm kel
lene lenniük, kogy a rendkivül
hosszu tengeri ut f81'Bdalmait
kibeverjék ; az utazás egy-egy
személy részére maga is ezre- I
ket emészt feL Japán nünki- I
viiI az európai versenyzők ré-! """'""--u u. -...."""~"""""'....,..u""'''''"""",,,,!,,,,,,,,,,,!,,!'''la~=_~:~!'"'''''.-'''.. __""H,...'!"""'....""....""u.......................
szére egészen más klimát is ~

~{énys~erit, lH1~j a Kondicióra i
Jelentos befolyassal lesz.· Egé- rr

szen bizonyos, hogy egy olyan
kis ország, mint Magyarország!

is, nem küldhet ilyen drága i Az endrődi róm. katolikus
ulra olyan nagyszámu verseny-! hivek, a társadalmi egyeSÜle-!
ző~, mint ahogy azt a sporto- I tek bevonásávaL Csernus Mi
lók leljesitm.ényei alapján ki- hály apátplebán~st ezüstmiséje I
vánatos és okszerü volna. II I b '1 ' Ia t:almá o nagy ünnepségge!

Ezzel szemben Finnország köszöntötték már julius 4-én I

éghajlata nyáron a legkelléme- este, amikor a Népházlól chn'-I
sebb, MaQvarorszá.Q tavaszával .1. d l l' 1uJ u U va amplOnos meneHea vo-
egyenlő. Az ut Magyarország- nuHak a plebáni a elé, ahol ez-

Finnországba nem drága, 'I rekre menő tömeg előtt Timár
küiönösen ha tárS;isutazáSOk-1 Imre községi biró köszöntötte
ról van szó. Finnországban a szeretett apátplebánosukat, aki
legmintaszerübb helyi adoUsá- l meghatott szavakkal válaszolt l
gak és lehetőségek várnak a l a nem vár! ünneplésre. I
versenyzők re. A magyar és a ~ M' b ct '1 ' .

I ,I ar szom aton e utan IS .
!inn testvéfncmzelek,s igya szép számmal köszöntötték a
magyar· versenyzőket különös jubilánst. Vármegyénk föispán
szeretettel és tárt karokkal fo- ja, vitéz dr. IUcsóy-Uhlarik Bé
gadják a finnek. A Finnország- la a nővérével és dr. Sorbán i
ban járó magyar nem érzi ma- Jenő főszolgabiró feleségé':el I Dr Hoffmann Károly vánn.
gat idegenben. A finn nemzet hosszabb ideig tartó látogatást \ főügyész a vúnnegye és annak
ö n k é II t e s áldozatkJszségge! tellek Cserm.lS Mihály apá/pIc- I tisztikara nevében köszöntötte
megteremtette Északeurópa leg- , bánosnál. \ a jubilánst.
nagyobb stadionját, versenypá- ~ . J

I
I \asárnap ünnepéayes szent- i Harsányi László főjegyző ta-

lyák tucatját s avendéi2ek eUá- mise voU, közös szentáldozás- I lálóan adla fel a kerdést ,,5za
tásá~ól is g~ndosko~~s történi I sal. amelyné! a nagy endrődi I bad-e éket vallY i1átat verni az
A Fmnorszagban Jart magyar I ~ ~
és magyar sportolók be~zélhet- ! kat templom kicsinek bizo- . egyház és a politikai község
nek a legtöbbet arról, hogy mi- l nyult, a n fi y i a n vettek azon közé?" - amire hatalmas
lyen olcsó a fillHországi ta1'- t részt. "NEM" zugoU fel a hallgatóság
tózkodás. A felejthetetlen ter- i Onnepi közgyUlés részérőL Beszéde további so·
mészeti szépségek ezenfelül l rán leszegez te, hogya lelki-
örök emléket hagynak a Finn- II., 11 ó r a k o r egyházközségi
ors""a'Qo' ]'''fta1: lplk-f;beJl. d' k" ·'1' l N' há pászt T eHen folytatott harc-

<- ~ • u ... ~ - ISZ ozgyu es vo t a • ep z
M·l·ndenl'e'nen 11f':l Veselnu"nk 't'b ! F t ban a politikai község és az I' ~. _l"r mOZI enne en, anle yen ezer

kell a nemzetközi oiymnhi bi- egyház egyformán szem-edett.
lJ József esperes, szarvasi piebá-

zo.u.sag .mag).'ar del.egátusainak i Ezután az endrődi dalárda Inos, dr. Hoffmann Károly vár-
határozatát, mely szerint a ber- hatással elénekelte "Fel a szí-',.. l ., k megyei főügyész a vármegye, Inm o ymplal ongressznson vekkel" kezdetü dalt.
a mellelt fognak szavazni, hogy l dr. báró Maasburg Kornél 5zol-
az 1940-es olympiászt Finnor- I gabiró a főszoJgabiró képvise Varju József a jubiláns ér
szágban rendezzék. / Iletébep , dr. Sárossy József demei közül a Népház építé-

~=;:~bl;::;erméS.So- ~~:~1ó ~~~~~:~~o:~j~;:~sé~~~ ~~~r~:~:~~:tid~ln~~~::c~p~~:ses~;
kan nem is hinnék, lwgy Fínn- számosan vettek részt. uevében, a 10 éve fennálló
országban megtere!u fl. búza is. Az ün"nei>Í közgyülésen Kal- iparos dalkör megteremtöjét
A Finnországban nemrégen már Vince elnökölt. köszönti Csemus Mihály apát
meghonositott és az éghajlat- Az üilllepi közgyülés kiemel- plebáoosban. Fehérvári Ferenc
hoz a!kalmazott búzafajta ter- kedő eseménye Csernus Mi- az endrődi tanítók nevében
rneJése erős lendületet vett, hály apátlebános beszéde· voU, I köszönti a jubiIánst, a várme
noha még most is csak a kez- amelyben megköszönte szere- gyei tanfelügyeIó a 17 tanler
det stádiumában áH. Az 1935- teU h:veinek a ragaszkodását met tartja Csernus apát eddigi
36. gazdasági évben 140.000 és beszédében arrais ki t é r t, endrődi működésében a legje
mázsa volt a búza!ermés, ami hogy ő Endrődön SZerette vol- lenlösebbnek, Libényi Béla dr.,
3Z előző évi mázsál10z na az ezüslmiséjét bemutatni, \VaHhier György polg. iskola I'

képest 50 százalék emelke- l de a legulóbbi képviselőválasz- igazgató. Grósz Sándor, Németh l
dési mutat i lással kapcsolatban megtörtént János, Bula Vince, Kiss Ernő
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jeHegé-

l1eveszi

nevezte ki.

igy reggelre
néma. A Körös-

is bele
VHloU,U_ de szerencsét

történt

Tiszteletle!

'f090~~ G}",ornára ér~i.:eznir zi rF",,"!"'"
é\d

:il községi 01l'H(),Q(),k~I,f

pesti Közlöny le~:ut()bl)l

közlí a beiügyminiszter ama
rendeletét, szerin
vőben a község és
meghallgatása után a lH JUH.ll C 11

kori nevezi ki
a községi
nyeiket azonban
községtől haVl,"-l~.

A péllite!{re

hanyi

A Nei1!zeti ',-'; '(-""'])'
mai szervezete,
sárnap u. 3 ór:ak<H
hivatalos helyiségében
u. vfi1asztmányi

szertár tart

és "d:li-l",-h,<,,,,,,,,,,,

Szabó
pirósági kezelőt az igazságügy
miniszter Kiskőrösre

gédtisztnek nevezte ki.
SC~HJSZTER FERENC aU.

Gy·o án,
kis templom

muködését i'I1e,3~

Foghuz~~s,

ki. Ezzel a
gel a méltósagos címzés

belecsapott
vezetékbe es
telefon volt
tarcsai
állomások vezetél<:érl""

a
lenség nem

450

3 oa
19.20

10 27

"

IR
aszódaviz,

DE NEt\il JS SZÓDA \IZI

fillér
egy liter kadarkav2o-\,
fehér fejtelt Solh'ati
kert állomásra kis,áJiitva
s feladva. Vasuti ruvar kb.
4 fillér Eterenként. Csakis
50 iiteren felüli rendelést
fogadok el. Hordór dijmen·
tesen adok aszállitás lo.r
tamara kölcsön; hordÓIIl
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétküi
dés utánvétteL Egy
levé\bélyeg ellenében
dők mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve

Boraim kellemes édeskés
italuak tiszta, tökéletes za,'
matusk és fl e m savaInyuak.

Cim: Székely
Solt'{adkert, Pestme[(ve.

Személyvonat O OS

"A reggeli szarvasí.vonat 6.35
Órakor indul. .

flt Budapestről 7.10 órakor in'
duló vonat Swlnokig sebesvonJ!

AGyomáról 1929 órakor Jn

duJó vona! sínautó.

Mesze/yes kupákban gyöngyözött az
Komoran hallgattak a zászlós Utak.

"Csiba 1" - legyintettek arro,amit
Tán is kacagták a iámbor
Zás.zlós országnagyok, magyarok, il

Kunok siralmait semmibe sem
jajjongó panaszát kacagva nevették

}fogy megjött Budára Julián,
Ujra útnak Felverte a
"Nincsen katonája koronás
(melléje az urak immel-ámmal
"Menjen a kunokkaU Úgy kedveli
Akkor l11agyarország egy nagy temető

Kámzsája ujjába pergament eresztett.
Két nagy világrésznl;k pusztasági! rótfa.
Vért helyén hord csuldyát, kard helyett
Dicső volt tudósnak! Emlékezzünk Róla

Elmult azóla bús, század,
Hogy megjött Budár(l pej/olJán.
J1hol a nyeregből jöldre szállt a lába,
Osi vitézmultunk hősicsarnokában,

Szobrot a fáradt, pap Budán
Bauer

fi aVlelrru~t,e

ban azonban a
M. V. V. vé-
tetnek figyelembe,

Budapest 1936. junills hó 25.

v. Csécsi Imre sk.
ny. altábornagy

az egyesület elnöl{e.

A mezö~;lzdasági tern1ények szem
veszteség{-l1ck megóvása és a tüzbizton
ság tárgyi\b.Ul kiadoH miniszteri rell~

deletek érk] .nében cséplögépekkel sem
a bércséplés, sem a saját gabona
elcséplése nem kezdhető meg addig,
amíg a cséplögépeket a gépek meg··
vizsgálására alakitott bizottság meg
nem vizsgálta, s ezen vizsgálat alap
ján az elöljáróság oly értelmű bito
nyitványt nem adott, amely szerint
cséplőgépek tüzbiztonsági és műszaki

szempontból kifogás alá nem esnek.
A tüzbiztonság tárgyában kiadott

miniszteri rendeletben fogjaltakhoz ké
pest közhirré teszi az elöljáróság, hogy
vasúti pályamenti birtokosok, illetöleg
bérlők a vasúttoz legközelebb eső ré·
szen kötelesek az aratásI megke<:deni.
A learatott terményeket a vasú[vona
lak mentén a sineldőJ mennél távo
abb, de legalább 100 méter távolságra
kell összeraknL Akik ezt nem tehetik
meg, földjeik keskeny volta miatt, kö
telesek onnan terményeiket a legrövi
debb idő alatt elhordani.

Köteles a pályamenti gazdakőzönség

a tarlót a vasút mentén kgalább 100
méter szélességben az aralók nyomá
ban haladéktalanul fellisztogatni és az
első keresztsoríól 5-10 méter távol·
ságban a vasútfelől legalább 3 méter
szélességü védöszántást végeztetni. A
védöszántásoknak egyvonalba kell es
niök, mer! a lépcsőzetes védöszántások
futótűz eHen nem nyujtanak védelmet,

PÁLYÁZAT~
HIRDETM

a a n~:07i[j:Pik

és a bércsép!ősök ku.(_"_!\,~

. A gazdatársadal0l~1 a hér
cséplősök megállapodásában 
a tiz százalékos, eséplésben -
sérelmeket lát. A hangulatot
figyelve, ez az egyoldalu meg
állapodás - amint a gazdák
mondják - oH lesz megtorol
va, hogy nem adnak a gépész
riá és eletőknek kosztot. Hogy
valóra válik, azt még hiztosal!
nem lehet tudni.
. Dc félős, hogy ez a
esztendő egészen uj helyzet
elé a bércséplésL Per
sze nem egészen
egészen -olyan oldalról, amit
ma még a bércséplősök

nem is gondolnak.
Biwn!,;: azonbán, hogy a du

ruzsoló gép egyhangu, szép
zenéje elvonultatja a ma még
komor felhőket és boldogan
megelégedve elfelej tik ezt a
harcot. P.

A Hubertus Országos Magyar
Vadászati Védegylet az idei
köigyülésén elhatározta, hogy
szolgálatukat hi ven teljesitö és
a _s;.:olgálatuk közben vador
zóktól 'megsérült vadőrökel,

yagy szolgálatuk teljesítése köz
ben_vadorzók golyójától meg
halt vadörök családjait juta
lomban, ilietve segélyben ré
szesíti.

A szolgálalát híven teljesítő

azon vadőr, aki különösen vad
orzókkal szemben tanusított
bátor és erélyes fellépése kö
vetkezlében elismerésre méltó,
Hubertus érmet kaphat.

A szolgálata közben vador
züklól megsérült vadőrök, vagy
meghalt vadőrök családjai 50
50 pengő egyszer és minden
korra szóló pénzbeli segélyben
részesülhetnek.

A Hubertus M. V. a
fölyó évben 5 darab érmet és
50· pengő segélyt kiván kiosz
tani.

Pályázatok az 50 pengő se
gélyre azonnal benyujtandók,
ha aT. eset bármikor
az érem pályázatok a mult év
folyamán teljesitett szolgálatért,
legkésőbh 1936. szeptember
l-ig, a Hubertus V. V.
pénzlári hivatalába (Budapest
'lIlL, József körut 68. 1.
küldendő k be.

A pályázathoz meUéklendőa
főszolgabirói hivatal vagy a
csendőrség igazolása (Községi
előljáróság igazolása nem ele
gendő) és az esemény rövid
leü-ása.

A pályázaton minden Ma
gyarországon szolgálatot telje
sitő 'y~~őr részt vehet; elsősor-
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RrJul1 Andris és lIeie r\iler 2S11<sáll.
11,1 gron;ai ,akosoli vetlek 5 hold 687
il -öl (:lIiyai gliÍn!(\( Wagner Act:\mné
Ailer Katalin mezöberényi lakostól
3200 P.-ért.

mm;IITi••1ffii'rl111iIT1.~~.1b

E G H I V Ó.

A "HOMBÁR" Gyomai lVle
zögazdák Tárház és Értékesítő

S7.ö\-etkezet Hj36. julius 26-án
délelöH 11 órakor a gyom:AR
községháza tanácstermében
rendkivüli közgyiilést tart"
amelyre az igazgatóság meg
hivj3 a szövetkezet tagjait

Ingatlanforgalom

Tárgysorozat:

1. Az I ványi'-±éle magtár meg
vétele.

2. A Hartenstein-Íéie magtár
megvetele vagy hérbevétele,

3. Esetleges inditv:ínyolc

Bllküvinszki jllliánna gyomai lako;;
velte egy belleikes lakóháznak 766/1600
ad ré:::zét Bllkovinszki Máriától 250
P-érI.

özv. Csapó Gergelyné Marjai Eszter
gyomai Ic.kos vett l hold 1031 n.-m
ek-halmi szánlÓnak 2:8-ad részé! Icsa
1\lItal és társa gyoll1ai lakosoklÓl 150
P.-~rt.

Táboro5i istván (nős Varju Esz.terrel)
gyo:1\3i lakos vett l ho icI 849 fi-öl

zsófiamajod szántói özv. HaibaclJ
Mádonné Pfeifier Erzsébet és társ~i

gyomai lakosoktól 900 PArt.

Kruchió Pétcr (nös Erdei Pirosld. va!)
gyOJll"! lakos vett egy bánomkerti Ja
kt-házat Czegiédi Zsuzsánna Gyaraki
jállOsné gyomai lakost61 400 P.-ért.

özv. Nagy Antalné, Nagy 1lona Ágos
ton Gáborné, kk. Nagy Antal és Nagj'
Károly gyomai lakosok vettek egy bel
lelkes lakóházat Fekete Endre és neje
V. Kovács Erzsébet gyomai Jakosokt61
1550 P.-ért.

icsa Endréné Kéri Zsuzsánna gyomai
lakos vette 1 hold 1291 n.-öl félhalmi
szántónak l/ö-ad részét Lukács Ger.
gelYllé !vlá.rton Teréz gyomai lakos!';l
200 P.-ért

Ndgy De7 ső és neje I-laibach Erzsé.
bet szeghalmi lalwsok vetlek egy bel
tel kes la kóház :J,-ed részét özv. Hai
bach Mártonné Pfeiffer Erzsébet és
társától 750 P,-ért,

Hogyan születnek a vilá·
gok? Ez a címe annak a rend
kivül érdekes csillagászati cikk
nek, amely pompás illusztráci
ókkal Tolnai Világlapja uj szá
mában jelent meg. A legkivá
lóbb magyar irók novellái mel
lett számtalan pompás cikke~·

nagyszerü folytatásos regényt
és közel száz remek képet ta
lál az olvasó a kitiinő képes
lapban. Tolnai Világlapja egy
száma 20 fillér.

Özv. Papp Zsjgmol'ldn}~nak a ke
sejösön egy fel·táll, a báno!nl,erlben
egy liDld szánl:> földie eladó. Négy és i
fél ferlály lanya földj" haszonbérbe I
kiad~ÉrtkeZlli lehet Rákóczi u. 14:"""1

Egyetemista Garden Party j
Gyopárosfürdőn. Dr. Bud Ja-I
nos ny. minísz!ter ur Őnagy-'

méHóság~ tami.relnök:,ége alaH II

álló Békésmegyei Egyetemi
Ifjak Köre az előző sikeres.
kerti összejövetelein felbuzdul- I

va, a megye széles köreiben
megnyilvánult közóhajnak en
gedve juIíus ll-én Gyopáros
fürdön· ismét megrendezi Gar
den Partyját, ami iránt máris
nagy érdeklődcs nyílvánul meg
az egész megyében. Számos
városunkbeli család is meg
igérte részvételét a békésme- 'l
gyei egyetemísták kertiünnepé- .
Iyére. Orosháza község és Gyo
pn.rosfürdő meleg szeretettel
várja oda a békésmegyei egye
temi itjúságot, az ifjúság hoz- l
záta1'tozóit és megértő barátait. I
Meghívóigénylés : Garden-Party l
:RendezőbizoLtsága Tótkomlós
IV, ker. 203 sz

H:elyreigázitás. A julius 4 es l
H-iki számainkban, a pubHka- .1

ciós hir~etések ~öz~tt, a be-I
adott kézIra1t lemasolasakor, a l
kiadóhivatalban elirási hibát!
követtünk el és Schuszter Fe~ I
rene áH. vizsg. logász helyett i
áll. vizs. fogorvost irtunk, amit II

már a mai hirdetésfinkben is
helye::bitettünk. Sajnáljuk az I
el:írásunkat, egyben Schuszter
urlát elnézést kérüD.k, bogy e
miaU neki keHemetlenséget
okoztnnk.

riH~DESSEN

l~AP NKBAN

A:nya.könyvi
A gyomai anyakönyvi hiva

tal könyveibe 1936. évi julius
2-től 8-ig a következő hejegy
zések történtek.

. SzüleHek; I
Fekécs Mátyásné Ramos Má- I

da fia Ferenc rk. B. Kiss Já- t
nosné Faragó Ró~ália leánya I
Piroska rk, Zöld Józsefné Szrn- I
kányi Rózália leánya Róza I
Eszter ref., Nagy Istvánné Kö- I
szegi Teréz leánya Eszter ref. I
i-ld1lE2:ii§§á90:t kötötteK: l

Zöld László és Aranv Róza.!
Molnár Béla és Kleinma~Mária: I

j">.Ieghe':1!.~ i
Danada Erzsébet 2 éves evg.,

F. Kiss Tibor 30 napos rk.,
Kovács Gábor 64 éves rk.

egy széin~a

cikke régi magyar lakomák mu- !
zsikáját jeleníti meg, Trácsá- I
nyi Zoltán -a Balaton multjába II.

vezeti az olvasót. Az ma- ,
gyal' .irodalom remekei: versek i
s novellák. kitűnő magvar fu- I
tóműveszek képei, áHa~d6 1'0- l
valok könyvek~'ől, kiállitások- l
ról, mmekr61, hanglemezekről,!
fényképezésrőL sakkfeladvá-I
nyok és rejtvények gazdagitják i
még a "Tükőr" érlékes juliusi i
számát, amely a magya~ szel-!
lemi életnek csillog6 Hikre. A. i
Gyomai Ujság előfizetői kiadó- f
hivatalunkban különleges fe!- I
(ételekkel rendelhetik meg la- i
punkka! együtt a Frunldin-Tár- i
sula'nak ezt a nagyszabásu 10- I
l-vóiratát Kiadóhivatalunk az il'

együttes előtizetésről készsége-·
sen nyujtielvilágositást és kom- I
hin ált. előfizetés eselén is biz-I
tositja olvasóink.nak. a TU KOR ,
érlékesdijakkal jutaimazottpa
lyázatain való tel.iesjogu rész
vételt

Ji futballprimadonna KáUa
iról, az Ujpest népszerű közép- ,
esatáljáról r e m e li: illusztrált l
cikkel közöl a Délibáb uj szá
ma, amely 100 . oldal terjede~!
lemben és gazdag tartalommal I
.jelent meg. Pompás képes rá-I
diómüsorokat, noveUákat; egy- .

f2;lv?náso~ szi~darabot, ~zin- I
taZl beszamolokat, vlelvkakat, i
nagyszerü ' . és !öbb I
min':. sz:~z lk.é~et . kÖZÖl a, né~-l
szenl. SZlD.n:lZ, kcpeslap. A De~ i

I
l

~-~.......~~~.~-~ :\

Egy feytá~y kesejősi 1af1:rcáöld ~1- j

aJ6. r::róél(löc[Ők krduljanak, Deák Fe· j
lene uic.a ~~ ~~ J~~__ ,r_MI

l\.z JpadeHigye1et refOrmja~!

Azok az intézkedések, amelyek
az utolsó hetekben a legkisebb i
munkabérek és leghosszabb!

nm,nkaid~ ~egál!apit~:a ~ekin~ !
teteben tortentek, S2uksegesse l
tették egy metelelö ellenőrzö I
szer'vezetnek a kiépitését. Ezt
az ellenőrző jeHegü tevékeny
séget az ipariigyi miniszteri um l

.az iparfelügyelökre kivánja biz- !
ni, akiknek létszámát ennek l
következtében szaporitni kell. i
Ezzel il. létszámszaporHással I
egyidejüleg az iparügyi minisz- !.

terium az iparfelügyelói szol
gálatot főleg abban az irány- ;
ban megreformálni kivánja, I
hogy az iparfelügyelet minél I
erősebben kapcsolódjék bele a I
munkásvédelmi feladatok eHá-1
tásába és mentesittessék mai
adminisztrativ munkáinak nagy!
részétől, hogy igy minél több /1

id:je m:::radjol~ az ~zemek és I"

muhelyek eHen.örzésere. .
"l>

Et"::d:8 Uib2. F. Nagy Elek
hU'''''''''';' k:31fész csütörtökön egJi
magas fától leesett és eltörte a

8. P ;;: t, r t:a k {) ,értesii.ltünk,
il fellebbviteli bizoUság il

lvLezőturi SzöVŐgynl'l SC felleb
bezését elfogadta és 2. Szövö

meceset .:elZ elirt C:1
",.~,,.,,.,, eredménnyel a Szö ,ro-
gyári SC javára igazolta. Tebát

nem ujra játszani
ameecset; más heiyén'
közöH táhláz~t adatait pedig a
fenti }télet alapján e helye[)
igaútjuk ki, mivel a táblázatot
nyümd.ai:~chI1iksj már
netTI nnódunkban meg
váHo:d:a tni.

értékessé teszil<- Ke
reesenJ.ri Dezs,6 na.gy íudsssai

szellemének Hlagyar
vázolta fel, HLlSZ~i József

t21il8.r pedig a nép
szövetség szellen1Í eg'yüttrnükö
dés bizottságának rendezésé
ben Bndapesten foly
iD-L::.-t-t e:ntretien ered.rnél1}'ét fog-

Ö"ssze, mint ct humaniz
rnusnak az egyelernesség.re törő

Uvirágzását. Az olimpiai já-
tékok éves történetét

:Róbert vonultatja el
az olvasó rievesi Pludrás

ar. Schmidt
LaSZIÓ földlani intézet mérnö
ke a Gyomán és Endrő

dön gázkut kulatást végzett

]én\~

a vén ,,~cole~~' a Ecole
No:'male Superieure megraga-

Tf:jzávai késztet bennü.nket
gondolkJdásra. A magyar :rá
dió Liszt-evfrö1 Iilatky Endre
l1iŰsmlgazgaló beszámolóját, a
.Liszt Ferenc emlékkiálWásról

Dénes ismertelését közli
a ,,1"'fikör ;') A tatai ünnepi já
téKról János, fl. pécsi
}.!issa Sollemnisről Vörös lvIár
km főlevélU:ros ir. Schöpfiin
Alicdár essay-je a szerelmes

Szabolcsi Bence

,[:s:::a:" A megindult du
utépitkezéseknél elis

meri és gyomai nll1i1-
1;2c5Ck fl nyári munkára haza-
jöttel\" amikur alig egy-
két rmmkás töhb
vállalkozó kereste nleg az ej öl
járóságokat, hogy il1ly.nkási k:ü1d-

A telszólHó.sokra egy
n',m,kás sem jelentkezett, igy
e]molldl1atjuk; hogya gJolllai

járásban I1lr,(;S mUDkanelkül
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P~~eiős ül~;'n\7~7ct,'1: TE:I-::f~t SánÖor ..

Zan-9')lb-át Ll(:[be verllték (ín-: :.Ul!l~:'

l\f'1á:'!on II :3 Si~. i--- ;

Kis1án]lokat kézi:1iunka !,t1;it:.i.'.r:l.

gya"ko~·lás.raJ [tlonk;\'Ül l11illllcBnewu
ké/~,in-It\Hk:t ké:::z~lést {).iC~l'.Jl v:~:lial{);.:.

Alniási -Bélái;e Gróf TisZ3 l~t\'án út ~i:·;.

tan6 lahdára Kovács fu[oU rá l előtt folyik a j~ték, a: 5. ?,.;rc- i
és háló küldi 3-O, 40-ik perc- ! hen Cs. Nagy atad:isat KISS S. ! A csabai egyesbiró szerda
ben 16-os sarkán tömörülés, I aUg lö,ri fölő, majd a Töre!\:- este döntőjelentőségű határo
amiből a vonalon kivül-I vés is támad, de Veres beadá- zalot hozott a U, oszt. Északi
re kerül. Niindenki azt látta, 1 sál Lukov~cki fölé vágja a 16 I csoportjának bajnoksága ügyé
hogy a labda az EIK játékos- II perchen Kiss S. fordulásból le- .. hen. A BISE ugyanis ujrafel
tól került vonalon kivül a hi- ~ adott lövése alig kerül mellé. vételi kérelmet nyujtott be is
ró mégis GyTK eHen ítélt szög- ./\ 25 percben \Vei.sz jó 13.bdát meret es iigyében a S7övőgyár

letrugást. Ezen téves Hélet mi- ad Pereinek, ki lefut a szélen . eHen, tekintettel srra, hogy Po
att a közönség hangosan Hin- l és beadásszerti. lövése a háló- .csai igazolását - min.t lapunk
tet, es egy magáról megfeled- l ha (0-1). A gól után a mult heti számában már kö
kezeit néző valami sértő szót GySe átcsoportosit, Cifrák ke- zöHük _ az országos egyesbiró
használt a bíró ellen, amiért a röl Elumán helyére, mig Győri megsemmisitette. A c s a b a i
biró a mérkőzést lefujta_ helyére Kiss D. kerül. A GySe egyesbiró az ujrafelvételi kére-

Jók: az ETK-bói: Simon, KQ- mos i némi fölénybe kerül, tá - lemnek helyt adott, a Szövő

vács t Ker1es II. és KuriHa. madásait hamarosan siker ko- (iyár-BlSE meccs 8-2-ös ered-
.~

GyTK-ból: Va.tai Hatvani, ronáza. A 37 percben a Tön;,k- ményét megsemmisítette és a
Olajos és Porcslimi, mint a vés védelem ll-est~íiét, a meg- :2 pontot a békésieknek ítélte,
mezőny legjob~ja. Héli hÜllÍelőt Kiss S. melk sőt a Szövőgyár pontjaiból még

A birói ténykedéshez csak küldi, a 41 percben eg')'enlit a 2 büntetőpontot is levont (fób
annyi szavunk van, hogy 130- GySC, Győri lefut és beadásá- lázatunkat már igy közöljük),
ross biró nlind·enkor szivesen Ehrman gólt lő (l-l) az Az MTK különben rl1ég má
láttuk és látjuk. de engedtes- utolsó percekben Veress meg- sik két ügyében is eredményt
sék meg az, hogy kifejezést sérü.l és ki álL remé] , mivel - aWtása S7.0

adjnnk azon óhajunknak, hogy Szünet után a GySe fölénye I rint _ a Szövőgyár a Hlwya
a sorozatos mérkőzés felbesza- domborodik ki_ de a helsők a I di és az ETK ellen felfüggesz
kitásától kimélje meg a küzön- , hely:eteke.t :n~n~ has~nálj,ák k,i.l tés alatt játs7,QU, (Az aJszövet
seget és az egyesületet. Lassa l A Torekves IS vezet szep ta- l ségi pénztáros ezideig ]j ern vá~
be. hoay Ő is téved és téved- l madásokat, de a GySC véde- l iaszolt az egyesbiró felhívására
het még akkor is, ha legma-! Iem áH a lábán. A :1(' perc- I s most az Elnökséget kérték.
gasa~b, min:5sitési fok.Ol:. ~~L l hen a GySC a győzelmet is meg, hogy szólítsa fe l ll'y i J::rt·-

IvIma.enkeppen elnelJtÜ{ a I ruegszerezhette volna, de Bari- kozat megietelére fl. pénz! áro;;;
bekiabálót mert a mérkőzés! ha beadása Kiss D. térdéről Egyébkénl az egyeshiró d.L
vezetőjét sértegetn i senkinek l fölé kerÜl; óriási helyzet. GySe Szilveszter Lajost, a Szö\'ógyár
sincs joga, de ugyanakkor egy l tá.m~dásokkal ér vége:t ao.~é:- l intézőjét f) hónapra eltiltotta a
közszereletben álló Boross hi-l kozes. A GySe az elso rehdo- 1< szövetséggel szemben nünden
fótól elvárja a közönség. cs a I ben szél ellen fölényben, mig tiszfség viselésétől, mer! Po
csapat egyarant, hogy legyen: szünet után kissé bágyadtan csait, ,zarvfisi kiá1Hlás<Cj után is
tárgyilagos, mert a megtörtén· j. játszott A· gy~zelmet könny~~. szerepeltette, holott az egyes"
tek nem \-oitak olyan sulyosak, j me).,szerezhettek volna, ha JO biró döntése előtt ehhe!~ nem
hOGv az cl mérkőzés beszünte- l lövő beiső csatárok vannak. I volt jüga.
tésé"t V0l~ta volna maga után. J Egyénileg a csapatból Cs. Nagy l ~i'ii'l'i':»~<'.·í'$P~,'ljf'-i"~"'4!(t;~"'~~.fV7~4;~
Könnye;; megiörténhet, hogy l emelkedeH .társai fölé, ő"volt a I
eo'! Hye1l3aymásutáni endrődi l mezőny legjobb embere, ;')zren
é~- ayon "i ~;lérkőzés lefolyása! kányi jól védett Fekete, Szán- ,

b . l t' !, ,. ' • '1 " , i",f •könnyerl megboiygalhatj3 ::I vi- l o ueK~par JO r~mlJo~,t, ..uo-
déki blokk erős összetételét. I nusz 19yekett, lmg Ehrman

Eddigi mérkőzéseken az lát- góljáért érdemel dicséreteit, a
tuk ho~v Boross biró ur épp I csatársor volt a csapat. Achil
oh-' körÜUekintöen vezetett el-1 les sarka, Bartha Kiss S., Győri j
ső' vagy másodosztályu mérl{Ő-! igyekezt~k: mig Cif~-ák a jövő Lell'éibéiy;>;get, gyUj l ,'1''

zést hOI)'v méltán érdemelte ki I' embere K1SS D. pedIg nem ta- get, r~gi f:~ \l.\ ie.ck;:ést \ e:'; <c' ',. 11.-,:;'-
, Ö_ l ,. k 'bb t"t n~ilnn .~\. E"drÓd. H;\l~láz UtC:'1 :~!. 1 -1a köz.önség és. egyesü.'letek sze-I· lá~ta fö m~gat> lU~. ron ot

~ t't il' '"k- hOGv a J·övő-· mm! hasznalt csapaumate . , Ö4\', B09~r H,ároiyné ", iJ:i'EÖ5'ói-
fele e. H.erJu. ~- j'T'- k . b "l I{' .. - . l m:i< tulajdonát képe. ö l-!<}r,l;y :v;;kJ{~
ben is tegve oly fontossá a ji d A .I.ore'd'v~s o lS~ jO~ ~~- , út 29 é5:l FC'g:.vcn,eki nk" I 'z. ;;iJJti

második c~apat mérkőzéseit, ' eU, a.. ve e em g~enge ~ ,al-. !Jáai" (':""ibbá a citraLcllc':c: k,,;' ~;
. l d" k 'b l sor szurke, egyedut Meszaros l d,b. kedöJdjl1k s7abadkábőJ "hdl,h.mmt "ez o 'ora an. 1 ,.

. -Cs. D·I igye~ezeH, a c~atar~orban .a l Érlkkióli:Sk fOt'\tJ1jaI1Jk ÖZ\'. Bogár I<ii·
--- I Perel-LukaveckI szarny teI- wlynéhoz. 2--·::;

GySC--Törekvés 1 1 (i.1) l sze~t. _. .' ]ev~;:Ji~~.,:;~k~~~;e~;~e~~l~~::' L;"k'k'~
I I "t ba'noki Mezőberen.: ! Hu.szár Jol.veze~te a~ e?y~b- .

. O~Z. ,J,. '. .n . gyenge inlmn merkozest OYOJ11J, J6kili u 13
bIro. Huszar, i O~'l!a\" Kitűnő zama'clol rizling bor lilt:-

I .! I
GvSC SzreEkányi-Fekete, \ l r(:;]Í{::lIl 56 fiiléren ínpl:21Ó Xel"ekes

Szá;tó-Mónusz, Cs. Nagy, Ehr-j Szövőgyár-Hunyadi . l~a!,oIYl1áL

man-Bartha, Cifrák, Kiss Sán- i. 9 1 (5·0) l' Koilm~1i1n J6zs€-\'né! E m e .- g iá
. Békésszentandrás, bajnoki, "lím 'li:'i:'i'1[':. l'i;I1,'e Cl !l'(ltn,,~;: kc:,u-

dor, Kiss Dániel, Gyo.'·ri. ;J' lIlla·n_·,.· ..,,,,,I).· ii! ball ·'P',l:·lal)i" 0-. ()biró: Vezér. . _. ~ <JTörekvés: Kiss-Rűek, Nagy I I
V P j A Szövőgyár félgőzzel játsz- i-Orosz, Mes~áros, eres- e-, I

" va is tölénvesen győz, GÓHő-.rei. Lukovecki, Weisz, Tre- I J \

novszki Erl-, l vők: Hódi (3 j, Csete (3), Viás~ l
A GySe kezdi a játékot, ha-I (2), Róna (1) illetve Rombán.YI I

marosan a Törekvés kapuja (Hunyadi.) i

Észald ll. o. áll~sa VB. l! éli :

l ;\\TK . 23 IS I 4 '~Q 21 37l"._)

2 ;\1$zSC 2:':: 19 l 3 l!Jcl 20 35
3 ETK ?, IS 5 3 73 22 35-,>

4 Bl5E 22 13 4 S 47 33 30
5 UyTK 24 12 5 7 40 42 ')('

~-)

II Törek\'é~ 2"1 10 7 7 44 34 26
7 Gyse ?" 7 6 10 36 4SJ 20... ~j

il TAC. 21 7 2 12 26 53 16
9 Mal' JI. 24 5 5 14 36 67 15

ID KrE 23 6 3 14 J3 75 lS
l) !Iunpdi. 23 7 15 24 75 lS
12 Turul ll. 24 S 4 15 30 ti2 J4
J" V$E 24 3 4 17 'r III 10.:J. _J

Julius 12'1 mérl"özésel,:

Gyoman: GySC- TAC, Me
z61uron: Szövőgyál'-l'11TK.

ETK-GyTK 3-O (1-0)
Biró: Boross.

Gyenge és fáradt játékot ho
zott a két csapat lalálkozasa.
Különösen a GyTK csapata
mozgott nagyon kimerülten,
amitrészben javukra is lehet
irni, mert nagyrésze a játéko
soknak egész héten gazdasági
mun.kát végzett. .-'..z ércmmér
kőzéssorsa fenti eredménnyel
már az első forduló 8lkalmá
val. ~ valószinüleg - elintéző

dö!t, mert a három .gólos előnyt

a hazai púlya még jobban biz
tosítja. "''''Áz ETK c~npata fiil:

gébb és sok tekintethen sze
rencsésebb is volt, igy az el
ér~ eredmény megérdernelt volt.

Jó iraml11al indul a mérkő

zés. lVÚr az 5-ik percben Si
mon löveset Porcsaimi szépen
fogja. Most a GyTK veszi ke
szébe az il:C'Í.nyitást és fölény
be kerül. A fölény csak három
szögletrugást eredményez, amit
a jó belsők tisztáznak. 30-ik
percben esik a mérkőzés első

gólja. Simon szökteti Kovács
I-et, aki közelről megszerú a
gólt 1-0. 38-ik percben, majd a
40-ik percben a GyTK-nak adó
dik alkalom a kiegyenlítésre,
de ugy az Olajos mint Bart<,
II.. lövése kapurészen szalad
vAoi". UI'abb esemény csal; 43-'Lb'" u _

ik percben van, amikor Tan
dit az ETK szélső buklatja, de
ugyanekkor Tandi --:.. áHitóiag
utánna rugott a szélsőnekj 

amiért a biró (tnlszigoruan)
kiállította.

Szünet után az ETK került
fölényben és egymás után me
leg helyzetet hoz össze a gyo
mai kapu előtt. tO-ik percben
Kul'illa megszerzi a második
gólt 2-O. 16-ik percben ll-es
hez jut az ETK de Kovács
mellé lő. A 3-ik gól a 32-ik
percben esik, amidőn Simon
nagy lövését POl'csalmi szen
zaciósan öklözi vissza, :a kipat-
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déssel él k.övetkező tisztikart
választották meg:

Elnök: Timár GYlllJa Jr. k. lel-·
kész, parancsnok: dl['. GaáLJó
zser jegyző, alparancsnok: Kal
már A!;:os tanHó, onos: dr.
Szenijóbi Badha János orvos,
titkár: Vo Mi.skok~zy Gábor t31~

nitó, pénztárnok: Véha Lajos
postaügynök, ellenőr: Fülöp Já
nos, számvizsgáló bizottság:
Bencze József [anHó. v, Har
mati István, Timár Mil::uHy es
küdt, póUagok: GyuriCza Imre
és Gergely, választmány:
Dinya István, Hanyecz Libo!",
Katona Imre, Véha Máté, Véha
Antal és Kalmár Imre,

Dr. Szentjóbi Bartha János
indHvanyára az alakuló gyűlés

nagy lelk.esedéssel határozta el
vitéz Banla alispán
üdvözlését, abból az alkalom
bó!, h~gy. a vármegyénkben
most alakult meg a 3'i-ik tüz
oltó testület

Ezntán leteUék a fogadalmat
a vármegyei tűzrendészeti fel
ügyelő kezébe KondorostaQya
első tüzoh6i, éspedig: dr. Gaál
JÓzs.ef parancsnok, Uhrin Frl-
gyes, Homok Béla, Fülöp Meny
hért, Soczó Bálint, Gubucz lKiA
re, Smíri Lajos,' Csernyecki
Gyula, Csernyec János,Cser
nyec Imre és Hegedüs András.

Az alakuló gyűlés lelkes han
gulata akondorostanvai tüzol
tósag müködésére a- legszebb
reményekre jogosit.

isai leti
gyűlés

rendkivüli képviselőtes

tületi gyűlés lesz, amelynek je
lentősebbtárgyai a S~échenyi ut
cai ártézi kut váUalatba adására
vonatkozó szerződés bemuta
tása; a bikákkal történő fedez
tetés utáni díjak megállapitlisa;
a Gyom~i Termelők Fogyasz
tási. és Ertékesítő Szövetkeze
tének a fűzfászl1gi községi in
gatlanból 10 kat. hold bérbe
adása iránti kéreime; a be
senyszegi iskolai tanítói állás
ügyében az iskolaszék előter~

jesztésej szHvaaszaló kemence
felállítása; a polgári iskola ré
szére végleges férőhely biztosí
tása ügyében elöljárósági elő~

terjesztés és ugyanezen ügyben
b~é!~ezeU indítvány; a gazda~
sagl Iskola tantermeinek felépí~

tésére vonatkozó elöljáróslÍaj
előterjesztés. ~

ell
i

bosszujátóL
Mac Mahon András György

nevü. uJsaglfo a merénylő és
most már tagadja, hogy me
rényletet akart volna elkövet
ni a király eHen.

Edward királyt sokan
szerencsekivanataikkal üdvö
zöHék szerencsés megmenekü
lése alkalmával.

ázat Gyo á ak .
~

.- -k .. d k l
~e~~~, ~2tgy rneg~~r. ezzö or- l
\'os",ank3o[, akkor w.tJuk annak!

.... .., .... I
;zu~segesseget•. i'1ogy .surgosen I
Keh Gvamara IS f'I:JV Eae'!'i.Z- ,

.J' ~:oJ "b ~ - "

• d • ci" ll' " '17 Il h iseo ,'eu) az. - á.e, ogy.
megtahHja helyét a szülő anya, j

k ' - , 'a lsdeu gyermek és az egész~ I
ségébell jő'Yő és;

nemzedék.
A be[egségeket könnyebb és l
d , , !h lN." Igaz· asagoS2\[liiJ meged)Zill, mmt I

gyógyiü,:rL pedig az a hely- l
hogy ft szegények kezelé- ~

sére sokat fizet ki a község, s !
mégsem tud olyan .eredminy;: i
felmutatni, mint kellene. !

van a Wodianer útcában !
a rlSzeretet hál ('. Fekvése és 61
nagy termének adoHsaga egy;

kis átalakHással k:im:Hja és. vár-I
ja, hogya mostani felirat helyett l

~ ·1

az Egész:ségvédöház feLiratot ir- !
juk oda.

ondorostallyai
OO\Ve S ·1 '7),,'
_~./ u' ~\(..i

Megaia uH a
tüzoltó

VIII. Edward angol király I
eHen, egy katonai szemle al- i
kahnával, m e r é n y l e t e t !
követte!;:: el. Egy férfi. áitörte a I
fl rendőrök kordonját és elő- !
reszegzelt pisztoHyaK a ki.rály i
felé rohant, azonban egy nő ~

kiütöUe a merénylő kezéből a I
pisztolyt, min~ a rendő:rök le-ll
fo~ák es alig tudták megmen
tem a feldühöo.őU köröláUók

Junius 21-én lelkes haugulat- I Az alakuló gyülést Wa,gner
ban alakHoUák meg Kondoros- ~ Marton járási tüzrendészeti~fel
tanyán az önkéntes tiizoltó egye- i ügyelő vezette. Agyülésen fel- !
sületet Az alakuló gyülésre dr. 1 szóialtak dr. Sorban Jenő fő-l
Sorbán Jenő főszolgabiró tár- [ szolgabiró. Dévényi Lajos várm. !
saságában megjelent;k Harsányi l tűzrendészeti felügyelő és Har- I
László községi főjegyző, Dévé- i sányi László főjegyző.

nyi Lajos vármegyei- és Wag-! A tűzoltó-egyesületi alapitó
ner Marton járási W.zrendésze- I tagsági díjat 10 peDgóben, vagy
ti felügyelők. l egy métermázsa búzában, mia i, ;::,

A kondorostanyai r. k. pol- I a rendes tagsági dijat 2 pengő-

g~ri .olvasókör nagyterme szí-I. ben áHapitották meg.
nulhg telt meg. . A .ielenlévók nagy lelkese-:

Kozma Miklós behlgyminisz
ter alkotó tevékenységét hirde
tik. r;z egész országban 8' meg
épitett "Egészségvédö házak.
ióp,. sokat szenvedett és sinyiődö

munkásság helyzetét napjaink
ban senki nem úav teL..

, .. b ....

mint Kozma Mikló'>. 09'.2

ak.i 8 sokféie egészségvédő

tézményeke~ egyesHeni akarja.
A Stefaniát, Wdőgondozót, szü
Rő-oUhont egy
tömőTi~eni, 110gy
kenységükethatv:ányozatlabl~an

fej~sék ld. -

A szegényember, aki. nem
keres eleget és rosszul táplál- I

kozik, az nem bir ellenálló ké- ,
pességgel a betegséggel szem
ben. Kozma beHiúvminisztero.;

szociális érzékkei meglátta és
teUekkel sietett a szegények 1\

megsegHéséE'€..
Ha Gyo~a község szegényeit I

E6TE

ls[ermek hála, van olyan jó
húzú,termésünk, hogy már he
lyenk,ént 17 maggal is fizetett

De micsoda búza kerül a
Hombárba!

A hétfő óta behozott 15 va
gcm búzából még nem.o akadt
SO kg--on aluli fajsú.lyti.. De 84
kg-os már yolt belőle.

Micsoda gyönyöriiség most
esep€lni! .

A tikkasztó jú.liusi melegben
hosszű., sorokban haladnak a
kocsik a tanyákról a községbe.
A poro~ ul.on nyikorgó szeke
reken hozzák az "életet," az
acélos gyomai búzát. G. Nagy
Lá~zló gazda a rnagavezele-tt
hatalmas traktorival 70 méter
mázsákat hoz be egyszerre.

Naponta emelkedő mennyi
ségben hozzák he a búzát a
r,HOMBÁR~-ba, a gyomai gaz
dák most alakitoH §zö7'C~keze

tének most velt magtáráb21, a
voU Iványi-téle magtárba.

Hiába ak2irná méG'. ~

Gyomán ezután is azt hangoz-
tatni, hogy ami ga-zdáink nem
alkalmasak a szövetkezésre,
me!:t nem ·tudnak összetartani.
Aki még 010st is' ebb·en a hi

.sze1pben van, az vegyen annyi
fáradságot "magának, nézze
meg a HOMBAR slöve~kezet

maghírát és amii.zor .2. cséplés I
~egelején négy nap alatt össze- li

hordott 15 vagon . iljbúza mo- I
l • • 'b' 'Iso.ygo szme en arc- ,i

"

cal egy újgazdavHág hajn21l- I
hasadását látja a magtárban l
fólyógazdatorgalomban, lehe- l
teHen, bogy ő is ne kapna lied- I
vet, hogy ebben a gazdaszövet- I
kezésbe~ .résztvehessen. I

Nagy.ú.t vol~ ez idáig. Nagy ~
eseményeknel.; kellett történni. i

De ninc,:; idŐ a "miért"-ek. rá-l
gódásá 11'311 'k~slekedni. Az út l

. )0 •. ".' j
meg van;jeJplve. Az irányt tud:. !
jUk.A .. Cél.".Il.. l.·....ncs messze, Csak I'
össze ken foglli és már egy év .

mulvaiE\.gYómai o gazdák maguk I
v~gezhet1k a· °terményeik érté-)
~~U~éL . . !



..

telenebbek, egymás bajai iránt
megértók? akkor a .ló termés és
a becsüleUel végzett munka
nyomán jön a nyugalom? oa
megeltégedés és az Uristen ál-
dása, . C~fÍo:lán

Időfordld, nyárra tél les'_.
Neh~l. drága lesz az élet
Tanyája csat: annak fűWtt

Ki a ny;hban 8úpen gj'ii;tötL
Szegény tiksöli, nincs mit ~n(li

S?-égyenszemre el kell l7lo:r:ni
í{ö!csönkérni. a hangyához,
Deréki11unlds aSl.ialához.

Nem Út:;y koma! - szólt a hang;'l
Bő teTlllés V(]Í!, dús kala13gy;; !
En a !ülŐ, forró nyárbc,í1 .
Kint görnyedtern,. il hat~htl~C.

Te daf10Há!, eHé!, itt?!
Ott hií~öHél acsalitná;,
Úgy mulQUál nagy jókedv."l.
Nj,ost én adj"k? Nesze_ tedd cH.
Henyélésér: késő bánat,
A dolgozók meg nem szImnak .
Kr muolcaban ne,,} igyeksl1k
Télen biz'JI1Y nem melegs1ik, .
S ki nern gyGjtöi! mago: n>'áiban,
Télben kopilclei az álh. . e. l .

Cséplőgéptu!aj-donosok.

figyermébe.,:
A' rneiőgR~rjasági'- leZ:rD~(~):ek:~Eed:f~'-'

ves.zteségének megó'lása és a H.i~bi1.1on.
sag tárgyában ló(k·H mini,,;:lcri ren
d.~letek értf"l1\H~'ben csepiögépe'kke~~én.~

a hercsépJés. :;cn-l a. sajilt i~b'OJ1~~

elcsápl~se neni" kezl.lheU5 'THeg Jlüdig'

~li1lfg a .csi~pjt~gérekel a gépek n~€"g

viz5gálására aJa!,itütt bizO((S-Qg meg
nClit \/ü:sgálta 1 R ezen \-iz~gájat ~1!aJ.)

ján az elöljáróság ol)' érÚ~1111Übiw

nyitváuvl nem adoti, amely szeri!;,
cséplögépek lüz.biztonsági és Jll/jS'.l~1Iii

szempontoól kifogás aJá nelii eilnek.

A tüzbiztonság tárgyába.lJ ~~i"él{.tí.

miniszteri rendele!ben fog;allakllOl k\.;·
pes! köLllirré teszi az elöljáróság, hog}
vasúti pályamenti r:irtokosok, illetőleg

bérlők a vasútIJoz legközelebb -es{i If'~'

szen köteiesek az aratás! megke:d]el1~<

po. learatoJt tefJnényeket a vasútv(jna
iak mentén a sillektöJ meml"l !á,'(}
abb', de legalább 100 Illeter tivDl5ilgra
l(eH összeraknL A!ü!< ezt 7''::i1J Id',~li!':

meg, földjeik keskeny 1f:)lta mi<lH. kö'
telesek onnan terményeiket a legröd
debb idő ala;~t e!lI':-rdaIlL

Ki.'>[ele.> a pá\y:':rl1el1\i gazl1;ü;özűllseg

il. tarlót a vasút mentén· j·:;galá1J.h IOü
llIétc'r szélességben az "ra(ók 1l1fí}jl',ii

ban iJahdéiüaianul feW5z;ogatni és az
első kereszlsonói 5--10 rnéte, távoli
súgban a vilstitfelőI íeg<llabb 3 méter
szélességű '!édőszántást végezte!oL.~

védőszántJwkna!, egyvom!lba ken es
niök, IlltTi 2, lépcsőzetes védöszánlásQx
Íuió[üz ellen nem nyujtanak \'.edelm~,

6ii!tiffflflnit...ftn~6fflm
Va... i~ mir éleibiztosHása?

TURUL-MOBiRT
Életbiztositó Társaság.

Sziv.eslied.iék érdeklőclrA~

Bodon Lajosnái,
Kazinczy ut 10 sz.

U~...~

ére

ken építeni
iskolát

Leány a t~tejére még
akkor sem való, ha netaián
nadrágot vesz magára.

cséplógépek körüL Pedig na
gyon soknak csak kenyér és
éretten a~ma a reggelije, ebéd
je vacsoraja nap-nap ut.án:
Még egy kis szalorma sem mind·
e.gyiknek jut! HaHoHam olyat,
akicek egy fél IHer vizbe lett
nezerédes" (sacharin) volt az •
~bédje, :heleapritoU száraz ke-l
nyérlel!... '

M € II il Yi v e más is volt a.
cséplés ezelőtt 30-40 évvel l I
i-1J:k.or meg valósagos ünnep-!
ilf/P amikor csépeltünk. '. l

Nem bántotta meg akkor az ;
b t t •. I lem eJi'e";.e~ ugy az lngyseg, a !" v. I t inagpgen'yuseg, a rossz 3.liara l

egymás iránt, mint ma. . . j
Hogy mi e n II e k az oka? l

Bajos volna megmondani. Egyik I
oka .mindenesetre az a nagy- j
foku önzés, amely manapság!
lépten'nyomon tapasztalható. i

LeQvünk a köz- és m3gán- I
él-etb;~ szerényebbek: igényLe- I

8Iíöl egy pár centire a dob
szája kezdődik, l-:gy

és a kévével ::v:eteW
mcgfo0 ia il Hbegő ruhát, s meg-

<"'.1 ,-_,.J "-_' . ', ~,

van. a szerencsétleilség.

nem

ez. azt

az
az

Ezt HJá.r rnás

A '~;';ú:~~i~::Y ~~::~~~f~ !
árűl1 ke~ne Tehát szjve-::

Mint. Jsmeretes,a ('.sépWgé
2~Z etet6nek -

csaK TJ:eg azok;
könnyebb, szebh

juthdoU a sors
sokszor érdemetlenül,

szorgf):!omma.l dolgozik a
jobbénésű részes munkásság a

vagy csendes alkonyatban, ha
kint járunk fl határban, meg
üti fülünket a magyar AlföId
ritmik.us .zen.éje, a {;séplőgépek

búgása. M;n!ha az Uristen .sok
évezrede;:; templomába'1 orgo
n21szo volna, ugy tünik fől a
plJJszta, II tanyavilág ezen ér
dekes, máshol nem tapasztal-

szépsége.
Az idén k ü l ö n ö s e n nagy

oi~Jj2Llr van rá, bogy mintba
c:.sa~~ug3!an egy fenseges t,emp
!all1Dan k21ap]e~~~éT'J;-e

ezt a ked.ves ma-
zenét és 0dje.:m.k hálát,

a tavaIyi ~lül~ös termes
bőséges kárpótlást

is engedjj~ meg'.. Nincs helve
egy szoknyás leánynak ·ott,

horribi.lis

·i
A illalomeHenörök - cse- l

kélv pútszE::mélvzeHel- kitü- c
~ ~ ~ 1

úöen el látni a-z ellcn- J

zés~ nyerne,

Az állam megtalálna szá
mitását,- mert a buza és liszt
eladás8, illetve iUetménypótlék

" k'" il" "" " Iuyoma olsegazta!'i.asa-: l
napokig :a Bodoky 1
~. " ' ..' ILaJOS, nlln.l a var~G.}eg}e1 szam.. )
vevőség kjkQ:QdGbje~ ~.;. ~Tizsgá

eredrnen~yeképen azt 2. vé
leményé\': fejezte ;d dr. Se,rbún
Jenő f5szo1gabiró, 8. köz
ség anyagi előfeHe[ele~ 111egen
gedik, hogya gazdasági' is~:o"

s a

eszméL

A Csernlis-íéIe

j!;Ji törté!; iik "

kapna, A
séget
gyasztaná

...~ huzt::kat 3. rnal-

kapna 60 f:-S

l1uHáshsztc?l ~

A
lenne, de ez )i:l;áZ'3ái.l~~ir'.!

gő~rtr.. I '

nah klillCri1l.

lőn

GYOMAi- UJSAG
~~~~~~~~~~.\~~~~~~~:':~~:~~~~=~~~~~~~~~:-~~~~~:#(gli&~~~

·t l'fl' .,.,.!gyanaul ya o e naszaalaSaV8-1 11 i
gazdának beszámitoH Összeget l
megkapná, s másrészt befozy-!
na az a n a g y adóhátralék 1
amel? most ugy az államra,!
ill i. 11 t adókivető közületekre i
(v6rD"~0V" l'özsé6 i"(j'V~lk7ak j

_"-ö. .... ,}"... ';:),) ,-,,:\. ~~ Vb.,.: ji, 0l,tr..'I: '>1 ~

!ársublok stb.'! bénHóbg hat \

j::i ..{l· "k'- ',J ;. 'I' A tücsök és IS tH3U"'r,,;'1;IlR~
~,-em\; JU , nogy a u<eJtn'ecenl I ?:II J

igy l-2 év aI2U gazd1:\k nyomán az ország töb-; Bő termés van. Dús k;,í11).:;"~

e'1inté- bi részén is felhangzik fi. gaz- l ÉI a Wt:sök, ~I il. harigy,:
, "" . I Tüc~ök d,doi. ":nint SJ:{yxl;,
da lcx van s a g és rm- i

i Kuq,-'ng2c és tár:cát nj "-',;:;,
1 "bb' ,. '" '-} I '-'

;';;10" lnegvfhosnasra .Keru aj Mig a r;aDJ)'a nagy seréflren
feltétlenül közérdek-ü, gyakor \ DoigoTgnt és él s!.cr'S"/,~,,
1 • ~lati ierv. ~

!

~ -'=' l
!
I
"i
l
I

egészségház felépítése is lehet· I
séges. . I
, ~~'y .moder~ kö~vágóhid meg:
epnesehez meg nmes eIegendo ,
péEze a községnek, azér;! ezt'
ideiglenes átalakitással keH sür
gősc--;'"1 hasz.:1álhatóvá tenni.

Örömmel vettük főszolgabi- I
..rónkkijelentéseit.

A po Igád is;zola epitésé:ről is l
még az idén fcHpitsék, amít szere!:néhk hasonló biztató hí-

is szo;;galmaz, i\.z reket kapni_ . I
. ~~7~~~"''='~~_~,","~>~_,=""~'_..,.~~~,,,.-~~ j

i

A kg-os e.s
ma buzát f;.Z ~mam k]j
száiliianá.

reccni Fi.'':'"..1'.)!;

lésen :is alaiJDS8:1

aZ életI'evaló

nIs2ú:.. reL7öl:iz.öZ is

TIlüJ.dell

rernlelÓ..gaz
d.a.~de az igazság]5 szernelőtt

ta:ríatnék..
Ezzel az egyszerü

elintézést nyerne a gazda 8dó
jának és kiegyen
litése.

után.

ál.

bi!.

. bereknéL
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ELE IK
ÜSTÖ

A oof6:l!i5~,!.\I.'(; főzni SOMrselli .
íl'DÍOOd. hanem fel.oldv~ s. forró
maSEZ~!}a fu;~ll Iwill.ekevemi. 5 kg.
készítméll!whez csomag Dr.
O~.f,~lG bll!l'őzllip()rt ~.mitOtlIlt.

0l.1!JJr. Oeiitel!'-Wle IOOfG'2őpor

~1)) 1ElJ1al\;m'iizlatlheJll kaph'Ú.6.

Hatvan esztendeje nem volt
olyan éve II csiUagászolmak.
mint az 1936-os év. Alig mult
el a napfogyatkozás) már újabb
csillagászati szenzáció érkezik.

Pár nappal ezelőtt L. C. Pel~

tier amerikai amalőr csillagász
különös jelenséget veU észre a
sarkcsiíHag és a W,.aiaku Cass
topela esiHagképhez közeHekv6
Cepheus csiHagzatban. További
megfigyelései során arra,
hogy a Cepheus csillagképben
egy egyre €Fősödö

és eddig ismeretlen csiUagot
veti észre.·

Megfigyeléseit közölte a kü
lönböző obszervatóriumokkal
és a harwardi csiUagászaH ~J

tornás megáUapitotta, hogy tény
leg egy csillagról van szó, amely
jelenleg mintegy 200 miUió ki
lomélernyire van a földtől,

Minden jel szerint egy ü.s
tökös! fed.eztek fel, amely julius
masodik felében szabadszem
mel is látható lesz. Az üsJl:ö
kös ekkor 35 millió kilóméter
távolságra fogja megközeliteni
a földet, tebát ötször közelebb
lesz a földhöz, mint a Nap. A
holdat leszámitva, ez lesz a
földhöz a legközetebb tekvő

égitest. Arra számHanak, hogy
három hét mulva ugyanugy
fog tündökölni az égboHozaton~

mint 191O-ben a HaUey üstökös,
amely annak idején annyit fog
lalkoztatta az embereket A
Halley üstökös 19W áprHisában
olyan közel kerül t a földhöz,.
hogy fénycsóvája surolta a föl
det § némely éjszakán az ég-·
bolt nagyobb

'&t~ ~.llb"Y'lg;t) f!l&Elí~síí ngGk,

.;l. llem~:aJ, 1ItO~~""'5 ~~1m.

~~~~:

hltm!m:&ss ú_lid~~t~

olyan kérdéshez nyulni, amely-
hez nem értenek. ·1

750-800 munkásnnk közül
hetekMa nincs mu.nka nélkül!
egy sem. Márpedig, ha valaki I
dolgozik, akkor keres és eszik I
is elegendőt. '

Becsülettel igyekvő munká-'
saink közül több száznak si
kerül majd aratás után is mun
kát találni s igy el mondhat- I
hatjuk, hogy Gyomán a télen ,I

nem lesz szükség inségmun-
k~a. I

Azok a munkások pedig,
akik saját hibájukon kivül be
tegségből estek el a kereseaol,
ne féljenek, van Gyomán még
megértés. Lesz számukra is
megoldás, csak a becsület ut·
ján járjanak.

Vigvázzunk a csépIóetetés.
nét Pfeiffer Ádám gyomai la
kos saját gépjénéletetett a hé~

ten, amikor véletlenség foly
tán keze. fejét a .dobsin meg
ütötte. A.z ijedelmen és kisebb
sérülésen kivül nagyobb sze
rencsétlenség nem történt.

Játékos forgószél borzolja a rétet,
Nyjkorgását hozza egy rakott szekérnek,
Két pár ökör húzza.
Pattog a karikás, fütlyszó hangzik, nóta,
Rajta a délibáb, a jo[ró nap csókja,
Arany koszorúja.
Gyoma, 1936. junius 25~érl.

Tekintettel arra, hogyadült !
gaz határunkban igen sOK volt,
igy munkásaink közöl többen I
I}em a vállalt bérert vágták I
azt le. Figyelembe kell· venni !
a nélkülözött és sokat éhezett ~

fizHmmot, azonban gazdáink ~

becsületesen megértették su
Iyos helyzetüket és igy hatá
runkban 80-100 kg. buzáért
és még szalonna, szalma és
más bérért vágtak holdját. A
megindult cséplések azt bizo
nyitják, hogy naponta, rendes
bér mellett, 40 kg. búzát meg
tudnak keresni. Ha figyelembe
vesszük, hogy az aratás alatt
4-5 q. búzát kerestek, a csép
lés meg 3-4 hétig tart, .akkor
látjuk, hogy annyi nélkülözés

után munkássaink 8-10 és

15 q. búzát keresnek a nyáron.

Téves a "Magyarság," c.
napilapnak az a beáUitása,
hogy Gyomán több száz mun
kás küzd az éhhalállal. Aki
dolgozni akart, most keresbet
annyit, amennyi ujig kenyérre
elég. Kár az informátoroknak

Kmchió Endre.

S::'bes -', H6rrnas Körös, de megsován:vodtál,
HOf2j' mos! vendéf!,képpt?l1 nyakadra Ul tG

N2m nya!od il ,if!átat,
H'iSSn..'{/ábúf;ólyo is átgázol rajtad.
Márciusi erőd vajjon merre ha[!ytad,
Me!y tm'asszal lázadt?

Minden dolgozni akaró mll.ulkásemÍOe;r
ef helyezkedni

Bi!zari hegyeknek seb?s fedni fónya
Csendesen fojdogáf. partján rEZgő nyar/a..
PiÍ?fa erdők sora.
F cJ/t:"fio I,,)rl/'l ácr j'"niTl't'if ('7e'P~;nIe/pr;

'L" t((.... llL>'~' ov' "-'6 Wb)/v'::"J ....],_ '- ~ '1,.-1 ....

A lj " 'I" , ri. nap .e ele suu az eger csel!uesE''7
S Jürdik a hcbokbatL

Oda büszkeséged, a nyár messzehordta.
K:5zepeden gázol, ot! itaf il csorda,

az öreg bojfár
Letör il nyárláról egy ió vastag ágat,
P.:lji:os barnt.lszemii kis unokájának
FC/csikó! faragcsál.

KÖRÖS MENTÉN\/örös katona
Uts.;;;él az örök nyugvó helye

a vőrös katonának. NeYét nem
örökíti me;g kőoszlop, sirját .
nem diszil:i a)atozó virág. Mint !
egy kiközösitett, kitagadoU,
mindenkitől·elfeledve nyugszik
oU.

Vajon mi bűne voU, mit vé
tett? Egy összeroncsaU nemzet
felett orgiát ülő remet szolgált?
A vörös uralmat?

Hál nem a magyar sors be
teljesedése ez? Nem e mindig
csak eszköz volt a magyar ?i
Idegen érdekek áUitoUák őt l
szolgálatukba, hogy küzdjön l
idegen célokért Ha fegyvert fo- I
gott is, önszántából, azt is azért!
tette, hogy megvédje jogos jus- !
sAt, az őtet e~zköznek haszná~ I
ló, de végeredményben azo I
megsemmisitésére törekvő hu- ~

lalommal szemben. I
Te vörös katona te is ide- 1

gen érdekek szolg:Úatában áJ-!
loHáI. Talán oda áHHoU mos-!
toha sorsod. mi azonban nem i
vetünk meg érte. Hisz te .. is l
magyar voltál, csak ;egyet akar- ;
tál, egy cél Lebegett lelki sze- J

meid előtt: ülni, hajtani ma~!
gad előtt az ellent, visszavennil
a tolvajmódra ideJopakodoH ~

ellentől azt a földet, melyért I
egy évezreden át annyi ma- i
gyal' könny, annyi vér folyt I

Vajon ki voltál, te vörös ka-l
t()n3? Életedben is az országút l.

I

vándora voltál, melynek útszéle!
most örök hajlékot adott? Vagy l
van valahol a Kárpátok koszo-l
r'Uz!a ezeréves határokon belül i
egy tehérre meszelt kisház, 'II

ahova visszavártak, visszasírtak I

annyi hosszú, álmatlan éjsza- i
kákon át? i

!
Amott, a távolból idelátszik i

a Hármas-Körös gátja, ott is l
nyugszik egy vörös katona. És !

hányan vagytok még szerte az l
országban, akik igy nyugszanak
jeltelen sirokban, mintegy ki
közösitve, elbagyatva.

Ti azért csak nyugodjatok bé
kében, elfelejtett, kitagadott hő
sök, hisz ha útszél is az örök
nyugvóheJyetek, de az a föld
takar benneteket, amelynek
visszaszerzéséért áldoztátok éle-
teteket. I

Majd egyszer talán magához .
ölel titeket is az emberi szere
tet. Jeltelen sirotok fölé oda
kerül egy kis kőkereszt és ha
elfelejtett neveteket nem is i
tudják megörökiteni. de reá-!
vésik kegyeletből nlU nyugszik
egy hősi halott" >

Kruchió .ferenc.



e:r~H ,~':~e~eil

uLi~

E: .a reijd-e:ct a ~,üre!:TLt~ J(~("i 7

l;ek 2,'J pe: (:cel valr~1

tliL3~át )f_'enr~. - pf. hC";;"""'Hl~~,L~
te,' b;:i,:gs,egéiyzö
e'Jál{;sl é:',: en';

idsba ké kérnie cl

e!iárfl~ rnegicditásál, rneri hd (:"1

'~lmu)] ct fJjle:sei ~ié\i.Hhel.

és 11\)Z7 á'tartuzói részfre 4. ;~Z

az eiJá!á~.hcn ré's7esű!ö :>;3 i;1{Ji~0;C

elláiási ilIet'11ényeihöl ie,wnt 2
SZál~,)éJ{ összegből lét.esült, AI

alap neye: C"cnoörségi EHálásh",n
rér:.zesüiök Belegs.egély.<ö ,él"1q*l
- RJviden: CSERBA~ V<:h;;; {)J,,;'it

él belü,;yminiszl.éríum kezeli Ház1
o' vosi ej iátásra jgénJi;::-g(l~uHá4'

háziorvosi -gy6gylc;elelé,~.:.étiJ z eg~~'es

városoki)3n és bizségehben m ú
kM3 CSERBA orvosok végz.ik,.<J,
!,órbázi gyógyj{cze!és és ápui,"(5 él

honvéd hely,'hs'~gi li órházal~;1an !{)t'

ténlk. Al.' elíenőfző egbszségü;;yi
szolgálatot a c~endö;keJUle1i:k 01

vos;őnökei láíjál\ el. -- BÚh1kr

meié~ünk b27J05 és l~ünnyü kid,,..
földi ért~~kesi1,~sét nag!' ban. előse-

.~-

gilj al egyöiJleW ;J\inösé:.:.ü blí?d
termesz!é~.e_ Ez veze;i rJ Növ€:jny
véd:::lmi Hivatalt akkor ..crni!wl'i;!
mul! év mintájára ilZ iden is
igyekszik iehetővé tenni,

c~er~:. ~:.~~n ~1inden gazdc, t_fS'I.e

r·~zhe3se neme~itett ve;ömagsziik#
";'0'''''\ S'/ l_, '. rá' ' '",".:")",s,h.,.~e~, ~ .... O!UOJ"".. \ r megye tef~,;;le-

"i,ér. a L~ö·,/ényvf.-de~o"ü Hi,vak:)! ;ch.'f ~ C r-:... ln' f.' I' , •

V 51 zy ,-'rorgy ,.Lm la lTIdj0l, U.p.:

Ttsz:Jfü!dl!ár) és Rac!vá,;i-i' Ká
rolyné (Tisza:w~.) g'i7das~gol~b:an
termel! nemes búzát alan'ji cfe,:e
Ulián il jövő évre vetó;1iagul. '100
kg. nemesíte',r ve1őmagérl !10 .:-.
115 kg. búzát kérnek cserébe.

Könyvek ol-
i vas<)inak és bizOllYOB'J az

Est-lapok tá-
o~,ztatlan" sikert fog l'

2.:~2 Lni. A/\Z augusztus elsején
kötdet fl Pes[i

Az Est és Magyarország
előnz::t6i és olvasói 1 pengős

Úd7'2zn-,ényes áron kapják

jegy~

\'~-',~k {~Z OT't hoz \'&!ó be..
j':'':i1J e~:;.~'~ndö az sein,

LJ !ie::_i.et a gyó~yke:-=1;5 o:-"'/os
l }f:'t:n 0t:, b~lese;j :::,~rl~i;.n~k a

V..1:e.:<~: rne;f(]rtéü-ie után ',.;t!.onn~~i""" "

~lagy

::>LU';;H!liHJCl meg, s {;im'2:
Át,""jU,öil~, akik élnek". Tömör~

Thury
Károly, Ambru,;

Csáti:, Géza, Ka±fka
és a két Cholnaky stb.

legszebb elbeszéléseit s núvel
bUt gyt:jij csokorba ez a könyv,
anwly a kegyeletnek á~dúz, de
eg:;,licn gyönyöriíséget szerez

i :,z igazi irodalom barátainak a
i szét~zód gyöngyszemek össze

g:'üjteséFeL A közelmult ma
elbeszélő müvészetének

a
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tA. VAROS
El.ÓVIZŰ ÉS GYÓGYHATAsú

STRANDfÜRDÓJE
A8EREKIHATÁRRÉSZEN

~cenikél1t
20(l1)!. Joe, brom,
k o ti V h a s ó, stb.
tartaímú il. ö v ff z.

Termal 6 és 500 m. hosszú
úszó és csór.a~ilizó medence
FeUiiilőolcsósJ.g. Sapijegy 4Df.
Kedvezményes bér!etl'endszer.

AlI:and!O orvosi felügyelet.
Strand telefon; 100.

Várkövi Elemérné lKlimó Ma
ria Ha Elemér rk.. Kovács J2\
nosné Kiss Ilona 'leánya Ilona
ref" Kiss Györgyné Pulják Ju
dit fia, József evg., Csikós Bá
lintné Simon Ida fia Bálint reL

1'I'legihaUat". :
Kovács Gábor 64 éves rk.,

özv. Gecsei Imréné Csapó Vil
ma 59 éves ret

Az endrődi anyakönyvi hi
vatal könyveibe pedig a követ
kező bejegyzések történtek.

Szül!l.eith~K

Hauti Gyuláné Valuska Irén
teanya Margit rk., Paróczai
Gergelyné Kalmár Katalin
Gergely László rk.
Házasságot:

és

a.1~:o'n·",-~rIhirek
lj-Vl(~n]ldl:íé§ Endrődi

A gyomai anyakönyvi hiva
tal könyveibe 1936. év julius
8-tól 16~ig a következő bejegy
zések tödéntek.

Cserven Mátyásné Sa~

!amon Teréz 79 éves rk., Ra
fael Mária 9 hónapos rk., Gi
ricz Bálint 15 napos rk., ei-
kely Klára éves

67 éves rk.

rJl!.iFt~~~~'i'l'~~~~"~"'t

l N~I\lI OlCSOBB ~\/!Áf.{I
~~/.'I. BORO
i m~nt a 5zódaviz,
if r'fo- Nf>" ,'') "ZÓD \ \ !':1
~ . .1 -, . \,.. , _ } ~ I
'~~~.ir.'.•."•.J-'.•.•'._" 3O f i I I é r ..
$j~ tgy lUel kad~rka Véltgj

fe!lér rejlet! ujbor Sl>Jtvad-
o.:r: i:Jrt áilomásra kis?állitva
~ :; feiadva. Vasuti fuvar kb. I
,t 4 fillér literenként. CS:lkis

I 50 liieren felüli rendeléSI
. fogadok eL Hordót dijmen-
. (esen adok a szál\itás lar-
~ tamAra kölcsön; lJordóm
f 30 napon belül bérmentve

,
!~. küldendö vissza. Szétkűl-
f dés utánvéltel. Egy pengő

I levélbélyeg ellenében kül
elők mintát a borból min

.. _ tásdobozban, bérmentve
Soraim kellemes édeskés
italuak. tiszta, tökéletes Z8
matuak és II e WI savanyuak.

Cim: Székely Ferenc
Soltvadkert, Pestméif<ve.

hivatalokba. - Idevonatkozó
lag a Budapesti Közlöny 1936< I
évi julius hó 17.-e után megje~ !
lenő számaiban közölt részle~ I
tes hirdetés nyujt bővebb tájé- !

koztatást I

Nagyszabásu keretek között
bontakozik ki az idei Szegedi
Szabadtéri Játékok programja. I
A monumentális Dóm Iéren l
már fölépült a Fogadalmi temp- i
lom előtt a hataJm3.s szinpad, !
amelyen már a napokban meg- i
kezdődnek Az ember tragédi-I
ája: a. Bizánc és a János v~t~z I
plobáL Az ember tragédIája I
auguszLus 1, 2 és 4-én kerül ~

szinre. Az előadások harmadik
atrakciója a János vitéz sza
badtéri bemutatój a augusztus
14, 15, és 16-án. JuliIls 25-én
lép életbe a rendkivüli vasúti
kedvezmény, amellyel az egész I
ország területéről 50 százaJé-,
kos mérsékléssel lehet minden l
vonalon Szegedre utazni, \

A szegedi magyar ldL Fe- l
renCl József-Tudományegyete- !
men az 1936-3·7. tanév I. felére l
szóló rendes beiratkozások 1936 I
évi szeptember hó 12-ig I
bezárólag tartanak. Az utólagos !
heiratkozás az akadályoztatás
nak szeptember hó 12-ig tör
ténő igazolása után szeptem-.
ber hó 30-ig kari· dékáni enge
déllyel végezhető. Azok, akik;
nem voltak még ennek az egye-I
temnek hallgatói, kérvényezés
utján nyert felvételi engedély
alapján iratkozhatnak be.
Ezek a jogi-, az on"osi-, a böl
csészeti- és a mailiematikai és ,I

természettudományi kar t21oár
testü!etéhez címzett tel vételi
kérvényüket 1936. évi augusz- l
tus h6 31-ig nyujthatják be. A I
tandijmentesség iránti kérvé-!

nyek is 1936. évi augusztus hó I
3lAg .nyujthatók be a dékáni I

Hogyal1temteszthetilnk őri·

ási gyiimöicsöKef? Erre a kér
désre ad feleletet a Növényvé
delem és Kertészet

~~~~P:~~~"'~'i,i száma. Cikkeket közöl még az Aszat6telep létesítése Gyu

F i Ze s s e n e ~~Q 'I' őszibarackfa szaporHásáról, a lán. A. gyulai gyümölcsterme
-- gyümölcsfák alanyairól, az 21.1- lők szövetkezete elhatározta,

a GyomaJUj§ág kiacóhivaralába I ma és körte varasodásáról, az hogy a nagy szilvatermés jobb
~a .legszebb mag~·ar·képes í ürge irtásáról, az ürmösbor értékesitése céljából GyuJán

folyóiratra ! i készitéséről, a tarackról, az l· aszalótelepet létesit. Ez ügyben
· lr~'dalom, k~pzőn;ű~~sz~.t,sZíf1- 'I idén pusztitó gyÜmÖlcsbeteg-! a szövetkezet összeköUetesbe
haz, zene, hlm, radl0, konyvek, I ségekről, gyümölcsbefőzésről, ,. lépet már a város ha~óságával

iársadalmi élet, világesemények I stb. A szines éleinü gyümöics- és a Dürer ulcában egy na.
valóságos éő mkrea rranklin- ! képet is közlő két szaklapbólI gyobb teleknek bérlet formájá
TársulaIlIt III· képes fOj~Ó.lllirata, a 'I'. a Növényvédelem kiadóhiva- han való átengedését kérle. Az '

= . fala (Bildapest, Földmive!és-! eddigi tervek szerint a telep
" ügyi Minisztérium) egy alka- ~ berendezése olyan lesz. hogyaI lommai e lapra való hivatko- I kemencék négy vaggon aszalt

Szerkeszti RÉVAY JÓZSEF Izással dijtalanlll küld muta.t- ~ szilvát tudnak egy szezonban

~iadja a FRAN!(UN-TARSULAT ványszámot. ( előáUitanÍ. "

. lrják a legkiválóbb magyar l~ ~~~~2~~~ ~ ~~~~&a~~ I
.. írók, kö ltők, tudósok, kri- ~IT1iirulllillltí'li'lIlilllillllll1i!lIílili!lIli1lliliI1l!11!'~llIill!tliilimlliiIIi.lIli:llnllil!lIff1iíllilllilllillllllllllllmiiII\1IIÚIlII!lillll!llillll1llillli~

iikusok, újságírók, ilIuszí-- l ~ §6 I
rálák a !eQjobb. rajzoló- i ft HüMB" ~ I
és fényképezőművészek. i I ,,' . I,

Évi előfizetés P 840. Előfize-I ~ GYOtv'IAJ MEZŐGAZDÁK TÁRHÁZ ÉS ~ I..
téseket készségesen továbbít a l ~ ~ ,
Gyomai Ujság 1<,iadóhivafala l ~ ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVf~TKEZET ~ I
{~~Ji:2I~~'I1;.Y4-!ii'~·~~·~~~~ l I· a magtárában (volt Iványi-féle ~ I

l~ ~.
Bé~'§s ;,-ánnegye Törvény I \~ magtár) m i n cl e n f é l e ~

hatbg.ági lS1W!állJdviHi Népmü- I~ , ~
velési Bizottsága. L évi június !~ menv ~
hó 30-án. tartotta nyári közgyü- I • .J ~
lésétGyulá.n, a '7ármegyeháza I~ tárolását válLalja. I
kis tanácstermében, vitéz dr.: .;,'E' Kilárás ~
paf\c~él József vm. főjegyző el- (I Vall rá, hogy fl ~
nökllite a,latt, a bizottsági ta- ;i~ Tárolt b ú z á r a, ka mat mellett, ~

gok szép érdeklOdése meUett :; kölcsönt ad él. Gyoma<Endrődi ~
.Tantó József titkár részletesen ~ ~ I
iSlriedette elsősorban a bizott- -~ HiielszövethezeL ~

ság XV. évi müködését, vagyis ~ o vo1\/~ ft !J .. , 1_-·,.-1,·az 1935/36. tanévi tevékenység- ~ "t-A "'Ü/-\K- s:::ovefKezel :=;i.'J

ről való beszámolót. Számokba f! minden II
összesüritve a munka eredmé- ~ 1=_.' I
nye az elmult tanév folyamán ~

"'=

')1-12m. Vár?sb
é
3
I
n,.· 218A15~öZSéglb.:n ~_= ~

egysegn . es ".ilo ~anya wr- ~ él legmagasabb napi árat fizeti. ~ I
zeti egységnel, összesen 317 egy- ,~ . ~

ségnél 5.809 népmüvelési es .~tJJ!lIHIi\l'.~".~~!!Il~'
közmü veltségi előadást lartvt
tak. Az előadásokat kisérő sza
valatok száma 4.282, énekda
rabok száma 2.388. zenedara
hük s?.ama 327, az előadásokat

kisérő műkedvelői szinieWada
sok száma 521. Az előadásokon

résztveU hallgatók s z á m. a
··442.501. Müsoros délutánók és

esték száma 160. Alkalmi ün
nepségek száma 142. Miiked-
velői előadások száma .322.
Népmüvelesi. h;:mgversenyek
száma 43. Mesedélutánok szá-
ma 550. Tanulmányi kirándu
lások száma 31. Közmüvelődési

rádió előadásokszáma 101. Vi
tézdr. Pánczél József elnök
javasla!ára a titkár kiváló mü
~ödését jegyzőkönyvben elis
meréssel öröJdti meg a Bizott-
ság. .
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Szerkesztésért és kiadásénfelejf,~ :
WAGNER r~,ARTO;,,:,

Hungária kÓflyvnyomdavállalaL U}'olHa
Feleltls üzenweze!ő:Tekel Sándor:"

Publikáció

E G H t v' ó.
A "HOMBÁR" Gvomai 1\le'

zőga;dák Tárház és~Értékesittii
Szövetkre~et 1936. juUus26'árJl
délelőu 11 órakor II gyomai
köxségháza tam'ícstermében
rendkivüli közgyüléstiarí,
amelyre az igazgatóság <.tllegé
hivja a szövetkezet tagjait.

Tárgysorozat:

1. Az IványJHéle magtár me,g~

vélele,
2. A Hartensteill-féle maglár

megvétele vagy bérbevétele<
3 Esetleges índih'-ányok.

Kiss Bálint út 25 sz. :obtt '2 p~~

dos s?'Oba> konyha, speis;:, rincc, Fi;~

iany ~s egy llagy uciva,ból 9.!ló LI'.,;it;

oksón badJ, -Ha!;ZW1H fed~;tá!-:.tl

"dók, érdeklűuni lelJel Fegyy",rn<:liiu. 2-
1-" íi

MártOM Mihaly 2 ferlály iany;dlelY
földje, a !11czőberényi orsláget rnentén
haszónbérbe idado. - Kossuth
út 40 SZ4' alatt 2-':'·'1

Egy, jókarban lévő üslhá",",'li keres
Farl,as László útbiztos. j-l

Zongorát. bérbe \len!l~l< Cím. LUít:er
Márton u. 3. sz.

Kf$llányokat kézimunka 1<'tniUó'T;l,

gyakorlásra, azonkivül :Jli lKi"'l1r.o::nü
kézimunka készHést olcs6n 7;111;'I\0IL
Almási Béláné Gróf Tisza Ist;'áí.1 ú! 48.

Özv. Papp Zsigmondn>éi'lak CL lie
sejösön egy fertály, El hán('ntktn~~e·,-;

egy \lolli 5lállf:.6 fö~die .elr.dÓ. I'\Iégy ,~::

íéi feriály ranya földje h3SV-"Zli:·é;b~'

kiadó É;tekezni lehet Ráh5ni. Ll_ g,

Egy fertály kesejösi (;U'-~(HöJd~:

adó_ Érc1elilörji\k f(\ff:luijiJrmk. t'1e.:ik Fe·
renc utca 3! sz_ ati.

Olcsópénzél't kristrí hti~c:!aT';ijjl1'
kát Llp, tra (r;fr2}el. ac !{ö1:pontl
Szeszfő;::ö S:Eő..,etk-eL~tbe.t'l r('il'fj

ki Grt'l: Ti,za Isl",-áJl lit ~)7 Sz'h..apá
!inka főzési dlja literenként 1.130 p,

DRf:HER név garantáLja:) j~J tHj

nÖs0ge~. EZ2r1 igyon ·ön j~ ~~~d,j:-,·

DRÉHER SŐRT ! l(apható Gyomá:f'l
kJzáirólag, . -j'",ri1ll'íők SlÖ.-c·t'(e~e1f·,

!.(:iJrS2Y Lajos ve.Jldégl.öl.t'ben tn\·_;~thá_.éi,

48 as Ka5!:inó tS~ FOgYl.'·;:;.:.1;1~j._$zt1 :'-'t'7

kezet ital1rlérés{;tv:n - !\l~tk~:~;~r;1t t'~

gubót ll1agos "án:Hl vesz 2. LIY~)I1)j',í Tr..''f·

me!ö!, Szö\'eike:zete_ .

l~Yé!bélyeget, g}'ü~tel;~éjlyt !Öme
get, régi és ui Jel'eleúsl veszek' Haus
man-fl /l,.. EI1drUd_ Hatházútea 3_ l --l

Kitünő Zfun-atu ri:zling bor \i{e
,enként 55' fillérért kapbaló Kerekl:ts
Károly"~f;-'{8

Koiimann jóxs-efrrélE: !TIe ~9 é
gUl11miszjjak, minden méJelben legjAi·
i:ái1yosatb árban kaphatóR. 6-:·:[;;

d
LACH

....

ingatlanforgalom

deImet s előbb a kiiut6 Mül- í
lerbe lő, majd a kipaUanó lao- i,

Ját újra megszerezve ze bálóba l
szúrja (2-O). Ezzel vége is a l
meccsnek és egyben al 193Ei.~16 t
évi ha jnoki évnek' is, "

Dr. Magyar kitünően hirás-
kodott. Egyénileg a GySe-bői j

Szmkányi, Mónus, Győó és az I
egész csatársor; a TAC~hól:!

MüUer, Adamec, Takács L Deh- ;
receni és Tóth tünt kL i

,\

lrr,ETK-GyTK 10-1 (7 O).
Döntő érem-mérkőzés.

Ec.dröd, biró: Boross.
.,$" GyTK csapata a következő i

ös~zeámtásban ~llt f~l. _Pon~sa~-I
ml, - Hatvam, Vauu IL, - I
Heinfart L Lakatos, -- Csikós J

II" Barta II., Barta 1., Bole- l
hov:szki. A csapat Wbbi tagja I
nem jelent meg a mérl\:őzésen,

a tar!alékot is Endrődön áJli~ I
toHa csatársorba n kényszer
helvzetbe-n levő Kiss intézö. A l
~é;kő~éS lefolyásál'óL k~.v,és Ü'· I·

III Y'alom van, csak a faJ<lalom .
fog el, mikor a csapat egyes
t2gjainak önfegyelmezetlségét l
keH látn'Jm, A tartalékos és a l
csapat csekély létszámát látva j
i.ed vét vesztett G-yTK csapata I
nem hirta az ellenállást a jÓ-1
~{(~pességü ET~ ~~.a~atával s:=em- ,.
ben, Mely merko.zest nl'i::gerde
meHen nyert a kötelességtudó I
önfegyelmezect. c.'gyeSiHelét sze- I

ETK csapata 10- j orán]'- I
han_ Igv biztos ,gyöztesse az I
~nek ~ Cs. D. I

I
I

l
({un Gergelv és neje Gvaraid ~dári(~ i

gyü~n(~i ]ai{O:3~k vettek 1 I;old 76! n.-ö! ;
félhalmi szánt6t· Z::omba P~d és neje j

Kovacs Sára gyomai lakosoidúl S5:; !
P-érI- l

BJrna Gábor és neje Korda Eteika I
béhéscsabai Jalwso" vettek egy 11181a-1
keni iakófJ.hat Varga Gábor (116s Var
get Terézze;) gyomai lakosló1 1400 l
P-ért. ~

V.'Hga Gábor gyI}:n ai. lakos velt 6361
és 620 II -öl cifraker!i 3z<int6ka t özv, j

vVeigert M;hályné Herler ;\r\"gdoinil j
gyolllai laKos!óJ 760 P-ért. l

Czegl~di Jstván és neje [111 re RÚlil i
g}'omai lakosok ve[(eÍ< Egy beíleih:cs !
lakó!J{;:::al B. Kiss János (nös Fekete l
Lidi<\val) és Hatnni ES'lter j?:Vfl[]l3.i la- t
k",oklól 3000 P-ért l

Joó Teréz gyomai lakos vett J hold!
319 IL-Ö! pocoszug és hoHkörösi i'zán- I
tM özv Ladoai Sándorné Joó i\h\ria I
gyomcü iaknst61 900 P-ért. I

Ö _ !\rN3.':6 Lászi6 gyomai J3.!WS \'ett i
8l I n~-öl csergeHyülJposí SZá11tÓt l!::r~ i
Lajos (nös ,\hrjai j:.l!iálll1ávai) gYC'!>Ii\J l
lakost(·j 2:-,0 Pé,t. i

rilif.iiTIfiti\íITiifflift.rI'n'l1&fIfflj I
H F}~L~)CL~~C'L" 1\1 l

! K. "-.J"--". , 1
1 1 pl 11\'I7P '\NT "
.L~. Cll ~r\.L)hi i I

IIlilUl,r!I'Wjii!i1iir,liill!iflll:i:l1I11~YHliI~lllim~i1l11lllllllmllllllilmIm l
~.~~'@~~ 'JtfPWPtlt!l!'~~ !

SZ;[I1....

~\damik

de a biró ofszejd H1Íatt

összjáték utan ntóbhi. D.agy
föié tő. ij3 p. ,.\da

SZ21bö' mellé
lövi.

ivf~5nus felszabadit 3~) p.
szepen kjdoigozott lefutását
H:'iss elronija 40 p. f-'e~':ete-l~arta

16 p_ Cs. Nagy lövését MüHer
kiöli s a befutó Barta kapusba
lövi. Tovább erősít SI GySe és
Fekete-Barta-Kiss akció liUm
Kiss emberbe lő, majd Juhász
és Barta komere kapuillagé ke
rüL 22 p, Végre megsziHetik a
régóta esedékes góL Győri jól :!

]rányitoH szabadrugásara Ta-!
kács H. és- Kiss nagy irammal i

..,. p,

futnak rá, Kiss elesik, Takács I
H. azonban védhetetlen lövés- l
sel megszerzi a vezetést (l-O). I
A gólra a TAC perces na- l
gyon erős támadásokkal feleL I
24 p. Takács I. elől Szrnkányi .

, kifntással ment, majd Nagy II. l
i bombáját védi. 26 p. Tóth

Debreceni akciót Pataki kor-·
neTTe menti, a korner!. Cs
Nagy vágja ki. 30 p. Debreceni

méteres szabadrugása kórpu
mellett siisü EL A GySe <11'nk
kertábora némán figyeli c< tü
Z~S TAC ostromot, de a TAC
ezzel n1inden puskaporát ellőt

t~ s a 31 p.-ben már Takács n.
szökik frissen, remekül lő, de
IvHHier helyén van 34 p. Barta

ne8 Takács hálóba

kányi
báritja re l a gólt.

Második félidő lanyhan w-
de fi. T ..~C 111indjobban be

lejön és percekig a GySe kapu
előtt tanyázik. 7 p. Barta birói
figyelmeztetésben :részesül. 12
p. Szrnkányi Takacs L elől ki
futva lábba i véd. 14. p. Szabó
külsö hálóra lő. 24, p. Debre
ceni. jó helyzetben hibáz, 25. p.
Szántó kornert véL Tóth
komerét fl. védelem tisztázza. l
Ezután feljön a GySe is és a I

p.-ben Juhász lefut, de éle- I
sen fölé lő. 32 p. Pataki hend- I
szet vét, Takács J. a 16-osról l
meHé lő. A TAC erősenküza l
az egyen1Hésért, amit meg 1$

érdfcmeltvolna. 35 p. Debreceni·
e)ől Szmkányi kornerre ment .

., l 't b k' IJO lwrnere azon an ":J- 1

r hcwlja. 38 p. Győri erős lövé· I
sét Müller szépen védi. Fekete I
.i s védelembe vonul. 44 p. Szán- l
tó faultal, a szabadrugást Tóth I
magasan fölé lövi. UgyhHszik l

marad a végeredmény ami~ !
kor 45 ?,_~ben Kiss ~g!.én~ já- 'I

kItor, maga mogoU hagy- ,
az előrehu?:ódoU TAC vé-!

I~iss,

k~szaki -D~ iHása '. ',,~ r 18 Sinv ik

1 J~ilSzS( , 24 20 ~) iü4 ~(i 37"

- N11'l( 24 iS ;:) ,,8 2~ :3i
:~~ ETK 2~- J6 .5 3 iB 22 35
4 BjSE 24 lS fi 5 47 '.~ ') :10-, ,-' ,~'

5 Uy~ri< 24 12 -, 7 40 4',!
-c

" Tö;ekv~s 24 10 7 7 44· 34cl

, G\'SC 24 8 6 ~~p~ ~9

8 T ..:'" l 24 7 ') 15 26 f)5
9 ,\láv lL 24 5 ,5 ~~ :36 67

10 KTE 24 6 3 lS '")'-'" 7:J:):)

1 j H:myadi 24 ! 1 1" 24 -rO:f) l ~~-

12 Turu! IL 24 5 4- 15 30 62
13 VSE 24 ') A r7 2:5J ."

mérkőzés,c.

és a 8.
TAC elleD,
van, 10 p.
kelt l1agy 3zgalm2t
veszélyes kornerét

ki, majd Mónns
rugása Feke~e

el. 14 p. Szrnka rr1ji

gását TaMes 1-

Az egyesbiré U
A csabai egyesbiró sO'

este határozatot hozDtt
nek értelmében 2) II aszt csü-

GySC- 2-O
Gyoma,hajnoki, biró: dr."",-.",:",.yc~.

GySC: Szmkányi. -
Szántó, - Cs.
Győri, -
Takács

TAC: , - Balogh, Papp;
- Adamec, Nagy I., REaó,
Tóth, DebreceDi, Takúcs
Nagy IL Szabó.

TAC élénk iá,nadas2ival
utolsó

az e-~ért SZö?·őgyári

megsemmisiitésére
sincs.

Szö7ógj'ar

szabá!yrrxagyarázatérL

hogya
5.-én a

sorsa már Dem
Vésztő

ebben az a
gyár játékjoga tartozas mial~'

fet volt függesztve. .-!"z egyes
biró ezen tartozásról tudcm:;ás
sal nem sig}' 8. ~7.0VO

gyárnak ítélte a 2
most ennek az ere,drn.é:'J~"

nek a. rnegsemmisitését kéri....Jl.Z

egyesbiró haiározathoz2tal előtt

fl főtitkári hi vataIhoz

elhalasztják s az első

július 26-án} a m::-isodikat
fl ngusztns 2-~1n It ....::'\..zért
kellett igy j hogy
tisztázni lehesse11 El Szö-
vőgyár elleni össze-
kuszált helyzetet.

Az



25.

pri E T II

Gyoma 1936 JU.IIUS

É S K Ö Z

ARA 10 fiLLÉR.

TIPO

ELŐF ZETÉSl ARA~{:

Negyedévre 1'30 P, fél évre 2'60 P, Egész é",-e 5-20 P.
Befizetések postacsekken :

.Hungária-nyomda Gyóma" csekkszám 18.280.
Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggeL

.,
I

i
I
I

F",le!5s szerrKelSztö: WAGNER MÁRTO!\!
Szel'kes:ztö5ég és klad6hlvatal:

"HUNGÁRílA" . KÖNYVNYOMDA
G 'J cc m 8, Kossuth LajoS! utca 64.

Te~efcfll: 22.

i-i;~ _. ., , dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél lD százalék, tizszerinéJ
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Protharcos gyűlés

Gyű án

Julius 19-én délután 2 óra
kor, a községházán írontharcos
gyűlést tartottak a gyomai front
harcosok, amelyen dr. Vojcsek
OHó osztályvezetőBudapestről,

dr. Sorbán Jenő föszolgabiró
és dr. báró Maasburg Kornél
szolgahiró is részt vettek.

Agyülésen Nánay Ferenc
ny. százados, helyi szervező

tiszt elnökölt.
Dr. Vojcsek lelkes be-

szédet mondott, megemlítve,
hogy a magyar frontharcos sző

vetség nem egyéni érdekeket
szolgáló szerv, hanem egyete
mes nemzeti és bajtársi érdek.
- Megemlítette még, hogy az
ősszel a parlament megalkotja
a frontharcos törvényt.

Azután dr. Sorbán Jenő fő

szolgabiró tett igéretet a front
harcos eszme Ule:lleitt.

Vacsora a ligetben
Irtózatos höségben gyiiHek

össze a trontharcosok és bará
taik este 8 órakor a ligetben
vacsorára. A jó pörkölt elfo
gyasztása után Dr. Vojcsek Ottó
ismét gyujtó beszédet mondott,
utána dI'o SorbAn Jenő főszol

gabiró engedett a közóhajnak
és felszólalt. Beszédében kitért
a nemrég Gyomaról és ezzel
kapcsolatban az ő személyét ért
támadó ujságcikkre is és fér~

fias bátorsággal hangsulyozta~.

és tudásával szorgalmazz!Ilo Ha
lüktető és mozgató erőre van
szükség, annak alkalmazására
is módot fog keresni.

Ugrin István, Bácsy Elek,
Kató Lajos, Kruchió istván és
Nádudvari Mihály felszólalása
után: akik mindannyian szin
tén az épitkezés mellett szólal
tak fel, szavazást rendelt el az
elnöklő biró és 13-an az elől

járósági és lO-en fl Beinschróih
Márton inditványa mellett sza
vaztak. (Voltak olyanok is, akik
az előljárói javaslat mellett
szavaztak, de az építés mellett
szólaltak fel,)

A tárgysorozat többi pontját
. az előljárósági javaslatok sze

rint fogadták el.

i

sét

isko~ákban

,o.,,

'~

~i~oHsá~ot, ~~ készi~se elő. az "
epükezest, ifjOn kl orszagos l
tervpályázatot - 500, 300, 200 '
pe.ngős ~ályadijakka.L L~pjen I
érmikezesbe ez a blzoHsag a I
főispán urral is, aki megigérte,
hogy mindent elkövet a h.iány
zó összeg előteTemtésében. Az
elöljáróság ingatlan vételi ja-I
vaslatá.t szociális szempontból

állása ügyében H.épás Pál rel. is kifogásolja, amikor a 6 év
lelkész, iskolaszéki elnököt biz- óta az éhhalállal küzdö épitő- I
ták meg, sürgesse ki az iratok ipart meg akarja fosztani egy I
visszaküldését, hogy fl tanitói munkaalkalom! ól. Kéri az elől

állást mielőbb betöltsék és a járósági indilvány mellőzésével .
tanitást szeptember l-én kezd· a saját inditványának elfoga
jék meg. dásat, egyben a közgyüléshez

A Gyümölcstermelők Egye- fordul azzal a kivánsággal,
sületének segélyt és egy szilva- hogy kérje fel a közgyűlés a
aszaló kemence költségeit sza- jelenlévö dr. Sorban Jenő fő

vazták meg. szolgabiró urat, mondja meg
Hosszú vita fejlődött ki a ő is a polgári iskola építésére

polgári iskola épitésének tár- vonatkozó vél~J:1)ényét.

gyalásánál. Dr. Sorbán Jenő főszolgabiró

Pánczél Emil főjegyző ismer- megköszönte a képviselőtestü

teti az előljáróijavaslatot, ::tmely lelnek, hogy alkalmat adott neki
szerint az előljáróság nem lát- az iskola építésére vonatkozó
ja keresztül vihetőnek egy új véleményét kifejteni. Gyoma
iskola épitését, ezért azt java- nagyközség anyagi helyzetét
solják, küldjön ld a képviselő- igen kedvezőnek itéli meg, mert
testület egy bizottságot, ez esz- a községnek különböző alapok
közölje ki a miniszterium hoz- ban mintegy 210 OOO pengője

zájárulását a vVodiáner-féle ár- van tartalékolva. Amikor a
vaház eladásához és ha ez meg- magángazdálkodás már hosszú
lesz, vegye meg a község az évek óta nem tudja az épitő és
árvaházat polgári iskolának.. rokon iparokat foglalkoztatni,
~gyidejüleg készítsék elő a! akkor a község kötelessége a
Debreczeni-féle ház megvételét bajbajutott lakosság megsegité
is és ez legyen majd az árva- sére sietni és a jobb időben I

ház. tartalékolt cél-alapokból köz-
A polgári iskola épitésével" munkákat teremteni. Elvi szem

kapcsolatban Beinschróth Már- pontból esetleg hozzájáruina az
ton indilványt adott be előző- árvaház megvételéhez, de csak
en, ennek megindokoása köz- akkor, ha a község potomáron
ben rámu.fatott arra, hogy az jutna hozzá: A mai épilőipari

előljárói índitvány csak hát- pangás mellett még ez[ is meg
ráltatja a polgári iskola férő· engethetetlennek tartja. Nem
helyének végleges rendezését csinál titkot belőle, ellene van
és ennek a két épületnek a az ingatlan vételnek és íeHét
megvétele és a szolgáló célnak lenül egy megfelelő polgári is
megfelelően való átalakítása kola építésének a 'hiveo
igencsak belekeriHne annyiba, Megemlíti, melyek azok a
mintha egy teljesen megfelelő. közmllnkák, amelyeknek meg
új iskolát építenénk. indítását részben már szorgal-

Számítása szerint, a polgári mazta és szorgalmazni is fog az
iskola igazgatója által megje- előljáróságnál: a gazdasági is
lölt tantermekkel, egy 4 szobás kola tanterme, általános egész
igazgatói lakással együtt mint· Ség:láz, közvágóhid, betonjár
egy 133.000 pengőbó meg le-I dák és abelterületi csatorná
hetne épiteni az új iskolát. A· zás átdolgozott pontos terv
községnek 103.000 pengője vanlszerint. Szerinte ezek a iegsür
a polgári iskola épitési alap- gősebb közmunkák, amelyek
ban. Küldjenek ki egy 3 tagú végrehajtását minden erejével

el

TulzsufoUság a küiterü

E odázták a polgári iskola ép

Julius lS-án, kánikulai hő-I

ségben, nem nagy érdeklődés

mellett folyt Ie a képviselőtes

tület gyűlése.

A Széchényi-utcai ártézi kút
váHalatba adására vonatkozó
szerzödést dr. Tardos Gáspár
ügyvéd módosításával jóvá
hagyták.

A községi iskolaszék jelenté
sénél Beinschróth Márion kér
désére ismertették, hogy az egy- '
tantermes haJmap.yi iskolába
beiratkozott 96 tanuló, vizsgá
zott 90 tanuló. A csudaballai
egytantermes iskolába beh'at·
kozott 102 tanuló, vizsgázott
68. Akisnyilasi egytaritermes
iskolába beiratkozott 123 és
vizsgázott 84 tanuló. Az isko
laszék jelentése szerint a tanu
lók előmenetele kielégitő. Kü
lön kiemeli a halmagyi isko
lai tanitót, Kruchió Mihályt,
akinél kitünő előmenetelt ta
láltak. Bácsy Elek igazgató
mérnök inditványára köszöne
tet szavazott a közgyülés a
szorgalmas halmagyi tanítónak,
KruchióMihálynak. Beinschróth
Márion, tekintette! a külteriileH
iskolák tulzsufoltságára, indit
vúnyozz3., utasítsa a közgyüles,
nz elöljáróságot, ho~y már most I
kezdje meg a külterületi isko- l
láknál egy-egy tanterem meg-·
épitésére és egy-egy tanítói
állás megszervezésére az elő

munkálatokat, mert a mostani
lulzsufoltság mellett lehetetlen
a gyermekekkel ar. elemi isme- I

reteket megtanitani. - A' köz
gyülés ilyen értelmű határoza
tot hoz.

A bikákkal való fedeztetés
diját 2 pengőben állapHották
meg.

A Gyomai Termelők Fo
gyasztási és Értékesitő Szövet
kezete 10 holdat bérbe kért a
Füzíászugban, de nem adták 'Ii

meg neki.
A hesenyszegi iskola tanitói I
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c s e 11 o r s z á g külkereske~

delmi mérlege aktiv egyenleg.:.
gel zárult, a kiviteli többlet
azonban kisebb volt
millió c. koronával,
előző a érté-

J .il g o S z l á v i a és R o m a
n ia külkereskedelmi mérlége
aktivegyenleggel zárult, a ro""
mán mérleget különösen a ten
geri-import emelkedése erősen

feljavitotta.

tegség. I. j öZ él vél.;:;,"
icm," h~ogy bizJoSéJll benne
lappangol! a a7 áiadáskor
az á\!al\lan. i<:ésE:bb mcg(í!iö~

pi/olt s orbáIlcróI nehé?
bebizonyilanL hogy az ái6dás
kor már feri6zvc voli El sertés,

p, bdC"i!ill:5ok 6 i'3i aiban éve

idg eiéinek fi m:lk mln(llg

baj! okoznánaK. Ha azonban a
s IZ r 1 é s e k eiienáiók<ipess.!gc
egysz.zr valami 0).;;131 fogva
n1lZgcsökkeil r ékkor hamasoran
elá.§Hha! 3 rentválO!l kórk

A7. ólak s!b. Ícdoilq;;;lése
ajánL:1!os és kötelező ;s
sZBzalékos f r i s ~ mészlejil<:1,)
merl nem közömeös, aZ
állatok egy néhány böci
vesznek fel na G"agy
azoknak szedik. ál-
landóan. L G,

a g y a r o r s z á g külkeres~

kedelmi mérlege millió pen 8

gö kiviteli többlettel zárul. A
behozatal összege 398 miHi;)
pengő - a kivHel összege pé

dig 458 millió pengő voli.

N é ill e t o r s z á g kiUkeres
kedelnli mérlege is aktiv: 92(;0

márka volt fl. kivitel é8
millió márka a iJ e iJC';1: 2L la !

értéke.

o l a 5 z o r s z il. g, F r a n=
e i a o r s z á g és A il g l i a kül
kereskedelmi mérlege passzi,~

egyenleggel zárnlt, mig az
Egyesült AUamokhan
aktiv egyenleg, azaz kiviteli
többlet mutatkozik, ez a több
let azonban kb. 50 százalékkal
kisebb volt, az előző esz
tendőben,

iszter
.

ml

A seriésorbánc nem 11zonos
élZ emberek orbjncáv'1 l ; más
bJklérium időz] elo. ,li.zo:·,biln
éi beje~ serl~sek vi2r'2 idézhet

clá egy ,,',)rbáncszcrü" beleg'
sé;;;re! kezünkön, ha azon ld
sehb·nagvobb siZrü é~('k ",an
nak, (Ez ~S t!,/ógyijhajó S2r~és

Orh?!l1c szértllllm ö 1.)

Elóre védek'zzni él6csirás ol·

lásokkal lehet. Ezeknek él vé
dőhatása nincs oiyan ió, mini
pé!dáula pesIis elleni szimul
ján oUásnak s rendesen csak
D-5 hónapra teried ki él vég
deliség a 2 oltás ulÉln.

Igen fontos, hogy il már be
teg serl,zsek gyógyilhaiók, ha
azonnal (az elso 6-10 órán
bel ű]) vérsavós (szérumos) cd
lásbao rész~siijI12!'\' Már a
másnap adolf szérum sokkal
kevesebb sikn;-el kecscglel.
l-<evés remény a gyógyulásf('l,
ha mer a beleg hőmérséldc!e

kezd süllyedni, kevés ij rQmény,
ha bőrpír ielenik meg a com
bok belső felmeién s a hónal
jakban.

ágat, amelyikböl részben élnek, j
úgy akarják feltüntetni, mintha 1

az a gazdáknak is létérdeke·
volna os e nélkül súlyos káro-'
sodás érné a gazdatársadalmat.
Ha ez a veszély fennforogna,
bizonyára nem tiltotta volna
be a határidőüzletet.

A betiltás éppen azért tör
tént- mert a kormány nézete
szerint a határidőüzlet speku
lációs hullámzásai a gazdakö
zönség érdekeit veszélyeztetik.

A scrk'sorbÉll:CDan elhuliot!
scrlés huso, szaJonn3ja ;"ö .. fo
gVa sz ~ásrEl ci lk Ei 1illall ön~ i\1ag él
nosokl1ál bizonyára ;öbllszöl'
kerül rOg'\Qsziásra i!ye!' bUi,

amikor egyszerü "csömödés·
nek'" mli1i.)silik ö be!'2gség;::1 s
kényszervágják oLhOt, cZ áilö·
loka.. Nzm szokod u~yan ér·
talmas 1cmlÍ az egészségre oZ
ilyen hus iogyasz!ása, azonban

nem leL,,:;; teljesen v'zszéivJe<
lennck minásiicni az )!yen el
járási, mivel i'l s'Zriésorbánc

apró bacili;lsai a flislöU
hlJ'301, ban is hosszabb ideig
élefképesek marödnak, kény,

VÉ EKEZZÜN
A SERTÉSORSÁNC ELLE

inchkier István
az Uj Vilag laphan "A buzáról ~

cimü cikkben többek között ,I
ezt

Csak a tőzsde fáján mutat
kozik elégületlenség és pedig a
határidőü.zlet felfü.ggesztése
miatt Belátom, hogya tőzsdei

alkuszok, akiknek keresetük
volt a határidőügyletekközve

Htése, jövedelmük e részének
kiesesébé nehezen törődnek

bele. Azt azonban merész
zásnak tartom, ha ezt az üzlet-

A serléseknek leggyakoribb
fertőző betegsége a s(2rléspes* l
iis és a serlésorbánc. A ser· l
iéspesüs ezidőszerint k evéSI
bajj csináL A ma!ackori beleg- l
s<igeklól eilekinlve, mOSjaná-1
ban nálunk él ser!ésorbánc ter- ;
Led naprólInapra mindjobban. I
Veszélyessége ennek főleg'

czérl nagy, mivel az orbéJnc ,

i( folyása igen gyors és ha

6zonnal nem gyógyllják a be·
legeket, -2 nap aIaU, esetleg
már órák alatt is ell1uHhaj él ~

vcsz:élyez!eteli állomány 50- l
WO sZÉlzaléka, l

A ,- l 'k b ~, scnese_, egYI' perc en l

még vigan esznek, vag~: !cgel· l
nek, másik percben már bá· l
gyadlan kküsznek, vagy "iéne !
krc:g-nck." Gyaluan hányás, II
']

néha hasmenés, Icijes élváE'Y~ l
I . .' l '1 I . .) I

Ic,őosag Jcleni,(czu< a Bzas a - I',

;Qio[(on. Ha f·zi akarjuk kci/cni:!
a f·,d,vó belegekcJ. iöhbnyirc I
egy j1zllegzcles, síró hédl~g'al l
íelz:k. ho~v íz,üleleik fáinok s l
nem . szj:;~seil kel!lek fel. A i
4-8 hónapos sLHdók kevéssel I
az elelés l.llán rosszul iesznci< I

!
és vag',' félórák vaQ'Y f.zlnapok I

~ '..... l
mulva fuldoklás, reszketés. vi' I
silás közben elhulll1aloak, .6.

1

1",
bőrükön sokszor !áJní piros
foltokaL ez azonban !lern min- I
dig iele'nlkezik. I

ldósebb serléseknél is vezel- l,
hej hirtelen e!hullásra él b~'teí?- I
S.2g, azonban ezekné! megszo- I
koltabb az 1-2-3 napig lárló l
!cfol~,js. Egyes sQrJésck gyó- l

gyu!nak maguktól is, avagv!
jd6süIHé válván cl bajuk, él bór, I
fijlek. il farok elhalnak és az I
állatok Jöbbé-kevésbbé egi?szen
megmaradnak.

Fel

1936

Értesülésünk szerint Épitő~

iparosainR", a gyomai ipartes .
tületben

~
-~."""'$'<#~~"'~~::::::~~::::::::~:::::::::~::;:::::::~~~~-~~'<.,:"-'~~~~--~~-----~-
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" l ~ I,' , l ']
hogy iS a hivatalos miilDIKájat a 1 perloszíátot1 elérjük a I lC;. "l sorpavetésnek meg ,van I SZCT i ci LJ:':" oly fin(:c
lelkiismerete es a legjobh [ll_i eredményt, ha azonban az I az a hátránya is, hogy külön i GlBK az civ:'Jlim:t::sc-k, hog\' él

dása szerint végzi és 8. jövőben régebben nem mütrá- l 5c.rbavelőgépre van szükség,' izgiöbbs=éír s<?f11mi 121$

még megemlitésre sem ';al'Lja gyá[, ugya szórt aIl- i ilyen gép pedig - eltekintve! vállozá,;:I, :Jern ész!.:1 fai i (1.}
érdemesnek, ha felelőtlen em- nál is előnyt keU ad- l al. á.rától - elég is, l A bzjcg:oég ,n 21 "'li'o:'agn.:;j
berek .rosszindulatuan J)H':UICI"-. nunk, mert csak 2 szórt'letés! ugy, hogy meglassitja, ; beiclcntendó.:3 z [j'V B! C':';~. ,; :;:

Lelkes helyesléssel sJ:bmJthahmk utóhahlsra i is megneheziH a vetést. sz,:'mponlból akkéc' i"ikt!>

toHak a dr.
főszolgabirót bjímllmll~~r'óL

Az öreg frontharcosok egy
kellemes emlékével men-
tek haza este.

A gazdálkodás egyik. legfon
tosabb követelménye, hogy min
den miiveletet idejében végez
zünk. Most a legfontosabb,
hogy a tarlóhantást végezzük
el minéle16bb, mert aki a tar
lót megdolgozaHanul hagyja
őszig, a további szántásokat
sem tudja jól és idejében el
végezní.

Ugyanez vonatkozik a vetes
re is. Sokszor döntö fontossá
gu a terméseredményre, hogy
idejében veteUük-e el az 6S2i
eket Idejében viszont csak ak
kor tudunk vetni,
egyéb, vetés előtt esedékes mun
kálatot idejekorán elvégeztük.
Különösen a megfelelő

talajmnnkim hogy a mü-
trágyákat is idejében szórjuk
el. Ősziek a szuperfoszfátot
a vetés előtt szórjuk el és az
zal együtt munkáljuk be a 1a

lajba. Minél kötöttebb, hide
gebb, terméketlenebb a talaj, an
nál fontosabb, hogy a szuper
foszfátot korán szórjuk el, hogy
ideje legyen fl szuperfoszfát
íoszforsavanak a talajban egyen
letesen eloszlania, mert csak
igy találja meg minden egyes
zsenge csiranöveny fl kezdeti
fejlődéséhez annyira szükséges
és nélkülözhetetlen Íoszforsa
vat.

Nem. vonatkozik ez ft sorba
vetett miitrágyára. erőben

lévő sorbavetve a 'szu-

SZAKMAKÖZJ
ÉRTEKEZLETET

amelyen az epitl5
iparban és a rokonszakmák
ban foglalkozó összes iparosok
és valam~nt al

anyagszáJlitással foglalIwzók,
a téglagyárosok és a l-reres·
8'-'uvn saját érdekükben is je
lerijenek meg.

A gyülés teljes programját
egy számunkban kö-



ÉS

ásó! legyük ie a kezünkbóJ,

6. foiy6- és állóvizek körl
nyékéról lávo'lZunk és I1cgyjuk
el az olyan helyekel is. ahol

él lalaj vizenyős. vagy a föld

alajj vízréteg van,

7. kocsiról, Jóról, kerékpár,

:'öl szálljunk ic, ha gyalog me

gvlink és menedék hiányában

üljünk, vagy üdjijnk él földre.

CSÉPE

4 széna és szaim (]k3zI·okat~

bujkál a puszták felett,
Virag !zajt néma

S az esték rnőgé pihenés
Egyasztagon száz csillag sll~'Ja.~col.

Testvér! Föld Szil/ön/{ most tárja eléd
Kenyérrel, kinccsel megrakott kezét.
Trónjából kiszáll,
!{ezd, tenÉked

Bartha András.

Testvér! ., a vén föld most nyitja feléd
Verejtékes, szent, g/óriás szemét.
Ég4méhekből a áldás kiszáll
S kincses és sorsot kÍnál.
Testvér! most nyújtja, most tartja eléd
jövő béreddel megrakott kezét,
Sziveden csöndes, békiilt gond eFez,
Úgye! a multak tiszta lángja ez? ..

Jóság és ima a lombokon,
Szivárvány ragyog ezer homlokon,
Szent a sóhaf. ha elűl

És békésen a iövőkbe merül.
Dajkánk: az ugar karéjt osztogat,
Neked kicsit s a heréknek sokat,
Munkádnák olyan kicsi ára
Szíven legyint a hullámzó arany.

. Hullanak, peregnek és szemek,
Gazdagon fizet a kéve neked,
Dús bőség a sok asztagot,
S gazdag bérét te másoknak adod.

elvisz majd előled az ősz,

Reménységed csak a szent búzacsösz,
S a ijedt didergést lehel,

! törten megint éheze/. .

Vak buzgalmad beh nagy dézsmát fizet,
De nw. -n~ég meggyötört szived,
izzadt csókszagú .tested
Kesőbb bánt a lelkiismeret.
Rövid egy csipetnyi falat,
Sirsz, ha a üresen marad,
Dalod bánatos éjeken vesz el,
Testvér! te szentkoldus lesze!.

b kal, egyedlij álló éril-
mén ci kerülni kel:.

5 fénlszerszá~okC3\. ka3Zf:t,

. l"Je ál!ll~nk :zgyedü! álló
fák alá,

2. rasorokb2Fi Jene:'ó1eg ala
CSOI1}' fa alaH bercssünlc me
nedékel,

5. erdósl:z\('r61 nuz6dilJnk
messz 2 bc az crd6he,

sokkal kevésbbé meg
dőlésre, mint a kézzel vetett

Kevéssé ismert az fl.

hogy a megdőlést sokszor
gombabetegség okozza. Leggya

oka azonban fl tul buja
Legjobb ellenszere zi meg

dölésnek a kalászDsok szuper
foszfáUal való műtragyázás~LA
szuperfoszfáUal műtrágyázott

kalászosok szára erőteljesebben

fejlődik, szilárdabb, n bütykők

erősebbek. meggyöződhe

teH barki,

swperfoszfáttal

és

megtekintett

ló tanárok állandóan felügyel
nek a tanulókra, s oktatjfik és
nevelik azokat, hogy tudásuk,
vaBásos- és haz:afiasérzésük
gyarapodjék, erkölcsben s má~

sok tiszteletében erősödjenek,.

Ismerjük az iskola ünnepélyeity

versenyeH, a tanulók gy;al{íorlati
munkaikból összeáUitoH
tásaiL a sok-sok népes
s z ü I ő i é r t e k e z 1e t e n,
a 11 o l a s z ü l ő k f e l s z ó

és a gyermekek dol
gait közösen megbeszélik. Tud

azt is, hogy az iskola nagy
.szigorral őrködik a tanulók is
kolánkivüli magaviseletén. Nem
szabad a körökbe,
kaszinókba járni, még szüleik
kel sem. A mozi is
eltiltoHa a tanári testület Ha
tehát igy őrködnek a tanulót.
IHagaviselete felett a tanárok,
bizony a szülők feladata az,
hogy ellenörizzék gyermekeiket
az iskolán kivüli időtöltéseik

néL
Nem az a szándékunk, hogy

a a g y a r s á g~-ban megje-
cikk sugalmazóinak emész

tési örömeit megzavarjuic Nem.
Ha egyszer ők is sorunk
ba állanak és Gyoma község
fejlődésében becsülettel végzik
ők is a munkájukat, akkor ko
m()l van vesszük őket, de addig...

csak ~ajnálkozlmkrajtuk.

búza dőlt egn

?Japiiap julius
cikk jelent

hogy
tájéko-

e
a felületes szemlélőnek

ezidén, akár va
akár kocsiról n.ézte a

vetéseket, hogy nem minden
dőlt meg. Sokszor

egyn1ás töszODlszédságában lé~

vő lnlzatáblán is az egyik erő

sen meg.ölt, a másik pedig a
megdőlesnek nyomát se mutat
la, pedig feHételezhető volt,
hogya talaj, sőt a
vetőmag is azonos

Tudjuk, hogy mi okozza a
megdőlési. sürü, egyenet
len vetés okozza elsősorban,

azáltal, bogy a b1.1za
növény nem kap elég világos-
ságot. Ezért a sorbave!elt búza

Egy fővárosi

12-i számában
meg közsegünk
mi gyomaiak
za.tlanak 'vagyunk
kön. Idejön valaki és cikket ir,
ameiyre talán szükségtelen is
lenne felelni, mert akinek olyan
éles a látása, hogy Gyomát át
helyezi a Körös'jobbpartjára és
a vasutállomásról bevezető utat
eperfával látja beüHetve, ugy

a cikkében leirt gyomai
is Mégis néhány so"rban

Liltakoznunk keH a rossz ta
pasztalás, vagy unsim-PATIKUS
információk megirt cikk
lIJ:egállapitásai ellen. Talán fö
lösleges fejtegetni, II

hogy a járás igazgatására hiva- ~

toH főszolgabiró nem a csirkék I
kergetésére használja fel. hiva- i
tali idejét. Tagadjuk azt is, hogy I
Gyomán az emberek százai I
küzdenek az éhenhalással. A
panászkodó vendéglősök pedig I

meg tudják mondani, mennyi
. Gyomán a pezsgőfogyasztás. A

gyomai állami polgári iskolát
is állandóan figyelemme! kisér4

jük. L6Jjnk imnak külső és bel
ső komoly munkáját. Nyugod
tan állitbatjuk, hogy boldog le
het a szülő, amig gyermeke eb
ben az iskolában tartózkodik,
ahol a hivatásuk magaslatán ál-

a el
Háromszázn méter hosszu lesz

a Magyar Egé.szség vronata
;~ mOSlani viha-

ros iöőjárásra való tekinleiiel I
: ,budap~sj~. r:nent"Öqll'~sül.cj f6- ll!

,;.eni a vldek! lal;.ossag-, Ille!ve
a mezőgazdasági munkákkal i
foglalkozók számára fígyelmez~ I
,lelő tájékozLa!6! adoH ki I

hogyan kell cl vi.llámcsapás rI·
len védekezni; Weive annak 'lZ,

széhé! miképpen lehel csökg
kCflleni.

A meniok . íigyeimez1eió ulg

nJulaíásaH éi 'l$övefkező pong
tokban foglalják össze;

A Turul Szövetség
E1!l~Szség Von ai él e i r)IU!S7iló
rmmlUila!al lázas erőve! folv
nak dr. llégváry József ország. I
gyiilési képviselő és dr. Dér.cZy I
ferenc országos vezér irányi ~
lása ITlellelL A maga nemében'

párailan "mozgókiállilás <il

a Kossuth
Lajos útca hosszát.

Huszonegy kocsi! ala e

ki!anak ál a kiállHás céljaira.
A kocsikat ól iéI' ölJeles kihasz~



ezt

vagon buz3ve-

(UJ~;;Y ~W'gUS2:lJS l-én
,G::/~:ríJ1i;7~ érke::r'o:i, cl rendes

az ~:.srtr~'er3s€ámet ~d··

vózüöm es kérem, mjnél "",,,,,o·bb
s:zám~:~'5.B1l iSi tái1'cté~nfo-

~at után kb.

v~s~:,zé:?d~-s kö~e1ez21.~~:,~;g'e l~)E:lft:~_t

is 2dnzk a gazd3Sfgi eit).",

ségek buzá'vei,j.,::113!2ot

erre szá~

az ~gén.ylők j,jejében kérji{.

A t'fa
címL1e1
lent meg, amelyet a Gyümölcs
terulelők Országos Egyesülete-

(Budapest, Gerlóczy-
utca egyesület I2.gJ8i1

mások ö.s fillér áru
ellenében is

La
jos, a három apja,
megadással viselte három fiának
elvesztését, aminek nemes bi
zonyítéka, hogy a "agyonát jó
tékony célra hagyta.

Zenealbum"
Budapest,

Horn Ede u. 13. (Uj

csoportjára a re!J.ues
kazás az 1936-37. tan:';" 1. ±é~

évére szeptember ho 2-HJ-ig
tart Dékáni engedéllyel DF'H'Pit

lwzni szeptember hó 16-20-ig,
reckiorl 2ngedéllyel

-30-ig

tényleges szol-
~ teijesjtett és 19)' az első

eS~:J.lJ:?:.tc~k1L;:a1 melltek l~i a harc-

kér:énveket az illetékes
hoz cimzetten . augusztus
hó : és 31 közt keH lhA~,n_;

Erdeti okira[ok szükségesek.
A dékáni hivatalok csak ~~eUő

leg felszereH kérvenyeket
gadn.ak el.
ségért folyamodnak,
ket az illetékes karhoz
szepitember 12-ig
Részletes tájékozta'iás
meg a Budapesti Közlönyhen,
s felvilágositást a rectori .
hivatal. "~AZ egyetemen és
női intemát'l1sok mükódnek.
Erre nézve az internátus, ille
tőleg kollégium igazgatósága

részletes tájékoztatást

a debrece~i egye~

teííi1lre. A debreceni m. kir. Ti- i>~:::-

sza isiván-Tudományegye!em diisági
hit-, jog- és áHam-, orvos-, böi- I söbb QUg'13Z ,Ut' 15
csészettudományij enn el;: ZI1S~"" j i\z E,~~cló

tlH;maÜlGH és termE:sz,~Hl}d:=)·m:2L-

iskolzj,-. J' .
~\...lSS ozseí

szombatján CSlldaballán
vasszilánk kW tö tte

szeipét. Elsősegélyben

Dr. Vjncze Endre közs. orvos
Kórházba száHi-

IS· tól
bezáróan a beéri Baloah avóov-ö b..: b ....

szertár tart szolgálatot.

Kinevezések és előlépésel,a
gyomal állami isIwlá·
ba,'. A nagyméltóságu 7aHás
és közoktatásügyi miniszter ur
ViHányi NáiJ.dorné es "Varjas
Margit polgári iskolai
helyettes tanárokat
gári iskolai rendes ta~lárokki;l

nevezte ki, mig Fehér István
polg. isk. oradlIjils he> hTe>:l-,'e>Q

taEM·t helyettes állami
iskolai tanárnak a2kalmazia.
Egy fizetési fol{~~al

még Palotás István reformálus
önáRló lelkész lS és

összes érdeklődőknek nem
ll1eghivót i15zte-

ez úton hívja meg külön
az érdekel! szülőket és Gyoma
község nagyérdemü közönségét

rövidesen
megjel lcnteti "Hianás'" eirn'.ll'8
gényéI, melynek cselekménye
a világháboru idejében játszó
dik Az 'l1jszerü hangon illeg·

izzó magyarsággal,
nem ismerő szere!;iü ér

zesekkel h:or-szcrü Je
lenetekkel teletüzdeH mü me
séje mindvegig lebiEncseli az
olvasó figyelmet. Az előjegyzé

sek mí3g ebben a
megjnd'l11nak. A regényt a gyo
mai közönség Hgyelmébe ajánl-

A szinhiáz HtkaL Ez
a cilne aJJnak a. er..,.
dekes képekkellHlLls1~tr:ált

Eek, amely a Délibáb uj szá- I

m:~J)an jelent meg. Remek ke
rádiómüsorokat, pompás

Vl:óiHUial és szinházi beszámo
plelykákat, egyfelvonásos

i szindarabot, kitünő fHmrovaiot
és mint száz képet közöl
a oldalas Délibáb. Egy
száma 20

] 0,27
57

7.35

45'::;'
': J.30
J3.0C

9.20
}9.~C

6.17

005
5.45

W07
4.30

II

I1dlósávaL

]ndut Cl Jr:öru

ségét is;
Ráolulat a prz-."e;1C]Ó [cnjos ..

sógá,-c, felh; 6 C-J '2: cl

nlunka n~zn1usár:J{ ~ spod""
r(j~ áliüiában

SzernélY\JÜl~~~ ~:

egy Eter kad2J:~~<a

fehé,' ujber '-;nl'··,"'.ri.

kert á110l1l3.sra kis1áJii~'~a

s feJa.6v.GL 'V28uti T1.Pl-2.;' kb.
<1 fillér Jiterenkén'L C,c;kis
50 literen feW1i re&lelést
fogadok ei. l-'Iord6t
tesen adok :3. :Cl-

ta IIIara I{őh::s8n· :}O~'ÜÓln

30 naDon belül l-ó,'"" o.nj',.c.

külde~lcl6 V)S523. Szé~kGl
dés utálH'élieL ::gy
]f"v,ólt,él\Tecz 2] leu:ébeR:
d5k a öorbé] j~1iji

Lisdobo::bz:n; Jén;jL~!':t\<'e.

il~raim ~sH,=mes éCJ:85:r~~::;

it.hja}c t~s2ta, tö['(éille·~es ;:a..,.
matua~" éit :11 e m Sa."!iél~1:fV)'21'-:~

A t\:lagvJ',~r Egészs,zl~~ \,'c)ne:JÉ:
auguszlus 15 én nl fJ~;ék 0'?

BUc1apesicn - 37Uiá el'n

A

á

egészs:§gvéde! fm:!" e,

népszaporod:§~; C~I:'c~(=-nlor::2'"

Iandöság, fcrtő70 ég~k és
az egészsé~'.t{d·z

Nem· pesszíil'íszii;,us ,'iDOi!cí
ad, h:Hlem őszinlé ,6
él iJibákra,

Ezek ma

NEM '-'L"~'-C"Vc..d·

A tB

Személyi,:cna';:

Személyvonat
uyorsvonc.t:
Gyorsvonat: í 4.40
Személyvonai: 7 ~O

21.40
4\ reggeli SZ3nlősi vonót

órakor induL
A órDkc" ir:-

duló vona: Szol set_sI":;;:: l
;\ Ig 29 Ór~ :n ~

du16 VO~13~ Szo1':0Hó! siivr6



mIngatl
Herter József (nős volt Scherer 1\;11\

riftval) gyomai lakos vett 279 n.-öl
cifrakerti szántó ingatlant özv. Csapó
Sándorné SzPcs Mária gyomai Jakos
tól 200 P.-ért.

Flittinger János és neje Gál Eszter
párisi lakosok vettek 4 hold 441 TI.-öl
előhalmi ingatlan l Raffay András és
neje Solymosi Borbála kalocsai lako~

soklól P.-ért.
kk. Wolf Dániel gyomai lakos vett l

hold 188 n.-ö! zsófiai szántói Nagy
Lajos és társa gyomai lakosoktól 640
P.-ért.

"~méz?

Kérdezze meg orvosát.
Gyermeknek = vér.
Fiatalnak = izom.
Öregnek: = ertí.

A legtermésztesebb szívertísfttí.
Sportolóknak, katonának, turistá

nak nélkülözhetetlen.

K Imre Lászl6 (nős Tar Máriával)
törökszentmiklósi lakos vett 1 hold
1031 n.-öl elóhalmi szántó! Marjai Ist
ván (nős Márton Máriával) gyomai la
kostól 1500 P.-ért.

Slitő Gábor (nős Oláh Erzsébettel)
gyomai lakos vett 424 n.-öl bánomkertí
szántónak felerészét Máté Lajosné Lu
kács Erzsébet gyomai lakostól 70 P.-ért

Kató Ferenc gyomai lakos vett 758
n.-öl cifrakeríí szántót Hegedüs János
és neje Timár Teréz endrődi lakosok
tól 416 PArt.

Özv. Maguran IVlihályné Nun Katalin
gyomai lakos vett 542 n.-öl félhalmi
rétet Ailer Adám (nős Ailer Magdolná
val) gyomai lakostól 150 P.-ért.

H. Kovács Lajosné Toldi Esz!-er gyo
mai lakosok vettek 199 n.-öl félhalmi
szántó! Kocsis Lászlóné Kovács Irma

bök Lidia fia István ref. és társaitól 400 P.-ért.

~ laOO.fi8.......
Szakállas Teréz 25 éves rk., . I DEQ. Q.F

Danadai Juliánna 3 hónapos VV~

e~g., Tóth P',Hona 4 éves re~., UNKB
KIszely Istvanné Béres MárIa

II 1IIlIllHlIIIIllUlIIIllUI'1I1111!111illlillllllllWllllllliIIII!IIli1111lllllllllllllllll51 éves ref, ! ~~'V . ~~tt'l'~~~~'tlIiP

A "',,"'~"""'UUH községi száUo-
dá! 6 évre De:rD~~-

adják.

Csikós DOlUUUlt:

fia Bálint
réné Fekete Eszter fia Lajos.
ref.; Kiss Jánosné Dékány Er
zsébet fia Endre ref., Beins
roth Mihályné Herter Magdol
na fia Dániel evg., Papp Sán
dorné, Gecsei Erzsébet fia La
jos ref., Vékony Gáborné Se-

50 százalékos kedvezmény
nyel. lehet a Balatonra utazni!
Az állomásfőnökségtől kapott
ériesHés szerint mindazok, ldk
a Balatoni áHomásokhoz tarto
zó községekben 3 napot eltöl
tenek és ezt a tartózkodást az
ottani községi előljárósággal

vagy a Fürdő Igazgatósággal
igazoltatják, 50 százalékos uta
zási kedvezményben részesül
nek. Bővebb felvilágositás az
állomási jegyp 'nztámá! kap-

A" Me- 1

zőgazdák Tárház és Értékesítő l
Szövetkezet 1936. 26-án 'I'

délelőtt 11 órakor a gyomai
községháza tanácstermében
rendkivüli közgyülést tart,
amelyre az igazgatóság meg-

a szövetkezet tagjait.

Tárgysorozat: I
1. Az Iványi-féle magtár meg- "

vél ele.
2. A Hartenstein-féle mflj;!l~~r

megvétele vagy bérbevétele.
3. Esetleges inditványok.

UUU~"UU"

. A szegedi szabadtéri játé· ll'
kolera 25-től érvé- ,
nyesek az kedvezmé-!
IlJek. I

"Pápai hét" au-I Anv,aJK:.~[)Ii."I,i('ii·J
gusztus 30-tól szeptember 6-ig. I A gyomai anyakönyvi

I könyveibe 1936.
fii.rnitil.rlrIiITifimifiljftlifffln. 22-ig a következő bejegy-

E G I V ' zések

Néhány év muhr81 nem lesz!
öregember. A legujabb fiatalitó!
kisérletekrőlrendkivül érdekes i
cikkben számol be Tolnai Vi-I
láglapja uj száma, amely nagy I
t.erj.edelembenéS gazdag 11a1'ta- i'
lommaI jelent meg. A legkivá-
lóbb magyar irók noveUáin ki- !
'Iül számtalan érdekes cikket,'
nagyszerü folytatásos regényt·
és közel száz pompás képet ta
lál az olvasó a népsze1'ü ké-I
peslapban. Tolnai Világlapja.
egy száma 20 ríJJér. !

őezessen

M. VÁROS
HÓVIZÜ ÉS GYÓGYHATÁSÚ

STRAl\TDFÜRDŐJE
A BEREKjHATARRÉSZEN

Pe iT' c e II k é n t
2000 l. jod, birom,
k o n h a s Ó, stb.

h ő v iz.-----

JÓZSEF

Kiadja a FRANELlN-TARSULAT

Írják a legkiválóbb magyar
költők, tudósok, kri

iikusok, újságírók, illuszt~

rá.!iák a rajzo\ó
es fényképezőrhűvészek.

Évi előfizetés P Előfize-

téseket készségesen a
Ujság !-dadóhivatala.

UUWUUUUU~~liNflf~

a legszebb 111t'J <un"",.

foly (,'..",h-",

Irodalom, képzőművészet, szín
ház, zene, rádió, könyvek,
léÍrsadalmi élet, viJágesemények
valósagos élő tükre a franklill
Társulat JH?peS folyóirata, a

11111

F

Terma}' és m. hosszú
úszó és csónakázó medence

FelliinS olcsóság. Napijegy 40 j.
K:=cvezménll'es
AlIandó orvosi feHl.gyelet.

Strand telefon: 100. 1••~ffliffli~~Ifi"16I1i!il1
A j{öröstarcsai .főjegyzői ál-II - "I: I.

lásra pályázatot hudeHek. !~, II
A Dévaványai 01- ~ GYOM MEZŐOAZDÁK TÁRrlÁZ ÉS ~

vassulc Dévaványa pótadója ~ ÉRTÉKESíTŐ SZÖVETKEZET ~
61 százalék. A körösladányi ut- ~ ~
tal kapcsolatban Szolnok me- ~ a magtárában Iványi-féle ~
gye alispánja azt mondta: ame- ~ magtár) ill i d e n f é le I'
nyiben a község (Dévaványa) ~ n ..
az ut továbbépitési költsége- ~ ~
inek reáeső egyharmad részét, ~ ~

.8700 pengő! fedezni nem tud- ~ ~
ja, mondja ki elvileg, hogy a ~ tárolását vállalja. ~

'terhet vállalja, ebben az eset- ~ Kilátás van rá, hogy a ~
ben a 8700 pengőt tiz év alatt ~ ~
t ö r 1 e s z t h e t i és még azt a ~ tárolt b ú z éi r a, kamat mellett, ~

könnyebbséget is megszerez- ~ kölcsönt ad a GyomaQEndrődi ~
hogya törlesztést csak ~ I

akkor keH megkezdeni, amikor ~ Hitelszövetkezet. .
a község gazdasági helyzete ~ ""szövetkezet ~
már megjavult. Ifj. Z. Nagy Fe- ~ A " ~
rene a képviselőtestületi gyü- ~ minden ~
lésen azt mondoUa: a főis- ~ I
pántól (szolnoki) nyert értesű- ~ -
lése szerint a kunmadarasi, a ~ ~
tiszaburai és a körösladányi ut -= a legmagasabb napi árat fizeti. ~
kiépitése után a gyomai tilt ~
epllese van tervbe véve. 'I .UUJl!!l.~U.UUU." ••"~
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GyTK játékost
5-ig a játéktól el-

Du

E.gy fert~'1[ kesejösi Jall.'l2föfd el
adó. Érdek/önök fordulj,HI~'ik, Dcák Fe
renc utca 31 sz. alá.

Petőfi útC8I 54 szárn alatt szép há-
lószoba bellor van eiadó, 1-1

Özv. K·Dcsi.s Gergelyné $liiJ. Dalles
Eszter gyomai szU:etésü okJ. szhlész
nő 6s masszircz6 lakik GrOi TisLa
István u. 20. A nagyérdcmii l;()):cnség
szives pártfogását kéri. ::::-1

Özv. Papp Zsigmondné"ak a ke
sejősön egy fertály, a b:inof)]](cni'cll
egy llold szántó földie el <J. lJ ó. Ntgr és

fél ferlály tanya föJdjehaszonbérbe
kiadó. ÉrtekezDi kbct Ri\l;óczi u. 14.

SZ'3;:'t-(csztésért és kiada:::éd felelős:

\7·lAGNER
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma

Felelős üzemvezető: Teket Sándor,

C 5 ta b á lj Csak-Törekvés
meces lesz aolnap,

Tandi
szeptember
tiltották.

A csabai aUétái is fut-
nak az olimpiai stafétában. Hét
főn reggel indult el Görőgor

szágból az olimpiai. fáklya és
28-án, kedden ér Magyarország
ba. Csikhelyi Béla MÁV SE
főtitkár vezetésével 20 atléta
fog indulni a MÁV-ból,' akik
Szeged~Kistelek közötti uivo'

fognak futni. Minden aí
l kilométert fog futni és

a tavot 4 perc 30 másodperc
alatt kell megtenni. A lVIÁV SE
már kapolt egy olimpiai ták
lyát, hogy a váltást már ezzel
gyakorolhassák. Az atlétikai
szakosztály vezetője egyébként
Váraljai Sándor, volt gyomai
vasuii tiszt

a talpak ala Farkasinszky Imre
zenekara fogja huzni kivilágos
virradatig. E sportünnepélyre
már előre és felhivjuk a mu
Jatni szerető közönség figyel
mét

Márton l\i1ihály 2 ferial) tilnyahtÍ\

földjE', il 11!czoberényi oc'sz,\gut mentén
haszonbérbe kiadó, - Kossuth Lajos
út 40 sz. alatt 2-l

Egy jókarban l[:\,ö )',s(házat kere:;
Farkas László útbiztos. 1-1

í{ytünő za~,·tiatu rizHng bor litc-
ren1zént 5C fiJ1érén Kerekes
KároiynáL -1 g

Ceglédi Ish'án IL kel'. Báró Eötvös
József út lj számú háza eladó. 3-I

2. pados szoba, konyha és mel1ék
helyiségek szeptember l-re ki,Hló Gróf
Tisza István út 2 sz. 3~ 1

Eladó egy uj konyha berendezés
kedvező fizetés mellett Bodon Béla és
Szabó Lajos épület és butor asztala
soknál Attila út 16 sz. j--.:

C,' 'Hi'. fi
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Sportünnepély.

Augusztus 9-én kellemes szó
rakozást fog nyujtani a két
helybeli sportegylet az őket tá
mogatÓ közönségnek. Gyomán
még nem látott, hatalmas mé
retű kerti-ünnepélyt rendeznek
annak bebizonyHására, hogy
nemcsak a fatballpályán tudják
szárakoztatni vasárnap délu
tánként a közönséget E sport
és népünnepély már e 10
órakor kezdetét· veszi. A liget
ben felállított sátrakban borja
pörkölt, halpaprikás, virág,
sHő italok, virsli, cukrászsüte
mény tömegeit olcsó áron fog
ják árusitani.

Délután féi 2 órakor zenés
fe vonulás rezesban
dával a Kossuth Laj o s
u. - Gróf Tisza IstYán ll. és
Horthy Miklós utvonalon. Után
na fél 4-kor nagy kabaré elő~

adás a paviHon kerthelyiségé
ben felállított szabad szinpa
don: majd fél ö órakor a
helyi csapat legkivalóbb játé
kosai ból alakitoH fotbaH-csapat
mérkőzik 3Z '3gyik rI-

vális csauattaL Este 8-kor. .

zenés felvonulás a Körösön,
csónakokkal, maj d 8 órakor
fényes kezdődik a paviHon
szinháztermében. Lesz világ
posta, szépségverseny, amerikai
árverés, szerpentin és konfetti
csata, kedélyes jó hangulat és

álls !~ész
a kéD\riselet,

i

dég a játékos érdeme. A já.- ~ vigyázzanak drukkereink, mert i
tékosok között hiányzik a baj- ! a Dadokon most a :htb8His[ák I
társi szellem, ami hátrányára j üh;ek, ak~kben ,ös.szes~r~lsöd?U j
van az öszteljesHménynek. ~ az 1935-36-os baJilolu ev min- .

a A játékosok nagyobb megér- l den zaja, lármája és keserü-I
bajnoki téssel, szeretettel kezeljék egy- I sége és, ha nem hHnak kÜllő.nb

Az 1935-36. eVl mást, különbséget egymás kö- I játékot annál, ahogy ők tud-
merközések befejezésével kö- I zött ne tegyenek. Egy cél ve- nak, bizony duplán fogják
teleségemnek tartom, hogy az zesse mind a ll-et: győzelem- vissza-harsogni mindazt a be- I
elért évi eredményről beszá- re vinni a zöld-fehér szineket ! I cézgetést, amit egy éven át!
múljak az értünk sokat druk-' Legyenek kötelességtudók, önfe-I kén~~e~e.~~~ :ol,!ak a na~Yé~
koló kedves futball rajongók- gyelmezettek,szeressék a klubju- I demu l\:ozonseglol zsebrevagm,
nak. Leirjam, mily nehéz a ve-. kat, szali::adaHanul ne mérlegeI-! A G YS e meccsét látogató
zetőknek egy ilyen keserves jék a vezetők áldozat készségét. közönség köréből az alanti leg
futball éV"i'el megküzdeni, hogy Mindenkor becsülettel, szívvel, l'. ki.válóbb. ll-et sikerült össze
a csapat haladását és az egye- lélekkel a vezetők hívására szi-' valogatm; Nagy Imre-Imre I
sület fentartását biztositani 'lesen álljanak csatasorba. Lajos, Kiss Antal-Kató István, I
tudjuk Ha nehéz feladatot:ró }-\. vezetők közölt is több Kéri Lajos, Imre István-Er
a csapaira küzdeni a pályán, megértést kérek. A dolgozó em-: dei Sándor, Német Géza, Bát
sokkal több esik ebből a ve- bert hagyják nyugodtan dol- l hory István, Fekete Géza (má-.
zetökre. Hogy mi szükséges a gozni, egyesek gyógyuljanak ki il zoló) Szabó József.
gyomai sport tovább fejleszté- a folytonos kritikából, inkább., A G YT K nflgy tábora vi
séhez leirom. Nekem szolgálna segiísenek a sportért dolgozni! szont a következő 11 harcosát
legnagyobb örömömre, ha kife- . Csáki Dániel küldi a tűzvonalba : Szalóki
jezelt kivánságom, különösen titkár. Lajos-Domokos Albert, 5ze-
a játékosoknál - süke[ . pessy Sándor-Vata)' Já~os,

nem Me.Zöberél1Yi TextH SE-ETK II Bucsi Lajos, Varsandán Lász-
A mai nehéz időket) mel)' 2-O (1-0.) . ló-Balogh Lajos, Hernyós Izsó,

nehéz küzdelmeket ró mindeu- Endrőd, biró: R0smann és ! Csapó Berci, Szabó L., POfcsal-
kire,. mindnyajan érezzük, Ép- Matuska. ','I:' . L .ml aJos.
Pen azért nem mulaszthatom Már a kezdés után sem mu· ~ • 'll ,,"1. nagy meccs utan egy 10r-

hOQY mind.azoknak. kik tatkozott aJ'áték olyannak, amit ,,'~ dó Próféta sör lesz megiva 1
szeretetükl-:el elő- egy l osztályu (~sapattal vár-!

segitik az egyesület léHerdartá- hattunk volna. A TextiHől csakI
sát, azoknak a m-t, sport sze- durvaságot láttunk, ami szép és '
rető!mek, kik év közben iöhb- nivós játék volt, aZ[ az ETK
ször anyagi támogatással jön- produkálta, csak az a kár,
nek segítségünkre és ezzel el- hogy a szerencse elpártolt tő

oszlatják a fejünk felett tor-1liik ezen a meccsen. A Textil'
nyosuló sötét felleget és átse-, játékosok sportszerütlen és dur- I
gitenek bennünkat a göröngyös· va viselkedése nagyon meg-l
utakon, köszönetet ne mond- botrankoztatta a megjelent szép
jak ugya magam, mint az közönséget. Kovács II. egy 11
egyesület nevében. Arra kérem est kapusba lőtt. Jók: Textil
községünk kedvelő ked- ből Kertes, ETK-ból a közvet
ves közönségét, hogy a jövő' len védelem, a haHsoT és a
bajnoki évben is megértő sze- I balszány. A jobb szány gyenge
retetiikkel, szives támogatásuk-I voU és sokat hibázott. GóHö
kal tegyék lehetövé, hogy za- I vők: Nyerges es Büngösdi.
vartahmul haladhassunk a gö- I Rosmann biró kiengedte keze-I
röngyös hOdY Gvoma i böl a meccset. Matuska biró
sportját fejleszthessÜk a ~sport. azonban a félidőben kissé I
kedvelő közönség megki-\ megfékezte a durva Textilt. !
vánt nivóra. I F lT I. . i

d lelért csapatere mény a
következő. (Keveset kivánok Szurkoló-meccs I
erről imi, hisz ez köztl1domásu.) I· Fenti cím alatt nem a l,özbe- l
A csapat jó - közepes telje- csülésnek örvendő szurokgyári
sitményt kezdő' munkásokat kell értenünk, ha
csapattól megfelelő teljesit- nem a GySe és GyTK me~cse- I
mény. Az erőviszony mérlege- ket látogató közönség azon jó-l
lésevel teljesitményt is I torku és kritikára hajlamos: I
jogosan volna. Eh- I ugynevezett ndrukkereit", akik l
ben azonban sokszor a balsze-I az - aránylag - kényelmes I
renese a csapat mellé szegő- nézőtéri padokon ülye olyan
döU. Biz1ll.nk abban) hogy a kitünően tudják, hogyan is kel
jövő bajnoki évben a csapat a lett volna az agyonfáradt fut-
mostani 5-ik helyezésénél baUistának befejezni az akciót.
helyezést fog elérni. A holnapi meccsen most végre

A játékosok egyéni teljes1t- alkalmuk nyiUik bemutatni
ményeikkel külön nem foglal- mindazt, amit a gyomai futbal
kozo~. Az elért eredmény min-. listák még nem tudnak. De .
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ELOFIZETÉSI ÁRtU<:
Negyedé\rrel'3ü Pr Fél évre 2-60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
,Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám i8.280.

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

i"'i!!!elös !i:l:erkeszt6: WAGNER MÁRTON
Szerkesztl5ség és kiadóhivatal:

"HUNOÁRIA" KÖNYVNYOMDA
II il o m lll, Kossuth Lajos IJltea 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) i cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéJ
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2S százalék kedvezményt adunk.

Elte ették \/\lolf Károlyt

Jóváhagyta la közgyűlés az Iványi-féle magtár
megvételét

Győzött d §panyol
ellenforradaloDl.
A spanyol kommunizmus,

amelyet Moszkvából és Párizs
ból irányitanak és pénzeInek,
végóráit éli. A nemzetiöntu
datra ébredt spanyolok halált
megvetőbátorsággal hengerelik
le a kommunista csapatokat és
Madridot már teljesen körül
zárták. Órák kérdése, hogy a
vörösök tüzfészkét kifüstöJjék
és visszaadják a spanyol nép~

nek nemzeti és vallása érzését
és kiebrudalják az országból a
hazátlan és istentele.u romboló
kat.

kintetben megnyilt a látása a
keresztény tömegeknek. Ma
már nem _kényszerből, hanem
bensőből fakadó keresztény
öntudat sarkalja az embereket
arra, hogy az életünkhöz tar
tozó egyes foglalkozási ágakban
ők is teljesen kiképezzék ma
gukat. Ne áltassa magát és má
sokat is továbbra az a tévhit,
hogya kereskedelmi pályán
nem állja meg a keresztény
ember éppen úgy, vagy talán
a keresztény világnézeti men
talitással még amugyabban is
a helyét, mint mások. Ugyan
csak ráeszmé!teUe a Wolf Ká~

roly keresztény szelleme a vá
sárló keresztény tömegeket ar
ra is, hogya keresztény ren
delőnek vagy Íogyasztónak, il
letőleg vásárlónak elsősorban

a keresztény kereskedőtés ipa
rost kell támogatnL

Ebben a kemény harcban
\Volf Károly határozotlan, ke
ményen, meg nem alkuvóan
és megközelíthetetlenül állt A
becsüsetességét még az ellen
ségei is elismerték.

Váratlanul következett be a
halála. Pótolhatatlan vesztesé
ge Ő a keresztény életnek és
legfőképen a fővárosi községi
pártnak. Akárki lesz a párt-
életben· az utóda, az Ő nyom
dokain kell haladnia. A mü
még nincsen . befejezve. Csak
az út van kijelölve. Erről azon
ban ne legyen letérés, sem
jobbra, sem balra, sem hátra
felé, mindig csak előre. Nagy
mulasztások voltak, sok a pó
tolni való.

Az elhalt vezér emlékér az
zal becsüljük meg, ha az Ő
szellemében dolgozunk tovább.

-i.

tárkő volt a magyar nemzeti,
gazdasági, kereskedelmi és tár
sadalmi életben egyaránt Az
óta öntudatos keresztény szel
lemben folyik a magyar poli
tikai, sőt a külpolitikai és a
gazdasági élei. Azóta sok te-

nyujtott jegyzőkönyvi l.;:öszö
nettel hálálja meg a segítését.

Beszámolt az igazgatóság a
Hartenstein-féle magtár meg
vételéről is. Ugy az Iványi,
mint a Hartenstein meglárt
megbecsülte a gyulai kir. Ál
lamépHészeti hivatal és az Ivá
nyi magtár t 91.000, a Hartens
tein magtárt 38.000 pengöre
értékelte. A Hartenstein mag
tár végső eladási árát a' Hitel
védő Egyesület 65.000 pengő

ben állapította meg, ezért en
nek a megvételéből nem lett
semmi.

A Hartenstein-féle magtár ha
szonbérbe vételét is tervbe
vette a szövetkezet igazgatósá
ga, ajánlatot is teU, azonban
eddig még nem döntött erre
vonatkozóan a Hitelvédő Egye
sület

Mindkét magtárra vonatkozó
igazgatósági jelentést tudomásul
vette a közgyülés és ezután még
egypár a k t II á l i s kérdést vi
tattak meg és a déli harang
szóra befejezték a ~ HOMBÁR"
szövetkezet e l s ő rendkivüli
közgyülését.

tős gazdakérdéseket vetnek fel
és tárgyalnak meg.

A gazdanap részletes mtí:so
rát idejében leközöljük majd.

Heméljük, a gyomai gazdák
előkészítik az átmenetelüket
aznap En drődre ugy, hogy
számarányukboz és tekintéiyük- .
höz mérten vesznek ott részt.

A háború utáni fővárosi élet
ben, szívós harc árán, legyőz

te a \Volt Károly vezetése alatt
áHó fővárosi községi párt az
évtizedek óta uralmon lévő

szabadkőmüves szociáldemok
rata pártot, Ez a győzelem ha-

Augusztus 3ü..án
gazdanap lesz Endrődön

o BÁR' SZÖVETKEZET
KÖZGYŰLÉSE

A megalakulása óta vasárnap
délelőtt tartotta a "HOMBAR"
szövetkezet az első közgyülé
sét. Agyülésen 26 tag veU
reszt, 45 darab üzletrésszel. A
gyülésen Papp Zsigmond igaz-j
gatósági elnök elnökölt.

A szövetkezet tagjai figye
lemmel ballgatták a magtár
megvétele körül végzett igaz
gatósági eljárásokról a beszá
molót. Élénk lelkesedést vál
tott ki a tagokból, amikor az
áBamkölcsönt kilátásba helye
ző és dr. Darányi Kálmán föld
mivelésügyi m i n i s z t e r ur
Őnagyméltósága által sajálke
züleg aláirt irat felolvasásánál l
kit~nt, hogy szeretett főispá

nunk, vitéz dr. Ricsóy-Uhlarik I
Béla pártoló javaslatára kapott
a szövetkezet 50.000 pengő ál
lamkölcsönt és csakis igy vált
lehetövé, hogy meg'i'"ehesse az
Iványi-féle magtárL

Egyhangu lelkesedéssel hata
rozta el a közgyűlés, hogy a
főispán ur nagyértékü pártolá
sát jegyzőkönyvben ö r ö k i t i I
meg és neki személyesen át-

Ha addigra valami előre nem
látott sorscsapás el nem rontja
az ezutáni kilátás termésered
ményét, akkor augusztus 30-án
az Endrődön tartandó országos •
gazdanapon régen nem látott
elégedett gazdák sokasága gyü-
lik össze, akik az országos te
kintélyü közgazdák és poli ti- ;
kusok közreműködéséveljelen- .

Búg a a gé ek i
A paraszt ember legszebb I

muzsikája, a cséplőgépek egy-!
bangu búgása tölti be a határt. !
Porlepte bangyabolyban szor
goskodnak a gép körü.l. A nap
rekkenő perzselésében, állandó
porban, korahajnaltól késő es
tig megfesziteH izmokkal, ál
landó szomjuságban, bágyad
tan, álmosan rójja a robotot
férfi és nő a gép körül - hét
fő reggeltől szombat estéig és
a következő héten ujra kezdve.

És ezt a munkát, amit csak
a magyar paraszlmunkás ké
pes hetekig végezni, ezt most
fokozott kedvvel végzik min
den gépnél, mert jól fizet a I
búza, igy megnyulik a kereseti I

idő is és kereset is lesz, ami- I
böl el lehet tfl.rtani a családot. I

Az elégedett gazda boldogan
jegyzi a szapora· mázsálások
összegét és magában számol
gatja, hogy 11, 12 vagy még
ennél is több maggal fizet a
csodás minőségü búzánk.

A tanyaudvarok csupasz sze
génységét alföldi méreteink
ben valóságos szalmakazal he
gyek díszitik. Az ember rnár
előre sejti, mennyi kísértésnek
teszik ki megint a gazdát,
hogy a feleslegesnek vélt szal
máját majd a télen 50 fillérért'
adja el n13.zsánként és lesz,
aki maris eHelejti, hogy sze
gény jószága a télen. a csupasz
tégla-almon sinylette naponta
a számilani nem tudó gazdflja
szalmaszegénységét

eddig a jó Isten bőven

mindenből. Amit ebből azon
nal el adni, azzal nincs
mH spekulálni, de amivel vár
hatunk, azt ne potyázzuk el.
Különösen a takarmánynál le
gyünk óvatosak és előrelátók.

A pénteki eső ujraéleszti a
tengeri reménységünket is. Mi- I
Iyen megnyugvás lesz, ha az"
idén nem kell olyan árhullám- l

zást átizgulnunk a tengerivel;
mint tavaly: a 12 pengös ten
geri ánól a 24 pengő:>; árig.
Hátha a búzahatáridős speku
lánsok most a tengerire nem
vetik magukat? Bár most ver
nék fel 24 pengőig, amikor lesz
mit eladnunk. "YV,



isrnerteteSt} han-er11
azokra a leh.etösége:qt;

is, amelyek az orvoslás
ját Dérczy Ferenc dL
a Szövetség országos "'-eze",,,,

b e 5 z é d e t:
amelyben vázoIíaazl ft két

a
Hjuságot a nagyszClhásu moz~

galam elindHására ösztönözte,
Kifejtette, hogy a UH'sanalmtl
egyesületek működése ma mar
nem ki az öncélu
adminisztrációban, sem a
keUezésekben. A
ság az egész országot
zó egyesülésben iJ em akarja
élni az egyesületek szokásos
életét, hanem erejét a
nemzet szolgálatába kivánja ál
lítani. A Magyar Egészség
nata Letiős céH szolgál- mon
dot:21 Dérczy dr. Az egyik az:
hogya Szövetség teHekkel bi
zonyítsa be elhiva!oltságát, a
másíg pedig az, hogy lehetősé

get nyisson a magyar tehetsé
gek érvényesülésének. Beszéde
végén röviden vázolta Dérczy
dr. azokat az adatokat, ame
lyeket a Vonat szerte visz az

országban. Kijelentette azon

ban azt, hogy a szomoru ada

toknak nem célja a lehango
lás, hiszen minden szomoru

adottságunk meHetí is megvan
a lehetőség arra, hogy a bajok
kiszélesedését és azoknak kár

tékony hatását megelőzziik. A

tetszéssel fogadott beszéd után

Mikecz sajtófőnök

zárószavaival véget ért a sajtó

értekezlet.

között áUott a ·;iz, fehér jeg
borit,oUa a fekete földeket, el~

a szél a ka7.lal~~ü: rt ten
geri szár pedig kop"szon ál-

Levél sehoL Csak a csut
ka és a tengeri cső mutatta,
hogy alig fél órával azelőU itt
gyönyörü tengeri voltak.

Még szerencse,
szörnyü idő csak a
szélét érte. Igy is

tengeri vetésben
százalékos· kart okozott.

Eddig 18-20 gazda, közel
száz hold-tengeri jelen-
tett be a községházánáL

Egészség Vonala országos je
lentőségü rnozgalom, az
illetékes tényezők teljes erköl
csi támogatásával a
ml.mllát a magyar egészség vé

delmének érdekében. Ezután
dr. Végváry József il Turul
Szövetség fővezére, országgYli
lési képviselő nagyhatásu be
szédben mutatott rá az ország
egészségügyének s z o m o r ú
helyzetére és párhuzamot vont
a k ü l f ö l d i és b e l t ö l d i
egészségügyi állapotok között.
Hangsulyozta azonban, hogy a
Vonat célja nemcsak a szomo-

.y

szaz

F, hó 25-én, szombaton, ami- l
bent a községben az em-!

berek a hőség elől menekültek, l
senki nem gondolt arra, hogy!
a Mezőberény felé látszó felhő I
sok kisgazda tengeri termését!
veri el.- Hirtelen jött, mint l
a nyári zivatar. Sepert, süvíteU
a szél, hordta a port, rnajd
sürü nagy szemekben esni kez- i
deU. Megnyilt a fehér felhő és I
hullott a jég: olyan sűrün, hogy I
percekig egy lépésre nem le- I
betett látni.

Amikor a szörnyű vJhar el- j
vonult, szomorú kép tárult fl I
szemlélő elé: a tengeri sarok l

Mikecz ön dr. sajtófőnök

ékoztatta él agyar sajtó képvi
a lVIagyar Egészség Vonata propo

jelentőségéről

Mikecz Ödön sajtófőnök l
sajlóértekezletre hivta őssze a I
magyar sajtó képviselőit, hogy I
ismertess~ vel ü k a Magyar I
Egészség Vonata propagandísz- I
iikus jelen!őségeit Az értekez-I
letet a magyar Közegészségügyi I
Intézet Gyáni-uti központjában!
tartották meg. Gaál András dr. l
egészségügyi föfelügy~lő, mint I
házigazda üdvözölte a sajtófő- I
nökét és a megjelent hirlapiró- !
kat, majd Mikecz Ödön sajtó- i
tőnök tartotta meg megnYitó-,
beszédét, amelynek során rá
mutatott arra, hogy a l\lagyar I

ÉSÉ

F.
nap délután 4 árai
Gyom.án, az lpartestiHet
termében nyilvános épitőipari

értekezlet lesz.
Mivel ezen értekezlet nap i·

rendje felöleli ugy az épitö,
mint a rokoniparokban foglal
kozó összes iparosok és mun
kásol,; valamint az építési
anyagkeres],edök érdekkörébe
tartozó kérdések mcgtárgya "
lását, tisztelettel meghívom és
felkérem a körnö""-es9 á42S",
b.t'.lt:!l.o,qio1j'qaszfalos,üve
qes" naázoi6" szobafe§if'>

villanyszerelö, la,..
.n..~tlI.lI.'U~ és ková42~ iparo",
,",,,,,.,,,,..,... ,,- é§ sZdkn:n.\lnká""
SlIU'.n..dU'~ valamint dZ épitési
anyag kereskedökei,
hogy ezen értekezleten feltét.
IeniH megjelenni szíveskedje
nek.

Tárgysorozat:

1.) Üdvözlő és megnyitó
beszédek.

2.) Az és ro!wn
iparok szerepe a gazdasági I
életben.'

. 3.) A válságbólldvezető utak I
és módok metZletölése. i

~, I
4) ,,"'. .. I'.' vl.lrgos mea-

inditása érdekében teendő Jé. I
pések meghatározása.

5.) Esetleges indiíványok.
Ci y'on1u, 1956 íulills 29.

Tisz!2:ellel:
Beinschróth Márton
kőműves mester.

ő Z í e s
Irta: Berényi Dániei.

Az erdő fölött kitámló ég I
kék kárpitja mintba aláhajoiva .
lágyan bebnrkolná őt egy ezüs-l
tösen csengő-bongó,muzsikáló,
ábrándok tündérvárait buján i
fölringafó álomba. Ugy érezte. I

Annak a fülemilének kaca- li
gó, csattogó, trillázó, fájdalma - .
san siró dallikája csak neki
szó, csak az ő szívében rez
diE meg a rokonhangzásu hu
rakat: fölremegö csókvágy, .el
gyengülő elernyedés, eHágyuló
odaadás, halkan zokogó sóhaj
zengő harmoniáját.

Mig nyitva a szeme, ugy
látta, hogy az a két mókus 
fiú és leány, vagy férj és fele
ség? .. , mindegy - csak az ő.

kedvéért üzi, hajkurássza egy
mást a vaskostörzsü tölgyfa ága
lombja közt, rövideket füty-
·tyentve. I

A fatörzs mohos, szürke kér-I
ge embernyi magasságban csak

azért viseli vértanui megadás-!
sal abeléjevésett sziv és szívet
átűtötte nyil avultan növekvő, I
terpeszkedő s e b h e l y é t, hogy I
~egmntassa neki: lásd, mások .
IS szerettek!· . I

Még a. mókusok is. A .vastag,
görcsös ágon, hátuk mentén j

felhajló prémbojtos farkuk w-l
vén megülnek, fürge: körmeik- I
kel makko t hámozgatnak, ki- ·1

nálják, pofozgatják egymást, fü
lelnek, Hittyentgetnek, nem jön- .
e vaLamerről valaki, ellenség,
vagy jóbarát? . '. és megnyu
godva szeretkeznek. de jaj, ezt I
már nézni sem illik!

melIetie, az ó-avarral bo
rított, kövér erdei televényböl
kisarjadt gyenge iüdárdák és
lándzsák:. a közöttük Íutkáro- I
zó hangyák, bujkáló aranyzöld I
bogarak, meg a levegőben nesz· i
telenül csapongó Atalanta lep- I
kepárok piros-feketén tarkálló i
foltjai most csak az ő szívébe I

szöktctik át az élet sejtelmes
titkainak fájó-boldog megérzé
sét.

igy, hanyattfeküdni,

tő alá dugott karokkal, lehunyt eget csapkodó tenger háborgó
szemmel, emelkedő és süllyedő hullámverésén is tulra!... Min
kebellel, félig nyitott· szájjal, denüvé! A világ végére is!
táguló, reszkető orrnyilásokkal, "Miért nem jössz már '1" 
szivni, nyelni, szagolni, érezni, kérdezte magában. - "Nézd,
élvezni az erdei levegő ezerfé-·I mily sürüek és hosszuak szem
le izét, illatát!... pilIáim! Csókold meg! .. , Tu-

Ó, ha most jönne!... Most!...! do d-e, hogy szemem kék, mint
H "b! T- .' t I ! " '1 '. t "ia:narJ3 an.... USten.. . . az eg es me y, mmt a enger.

0, ba ebben az áldoLt piHa- Lehunytam, hogy lássalak. Hát
natban nyujtaná csókra bajusz-te látod-e ajkam vérvörösen
kás száját! .. , Ó, ha átkarol- nyiló rügyét? A te rügynyitó
halna a nyakát!... Viaskodó csókodat várja!... Fogod-e
lányságának diadalmas erejé-, érezni izét? .. Látod-e testem
vel, hogyajkába préselné ajkát csodás plasztikáját, amit neked
annak, akit még alig látott há- tartogatok, neked ápolgatok?
romszor élővalóságbail, de Érzed-e mélységesen szüzi iHa
százszor is álmában! Észve- tát? . .. Jöjj! Ne késlekedj!
szejtő kint és kéjt adna az er- Hajtsd ide füledet! A keblem
dei mámor!... re ! a szívem megszila-

És aztán'? . .. Mi történnék, juló dobogását?.. Vedd és
ha a férti megragadná kezét és a tied! ... Amil egy
durva erőszakkal fölri\ntaná: huszéves adbat ! ... Egész-
jöjj ! '? . . • Mi történnék?.. magamat! ... Szerettek 1...
Mi? : " . Ó! Az engedelmesség Nyelve hegyével megnedve-
mily mélységes kö- siteUe szi~széleiL Két
vetné sürüu, csaliton, tüskés kivonta feje alól és széttárta a
bozóton keresztül, sötét földön. Aranyszoke fit
vitágos városok nyilt utcasorán szálak bujtak. Rózsáskörmü te
át, tovább, tovább, akár az ujjai tölgylevelet gyüröget-
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A gazdáknak közismert

I onzervatizmusa óvja meg őket. !
Ezzel szemben azon.ban van-I

nák nem kis: s7.ámban olyan I'

olyan szerek és

eliárások IS, amelyek kiáHoHák I
a "legszigoruhb birMó, az idő l':

kritikáját is, Igy ma már több
mini tél éY8Zázada hogy I
~t legelső mütrágyát, a s z li· ,

pc ro f c s z f á t o t, Magyarorszá- ,

12-én.

3

ir:li/ 57zirenz
, /77osi rajta

A

szúrnos olyarl:.
eszünkbe, ami hirtelen

amihez nagy reményeket
füz!ünk, de amilyen hírtelen
jött, hirtelen el is hint.

és

3 -5 napján.
fö!dmj";lelésügyi

engedélyezte

kiadós terraé.3 e;~t

EgJtesületének. békésm!egyei

miniszter

ei0készit6 nlunkáJa! mcglin
djtOttuk~ Békésv{(rrnegye tör
vényllB.t-óS8.g"o. gazd[.is.S.gi
kiá]liié,sai l~özül 82 ~dén a

egyesiHetének
évi október hó
A kiáHitást a

az ennek <,

szükséges ini.ézkedéseket folya
matba tetle. A kiállitásI:'f( .3z:";

ló .ielentkezéseket a napokba!:
kül szét és kérjük a kiál·
Wani szándékozó ~ermei6keI

és cégeket, b.ogy a j,elejH-:E~zési
~ ;: l

szrveSl-:en~

rnerües. A ldá!liíási bidmttsá9:
készségesen áll az érdeklődők

rendelkezésére és a beküldött
anyag szakszerü el,

rendezéséről gondoskodik.
Fe1vilávosit:ist ad: 8. Békés-

teszi s n1aga a
tnson való részvétel

, . l -Iner( az lae~

vármegyei I{er[ész e[i Egye.~ (1 Ie~
~il:atusck

gyünl. terrrL ini"6ző Bé_k2ses~

vagy

Jenek egyesülehinknek
deni, hogy ct rendezés mnnká
ja fenakactast ne szenvedjen.

I-~ülönösen kíYDJuD.t"os, lJ.ogy
megyénk gyümölcstermelői mi·
nél nagyohb számban vegye
nek ezen a részt

~~~:~;~~~~~-::~~~~~::::::::~~~~~~~~~--I--~~

~Dl··~~'~7 ,~ j gon először alkalmazták és
L l" , L'J ,,-- -~ ~ I azóta is _ eltekintver c' '--- .c-, i egyes,

eJ ,~,::: \ háboru, vagy válság okozta
visszaeséstől - a szuperfosz
fátfogyasztás állandóan emel
kedik, nemcsak hiIföldön, ha
nem hazánkban is, Az egész
világon évente több mint 115
mHlió métermázsa szupodosz
fálot szórnak el, é"uni annak a
bizOllyitéka, hogya szuperfosz
fátot az egész világon megbe
csüJik. mert ismerik annak rler

mésiokozá hatását. IvIagyaror
szégon is a· szuperfoszfát az,
amely mondbatnánk Hazánk
minden talaján egyformán be
vaHi;::, használja nagybirtokos,
ki sbiJrtokos egyaránt, sajnos
azonban, még igen messze va
gyunk aHól, hogy :ol külföld

miitrágyafogyasztásá't
még csak meg is közelitsük.

Az idei jótermés lehetövé te
szI, hogY:1 magyar mezőgaz

daság felkarolja a mű

trágyázást, az elmult évek visz
szae.sése is indokolja, hogy
megadjuk a talajnak azt a fon
tos növényi tápanyagot, amit a

~~'?""~"":_'=~"':5""""'~= m:'~~'"' __ - ',"'-,...w I kalászosokkal é v e n t e nagy-

mennyiségben kivonunk és ami
fl búzakivitel révén a magyar
mezőgazdaság részére véglege
sen elveszett.

ílffiTIliIT'il]iIT1fríTIífrriliiroilliíniftOIílitffi

része ti és gyürHölcs
.iGY':'Hlán re[ldez~ meg a Békés
"'\n}rntlegye~ k'2rtészcti
a Cíyül11ölcsierme16k

látok! Otthon, 111ama jelenlé
tében, az lnás! - szólt Dl lány,
sebesen pörgetve a szavakat.
Elsietett.

A férfi utána nézett, mig lát
ta a lenge alakot, amint könnyii
lépésekkel fordult az erdőből ki
vezető ösvényre. Vissza sem
pillanlott. Nagyon haragudha
tik.

Fölvette vadászkabátját. Nem
tölti itt az éjszakát. Az őzles
ből nem lesz már semmi. Ah
hoz nyugalom keH és biztos
kéz, szem, nem ilyen fátyo-

lozott, mint most az övé. Kipi

henten, simára borotváltan,

kiöHözöUen, mint uriemberhez

illik, elmegy holnap bemutat

komi és négyszemközt bocsá

natot kérni.

Vállára vette puskáját· és

megindult Közvetlenül előtte

egy őz surrant eL Suta. Fülei

látszanak, amint szökdécseL

Most megállt. Ez legal.-ább visz

sZfl.nézetL

>I-

hozzájuk.

Szeme

falevél rezdülése, megcsókolja 1
Meg:., Az [{El el fog I

!
kere-I,

kBdett, bajusza
leheHetszeriien megérintette
ajkát. Ő az t Álmai hercege I

És orozva lepte meg! Lopni
akart 1 Ilyen aljasság:

.Éles ~~koHás ~as;t?Ha.meg I
az erdo aJkonYl Domalyba
szürkülő csendjét I

- Segítség!, ..
Egy csaHanás is hallatszolI,

mintha valakH arcul ölöttek
volna. A vadásznak nem volt
ideje elég gyonan hátrakapni
fejét, amikor a lány keze bir
telen mozgásba lendült Mind- ~I

ketten talpra szökkentek. A
férfi szégyentől, a lány harag~ l

vörösen. II

- Bo-bocsánat, . .. félreér
tés! ... Engedje meg, hogy be- i
mutatkozzam és _.. - dadog- !
ta I

- S e ro m i t sem engedek l
meg! . . . Nem kötök erdei is-I
meretséget t Magam is haza ta- "

gyáVEU;{tg !
A' {{ettó

de azt sem.· N em meri

lángo-
n1e-g

rendüiéssd, rJint a szendergő

leány mellett. ALVÓ erdei Hin
lVlég ann~~ is szebb.

mit tegyen? Zavarban yolt

lemegy a nap, su
garai már vörösen törnek' át a
lomhrések közö lehülale
vegő, harmatos lesz a fú, még
megfázik ebben a fáJJ' 0ISZel·Ü·
en áUetsző,vHágos nyári-ruhá-

Ezek a selyemszáHbii1' ci
pöcskék is átáznak. Hyeüli:öny
nyelmüség. Még jó, !Togy szé
les, rózsás váUkendŐ}ét maga
alá teriteHe. Felköltse? ...
NeIn 1 .Már tudja, mir fog ten
ni 'Vadászkabatjút· leveti, óva
!Os~m beJ:akarja, Igen. ré-
gen szereteH megismer-
1~edni vele. I-Ia be-
murstkozik és hazakisérL De
mielőtt fölébredne, nagyon pi
cH, gyöngédebben, egy

Ugy gondolta, hogy az éj
szakát az erc!cben tölti. Hold-

barangol, hajnalig szu
nyókál, aztán ráles az őzre.

Széthuzta a haLaI: ágait és
111egléífa a Lea.kasztotta
válláról kétcsövű vadászfegyye
rét és a fiibe fek
teHe. OdatérdeH meHéje, merő
en néúe fiatal hamvas arcát,
piros meg
csókolni l Keblére kellene
tania bogy meghallgassa,
dobog...e a szive? Die nem -ie-

szi. Látja, hogy rende-
sen lélekzik, mint az ar-
oán az élet szine. Csak nem
fogla el pillanatnyi rosszullét?
A pulzusát kellene roegtapin-

selymes QViDngvJlu-\:dénT,jIJe

tak és csiHoglak
halk zümmögéssé
erde] csend. ~-:1n~ T?,eSzez:5se.

tek. l)iHái aligélCzélu:Jhető le-
.megéssel Pici ned-
vesség l~d alólu.l~ a 5zen1-
sa.rkokon.
il szi v 6.rvány
szinei



a méz?Ön
!{érdez:ze meg orvosát.
Gyermeknek = vér.
Fiata!nak c""c izom.
ÖrGgnek c, era.

A legtermésztesebb s.ziverösltB.
Sportoióknak, katonának, tudstá

nak nélkülözhetetle>"l.

1.

DANIELBERÉN

--, ..... ,~ ,. az esŐ - l,. történeti h~:Mr~1 S?~:égsz... 1 ;gyomai ésendőrllrsr~ 'egy I - - -
riien lecsapó tragikumok meg-'j lóápoló augusztus l-én, vagyis I

Emberre, állatra, növényzet- l rikatjá~, egészséges humor vi~ II a r,nai..~lapon felvé;etik. !ekin- I
re egyaránt elviselhetetlen Il dámutja, számos helyzet ko-, telne >l0hetnek azo,!{ fi nos em-l
már napok óta a 35 lokos hö- mikumi kacagtatja és k.öltői l herek; akik huszárok yoHak és !
ség. Végre pénteken reggel 4 l igazságszolgáltatás elégiti ki I mint olyanok a lóápolás és!
óra nyugati borulás és I az olvasót . i szerelvény tiszUtásban kellő I

mennydörgés támadt A regény két kötete köriilbe-I járatossággal birnak Jelcntkez-!
a község 1.ölé tor~ Iül 420 oldalra fog teljedni, a í ni lehet az őrsön. i

nyosult a sötét felhő és hirte- teljes mú ára 6 P. lesz. 500 vaggi1n bor. Ennyi be- I
len 20 milliméteres zápor ke-j A könyv megJelenését hatal- fogadók,épességü a c e g I é cl i l
rekedett, sü'rü vill6 miásokkal, . . d it 'ke f:oa l'" mas es meger eme; SI' r , n-· UnlJhvárv-pince mell' a Cecr- I

és dörgésekkel. Az egyil~ villám Ija kisémL lédi Nap·ok egyik főiátványo~- i
be is csapott a villanytelepnél, ' sagát képezi. 4 drb 15 vaggo- I
megsemmisítette a porceHim, " nos, 10 drb. 5 vaggonos, 240 I
szigetelőket R drb. 40 hektós, s több min I

Az a pár szem jég, ami az 3000 drb. hordót tárolnak eb- l,

esővel volt, semmi kárt sem ben a pincében. Ez Magyaror- I
csinált. Oyógyszedárszolgálat. I

Úgy értesültünk, hogy az Ünnepnapokon és éjjel minden szág legnagyobb földbe épített I.
lU d ,( pincészete, melynek mai fel- l.!egész határban jó eső volt. hónap l-től 15-ig a l;iJ.á ay reS

~ 16-tól a hónap utolsó napjával épitétési költségei tulhaladnák !
...........""""'!'............................................. .az 5,000.000 pengőt. Ezt a ha- 'll,'

bezáróan a beéri Balogh gyógy-
szertár tart szolgálatot talmas pincelabirintust 'mutatja l

be a rendezőség a Ceglédi Na-l']
Esküvő: Kovács László és pokra érkezők számára. Laikus,

Biró Margi~ka augusztus 2.,.án ember részére is felejthetetlen I
tartják eskiivőjüket a gyomai ez a több száz méter bosszu \
ref. templomban. este fél hat- hatalmas földalatti épitméiiy"
kor. melyet ez alkalommal kivHá-'
, (}ömbös Gyula miniszterel- gitanak, minden részében hoz
nök hétfőn átveszi a mínisz- záférhetővé tesznek. 50 száza
terelnökség .vezetését. lékos menetdij kedvezmény,

több fiUéres vonat teszi lehe-Göndös József polg. iskolai !
i g a z g a t ó nyári szabadságát tővé Magyarország e borászali ! ~fh~M"'~-ff~~~f,'ri!i'~""'~~

d csodájának megtekintéset. I·, F G Y.E L Emegkezdte. Helyettese min en
szerdán és $zombaton délelőtt ,Állatorvosi kongressz~s pá-I T i S L
tart biyatalos órát. paJl. "Az ~ugus~.tu~ 30-~ol szep- j Tisztelettel értesitem,' a gyomai

A budapesti Rákóczi-üti be- tember6-Ilm kozoU megren- I ifjúságot, h-ogy augusztus 1én

dezendő "Pápai Ünnepi Hét" I fogok Gyomára -érkezni,a rendesom ott házat lebon ljá.k.
keretei napról-napra bövülnek, évi tánctanfolyamot megtartani.

Jeayző és jegyzöárvál{ nap- a rendezősécs az idegen foro'a-II Addig is.~ ~oH tal1it\J~nyaimat..é5
eo b n az ismerosew1et szivelvesen ud-

ja Endrődön. Szép ünnepseget galom e m e é s e végett több vöziöm és ké,1'em, minél nagyobb

rendeznek Endrőd község jegy- I kongresszus rendezését vette I számban várjanak él tál'lcranfo

zői és tisztviselői augusztus 9- l tervbe s ez irányu tárgyaláso-I Iyamra. O i á II E I e k 0[·<1. tánc

én. A jegyzöárvák megsegilésé- kat az érdekeltekkel megindi-I tanár.

re gyüjtik majd a fiUéreket, toHa. Az állatorvosok egyesü- I ~UWUU~~~~~
hogy sok-sók könnyet száritsa· lelének dunántuli lagozatael- 1 Segitik adélborsodi jégl\á
nak vele. FiUéreket kérnek, de határozta, hogy ez évi kong-II rosulíakat. Vitéz Borbély Macz
ugyanakkor szépet és kelleme- resszusát.. Dunántnl Athénjében ky Emil főispan adélborsodi
set nyujtanak azoknak, a-kik a a Pápai Unnepi Hét keretében l jégkárosuHak megmentésére
krisztusi szeretet jegyében ke- rendezi meg. A nagyszabásu-I gyüjtés~ inditott Az ország min
resik fel ezt az ünnepélyt Tö- nak i g é r k e z ő kiállitás egész I den részéből mennek az ado
mör programm, kiemelkedő tartamára 50 százalékos vasúti, mányok, úgy, hogy már több
számok biztositják a közönsé- kedvezmény vehető igénybe, a 11 ezer pengő gyült össze a segé
get, hogy egy kedves délután- megnyitás napján pedig fillé- lyezésre. Legutóbb az ásvány
nal és estte! lesznek gazdagab. res gyors indul különböző he-I olajipar több érdekeltsége na·
bak. Az ünnepéHyel kapcsola- lyekről." gyobb mennyiségü petroleumot,
tosan tartja évi rendes köz- l benzint, kenőzsirt és kenőola-

Vizbe fulladás. Varga Géza jat ajánlott fel a jégkárosultak
gyülését a Várm. Jegyző Egye- Mihály köröstarcsai 13 éves li javára.
sület. Az iinnepély fénypontjá- ! diák f. hó 25-én apja eUenzé- Párhuzamosan folynak a
ban a je.!t"zők országos hirü k

6J se, - de az anyja tit oH en- próbák a szegedi dóm téren,
dalköltöje Murgá.cs Kálmán áll. gedélyével a Körösbe ment fü- az ember tragédiaja első előadá-

. Aki jót akar cselekedni és kel- rödni. Egy szemtanu szerint, l sával, a jövő pénteken pedig
lemesen akar szórakozni ott I

amikor a gyermek a vizbe ment, sor kerül az átdolgozott Bizánc
lesz. -ér.- I

elkapta az áradó viz és pár szabadtéri bemuta!ójára. Dr.
Szerencs~ttenm járt endrődi pillanat alatt a viz alá merült. Janovics Jenő vezetésével már

munkás. Kovács Vince endrődiIHolttestét a viz - szokatlanul l a reggeli órákban hozzáfogtak
részes munkás szombaton mun- - 24 órán belül felvetette és l a próbákhoz, a Bizánccal kez
kavégeztével a nagylaposi holt l' a Liszkai őrháznál vetlék ki a Idődík a munka. a színházball,
Körös vizébe ment, hogy por- vízből. Atyja kovács mester. A majd délután a tüző napban
lepte testét lemossa. Amikor az megrendHő esemény a szülőket Imár a Dóm-téren folyik Her
alig térdig érő vizbe ért, hirte- porig sujtoUa, annál is inkább, czeg Ferenc klasszikns veretü
len előre bukott és az odasietö mert az elmult évben első szinmüvének beállitása, az esti
munkás társai halva huztá1~ ki. l gyermeküket is egy műhelyi l sötétedéssel pedig a kora haj
Orvosi megállapítás s z e r i n t jl szerencsétlenség folytán veszi-I nali órákig folytatják Az em-
súvszélhüdés érte. tették el. I ber tragédiája előkészületeit.

ma, augusztus l-én kezdi meg
Gyomán a "Rianá.s" cimii re-l!
gényének kiadásához szükséges
előjegyzések gyüjtését. '

A "Rianás".főhősei: Bárándy
Dénes főhadnagy, aki a Bru-,
szilov offenziva megindulásakor
légnyomást és agyrázkódást
szenved, elveszti emlékezőké

pességét, csak a muUról tud, a
jelenről nem, megnémul és tu
dat alatti énje a multat vizió
szerüen éli át. Schatten Gréte,
a bájos, szentimántális pozsonyi
bürgerleány, Bárándy Dénes
pozsonyi menyasszonya. Báró
Jastrabski Honoria (Ria) a gyö
nyörü, komoly, mélységesen
vallásos lengyel apácajelölt, aki
Bárándy Dénest a lubd-welky·í
frontkórházban ápolja. Ulbrich
Egon, a soknyelvü zseniális
nemzetközi kalandor és kém,
aki már 1916-ban megLeremt
egy szükkörü, fQleg papokból I

álló összeesküvő társaságban a
csehek és tótok "nemzeti egy
ségét". Dr. von Dornen Oscar
né a meseszép fialal bécsi uri
asszony, akít Ulhrich Egon
Stjörnsünd Waldemár néven el
csábit és egy fontos hadiérde
keket érintő okmányt eHop tőle.

Bárándy György őrnagy, Dénes
unokabátyja, n karakán rna- l
gyal' közöstiszt, aki leleplezi J

Ulbrich Egont, beleszeret az
özveggyé vált von Dornen Os
cárnéba. SchaUen Misko bácsi
és Lini tnnte, Gréte nevelőszíilei

tipikus pozsonyi nyárspolgári
házaspár. Dr. Ajtóssy a se ma
gyarul, se németül tökéletesen
nem beszélő tőtörzsorvos. E
nevek mögött husból és vérből

formált alakok élnek a "Rianás"
lapjain. A való élet realizmusa
még Bárándy Dénes és 1ast
rabski Honoria légies szerel
mén is átcsillan. A Rianás moz
galmas cselekménye a könyv
höz láncolja, a hősök és hős

nők egyéniségéböl folyó s a!
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I NEtv1 OLCSÓBB MÁR I
§A BOROM i
~ mint a szódaviz, ~
~ DE NEi'd IS jZÓDA\'IZ! J

~i&I~... 3O,.,f L\ ~aiL "gy II fehér fejtett ujbor Soltvad
kert allolllásra kiszáUilva

Ilt s feladva. VaslIti fuvar kb. ~

i
it~-. . 4 fillér iiterenkéllt. Csakis I'..l1; 50 literen felüli rendelést

fagadok el. Hordó! dijmen
tesen adok a szállítás lar
tamara kölcsön; hord6rn

~ 30 napon belül bérmentve ~

I .küldendő vissza. Szétkül- i'

i.•

·. dés utánvéttel. Egy pengő .
le\'é\bé\yeg ellenében kül
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés I
italuak. tiszta, tökéletes za· .
matuak és n e m savanyuak.

Cim: Székely Ferenc !
Soltvadkert, Pest'ilé':'é. i

fi'WOIiMMJ~18WW~wwu6t"d

600 OOO q buza kivitele in
dul meg Ausztria felé.. A kor
mány bejelentette, hogy azok a
megállapodások, a m e l y e k e t
Ausztriával és Olaszországgal
l{ötöU, lehetövé teszik azt, hogy
a kivHel közvetlenül az aratási
idő után megindulhasson. Az
első kiviteli kontingest most ál
lapították meg. Ausztriába fo- i

gunk 600.000 métermázsa buzát I
szállíthatni. A külkereskedelmi
hivatal a kiviteli kontingensnek
több mint felét a kereskedők

nek juttatta, mig a szövetkeze
tek és bankok részesedését a
hivatal állapitotta meg. A ga
bonakereskedők hétfön délután
kezdték meg a rájukeső 330.000
métermázsa kontingens-részese
dés felosztásának tárgyalását.

A Békésvármegyei Kerté 
szeti Egyesület vas~rnap tár
gyalja a gyomai . gyümölcs kí~

áUitást.

,Jöjjön Ceglédre. Hogy miért
jöjjön? Mert érdemes. Érde
mes, mert olcsó az utazás a
Ceglédi Napok alkalmávaL Er
demes, mert felejthetetlen lát
ványban lesz része. Érdemes,
mert a Ceglédi Napok egész
tartama alatt (augusztus 29-től

- szeptember 6-ig) hihetetlen
olcsó áron vásárolhat gyümöl
csöt, szőlőt, bort, pálinkát, ba
romfit, virágot, gyümölcsfát,
szőlőveszől, stb. Megtekintheti
Kossuth városát Megtekintheti
a vHághil'ü Unghváry kerté
szeteket, az Európában párat
lanul álló hatalmas Unghváry
pincét Erdemes, mert szóra
kozhat. Érdemes, mert ImUu·
rálódhaL Érdemes, mert ezzel
a látogatásáv2J1 jótékony célt,
szolgál. Minden felvilágositást
megad a Ceglédi Napok ren
dezősége. Cegléd, városháza.

Legközelebb O:aszország alkoholt gyárt fGYODlldi és EndJi~ödi
is fog müködni a c!.1lkorrépá.'OóL Az 01as2 ipar j\.nYdl~ön..,r"t~ihirek
ÍutbaHpályákon. tekintettel il nemzetközi A gyomai anyakönyvi hiva-

Erről és sok más érdekes ese- cukoripar áralakulására - át- tal könyveibe 1936 julius 23-
ményről r:.~mek képes cikkeket tér fl. cukorrépának alkohol I lól 30-ig a következő bejegy
közöl a Délibáb uj száma, l alakjában való felhasználására. zések történtek:
~mel!..l~? ~:dal terjedele~ben.1 Különösen három gyár rendez- Születtek:
es klhmo rfrlitalommal Jelent kedett be nagy arányokban a Gellért Jánosné Elek Róza
meg. Nagyszerü musz!ráU 1'á- cukorrépából való alkoholtef~ fia Ferenc ref., MalaUnszky
diómüsorokat, súnházibeszá- melésre. Ezek közül az egyik Lajosné Herter Vilma fia L:~,.

molókat, pletykákat pompás l napi 250111. egy· m~sik napi jos Tamás, rk., Kovács Lajos~

filmrovatot, noveUákat, egyfel- l 1000 hl. és egy harmadik napi né, Solymosi Zsu.zsánna leánya
vanásos szindarabot és 1

1

1600 hl. tiszta alkoholt állit elő, Erzsébet
'. • I, P k l . meiy mEmnyiséget elsősorban fo/teg haUal'i e

mmt SZP!2 Kvpet -öző a nep-. a robbanómoto:rok üzemben~
.. • j. • • !' l A Dé I Gál La.ios 81 éves ref., özv.szeru SzmaaZl l~epes ap, - ! tartásánál kivánjak felhasz- '

libáb egy szf.lma I nálni. Tóth Bálintné Cs. Kiss JuLián-I na 60 évés ref., Balassa Pál 68

Ifiin.firi~jnmlMlfIllTliff:!!fM[fi.ii'in1irn_nimo~i' . i;e:v::g~ei:ai:V~~Z~inl\:;h~~
I ',: éves rk.

~ . Az endrődi anyakönyvi hiva-
~ ,~ ~ I tal könyveibe pedig a követke-
~'~ GYOMAI MEZŐGAZDÁK TÁRHÁZ ÉS 1.

11

ző bejegyzések történtek.
~ éDTE":FRc;Í'T'·~" S" .,?, . Születtek:
~ L.~ ,\L~., i U ZOVETKEzEl .' Vaszkó Lajosné Bácka Etel-

~ Bmagtárában (~'olt Iványi-féle I i~~V~~l~:j~;a;:~~r ~~iiá~~~ri~~:I magtár) Dl i n cl e n f é ! e I~ Tibor rk., Kőszegi Antalné KO~
~ ' _: vács Magdolna fia Antal Géza
~ ermen \tf. . rk, Varga Máténé Sóczó Máriai .. .·:1 .~ fia Lajos rk., Biró Gyuláné Ku-
~ tárolását Vállalja'~lriUa Mária fia Gyula rk.

~. KiUitas van rá, hogy El '~I,I'Id7cu~á~ot '~öt~ttek t
~ . '. ...! ..' ~ . Heged us Janos es Rmgb Re-
~ tárolt b ú z á r a, kmnaLmeHett, ~ gina.
~ §'!;\ Meghaltak:
~ kölcsönt ad él Gyoma·Endrődi I Özv. Varga Antalné Csipős

~ Hitelszövetkezet. ~ Eszter 78 éves rk, Gyuricza
il ~ János 4 hónapos rk., Szosznyák
~ A "HOMBÁR" s7.övetkezet .~ Margit 7 hónapos rk., Sipos
s~ minden ~ Imréné Czmarkó Eszter 33 éves
J@ I .rk., Kajla Olga 14 hónapos rk.,E ért : ió~h Ilst1v~.78 éves r~., Kviszely
~.~ ~ aJos onapos r \:., arga
..= ~ Irén 5 hónapos rk., SZUJf'ovecz
li:= él legmagasabb napi árat fizeti. ~
~ Istvánné Giricz Veron 60 éves

~JIj•••••I.Il.l.1 l'.m•••,)JJJ......~II. rIc, Levárdi József 56 éves rk.,
Sóczó Margit 7 éves rk., özv.
Torma Imréné Hunya Hon 63
éves rk.

ké:JZ 6:ln{jvészef~ szfn·
kör,yvek,

-lárscrda1nlQ vjI,~g·c~.s2mények

vd.lóságos é:'ő tükre cl ~:::;'ranknn-

képes r-C)~yójrata~ a

IvHmomos fh!k mUn~ásruhá

ban. Ez a eime annak a rend-I
kivül érdekes cikknek, amely·

HJ.,glap.13 uj számában !
jelent meg. A legkiválóbb ma- ,I
gyal' irók noveHáin kivül szám- .
lalan pompás cikket, nagysze-
fIl folytatásos és közel
száz remek az ol-
vasó a népszerü ké:Jeslapban,

VHáglapja egy száma

Kiadja ::. fRP,;';[.(UN--j!\RSUL4.T

éi leg·kiválóbb nnagyar
irók, költt}l.c tudósok, kri
Ukusok, újságírók, illuszÍ·
rál ák él rajzo;i5
és fényképezöművészek.

Évi előfizetés P 8 40. Előfize

téseket készségesen továbbít EJ

lóverseny Gyűmár1J. A Szen
tesen székelő Alföldi lovasegy
let augusztus 9-re a gyomai vá
sárteret kölcsön kérte, hogy a I
lótenyésztés feUenditése érde- ,
kében iU egy propaganda 1ó
versenyt rendezzen. A lóverse
nyen részt vehetnek a gyomai·
gazdaifjak is. A nyertesek ér
tékes jutalmakat kapnak.

kisér1etezésével a magya, és
maremanne szarvasmarha ke
resztezési kísérletével fogialko
zH: s ezzel kapcsolatban kiHön
tárgyalja az· egyedi etetés je
lentöségét, annakcélszerú ke
resztülvitelét a ~tehenészetekben

a "Mezőgazdaság" legujabb szá
ma. Ismerteti még az álla l
gyógyászatban az immunitás
al21pfogaJmait, a .kiWnő export
lehetőségekkel biró vöröshagy
ma szántóföldi kisérleteit, ct

gyümölcs vitamintartalmiü sib.
A dusan illusztrált szaklapból
a Mezőgazdaság kiadóhi vatala
Budapest, Földmiyelésügyi Mi
niszMrium, dijtalanu.l küld e
lapra való hivatkozással egy
alkalommal mutatványszámot.



1,

Ceg1édi h;tván ll. ker. Báró Eöfvös
Józse[ út ; l számú háza eladó. 3--2

Őzv. Kocsis Gergelyné szűl. Dancs
Eszter gyomai születésü okl. szülész
nő és masszírozó lakik Uróf Tisza
Istl'é.n u. 20. A nagyérdemű közönség
szives kéri. 3-2

Szerkesztés~rt és kbdásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdaválJalat, Gyoma

felelős üzemvezetö:Teket Sándor,

Papp 2sigmondnél1ak a Ke
se]oson egy a bánoIl1ker(b211
egy hold szántó főldie eladó. Négy és
fél ferlii.ly tanya 1:8szonbérbe
kiadó. ÉrteJ;ezni lehet Rákóczi ll. 14.

A szövetkezet elvál·
12!lta si Hofherr-Scl'lrantz-Clay
tOl'i-SchuWeworth Gép
gyári Művek f. t. képviseletét és
mindenfajta gazdasági gépeket,
szerszámokat és ekevasakat tart
a raktáraban. Mielőtt ebbeli szük
ség letét beszerezné, kérjen aján
latot <ll Hombár szövetkezeUöi.

Szántai Imre gyomai iakos tiszte
lettel értesiti a község közönséget. !Jogy
szobafestő mesterséget megkezdte, kéri
a n. é. közönség szíves pártfogását 2-l.

Eladó egy uj lwnyIIa berendezés
kedvező fizetés mellett Bodon Béla és
Szabó Lajos épület és butor asztaJo
soknál Atlila út ló sz. 2--2

2 pados szoba, konyha és \\lellék
helyiségek szeptcIlI ber l-re kiadó Gróf
Tisza ist\rán út 2 sz. 3 - 2

heőpapi P~K6 Béla földbirtokos
gyomai gazdaságába felfog2d egy első

bérest a l:övelkezo évi bér ellenében:
23 m111. 4 l1illL árpa, 42 SZ:1

onna, 25 kg s,'>, 42' pengŐ, l hold ten-
Eeri föld, 150 n.-öl vetemény föld, 1
pár csizn,a, sertés tartás, lakás, tüze
lő, 10 liter petróleum, baromfi nevelé
sért haszon részesedés. Csak állatot
szerelő, mezőga'l.d8sági 1lIU!:kához értő

egyének jelentkezzenek,
Mahagóini ebéálő, diófa háló és fe

hér konyhabutor elkőltö7.és miatt ol
csón eladó. Megtekinthető Kosout!1
L. u. 48 sz. 2- l

Klein vendéglőben állandóan frissen
csapolt Próféta-sör kapható. l-J

Figyelem ~ feliivom a házi asszo
nyok figyelmél, hogy hosszu kisérlete
zés uUm sikerült egy uj fajti'. faszén
tüzelés li tüzhelyet késziteni. /".1. uj tűz

heJy szabályozható, és eddig nagyon
be'lait A tüzhely három kivitelben ren·
dejhető meg, Herdy Ferenc géplakatos
nál - Kossu~h L. u. 2--l

Dévaványa natá~ában, Pusz(a
ecsegen vasút és műút kö-zelélJen 225
hold föld haszonbérbe kiadó. Ertekez
ni lehet, Simó János ny. tanítónál· Dé
vaványán.

JVJárt-on j\~~h,3Hir~ 2 fen:]l)"
!öidje, cl mezőberél1yi orsógut mentén
haszonbérbe kiadó. - Kossuth Lajos
ú, 40 sz. alatt. 2-2

KiUil1ő zamatl.l rizling bo, li!e
renként 56 fillérért kapllató ~{ereki!;6

-20

Özv. Miháiynénak Mezö(ur
és Endrőd közölt Perespusztán 91 hold
földje !laswnbérbe kiadó: ér16c7ni
lehet Bula .'\ndrásnál Poly:ik (lalom
nál, vagy a tulajdollosnál Békésen. 3-1

B

Tóth II. Mátyás, a bé-
kési fiu,. aki tavaly nyár óta a
CsAK-ban futballozott, kenier!
csinált. Profi lett, az Ujpest
hez szerződött. A történet idő

rendben ott kezdődöU, hogy
Tóth kedden érkezett meg
Békéscsabára és este hazamen t
Békésra. Tegnap reggel meg
iepetés érte: Jánossy Béla, az
Ujpest edzője jelent meg laká
sán és felajánlotta, hogy leszer
ződteti profinak. Negyven pen
gős heti fizetést igért, amiből

25 pengőt mint játékos, Í5-öt
mint a Tungsram-gyár kezdő

kapna.

megegyezés nem oiikenlH s igy
az ügy a vegyes döntő biróság
elé kerül, a m e l y vitás
ügyekben határozatot hoz.
II. ügyében ma estére össze
hivták a CsAK elnökségét is,
hogyahelyzettel szemben ál
lást foglaljanak.

a szerződést, amelynek
Jánossy - Uhrin

dr. ral, a CyAK fut
ballszakosztályállak elnökével
tárgyalt, hogy Klubjával
is megállapodhasson. Jánossy

ezer pengő! iel
az egyesmetn ek, mig Uhrin
András kétezret kért. A

tatj

GyTR-CySC 1

A csupa márkás neveket fe:l
sorakoztató drukker gárda der
bijének 90 perces szakadatlan
nevetéssel adózoH a szépszám
mal megjelent nézőközönség.

Az öltözködés nehézségein (Var
sandán pocakkendőzése, Do
Hwkos hajlekötése, Csapó
paláztól dadogási roharl1
csilapitásay Szabó csoní
olajozása, Kiss Anti
huzási főpróbája,"

könyök köszörülése, slb ...)
atesve, feszitve totyognak ki a
pályára. öt pengőst

fel a s meg indul a szó
igazi értelmében vel t összecsa
pás. Báthory rögtön megtapos
sa Szepessyt, Domokos viszont
Bolehovszkit szeretné levet
köztetni. Egy GyTK (ideg-)ro-

az ellenfél agyag védel
mén fennakad. Imre Laval él
harcos bajusz alatt nevetve
"keni" Csapót, Szabó """"'-"-~~=-"'"~~'~""""""'''''''''-'''''~,",,-'-
pedig Szabó JÓskát. Varsandán

1"-''''''''''';-1- anégykézláb járkál. Szalóki vad- . '~li8cn.,a

macska módra vágódik a lab- Pintér István és ne.\e Ntészáros Em-
dára. Báthory fölé pukkant. I ma gyomai lakosok veltek egy belte]·
Kiss Anti térdkalácsa alaH I kes lakóházat Kocsis Uszir'né Kovács
ki, majd automatica vissza for- 'I lrnl1 és társától 2600 P·ért.
duL Kéri oxfordja Balogh szem., Pálka Gizella gyo,nai lakos veU :2

hoJö 82 n.-öl csepüsker1t n ];4-
fogát teszi próbára. Já- i ed részét Kocsis Lászlóné Kovács Irma

nos labdába rug! Félidő. Az- gyomai Jakostól 350 P-ért.
tán fordulás. Szabó Jóska még I l-íatvani Gergely és neje Kölcsei Pi
mindig a liget felé hajtja a I roo:ka és Kö!csei Margit gyomai 13\;0

labdát _ megmagyarázzák ne-l sek vettek egy beUclkes ]akóháLat
lüuchió H,nálía körösnagyharsánvi 1a-

hogy mi az a kapucsere. ! kr,,,Ud 1300 P-ért.
Erdei, Porcsalmi, Nagy Imre, C5ath S4.ndor (nős Ágoston Teréz
hozzák most nevetési lázba a' zel) gyom"j lakos vett 391 n-öl kö]es
nézőket Német Géza Szalóki fenéki szántói Cs Nagy Bálintné Lada
gyomrát masszirozza, Imre Pis- Zsófia gyo~llai Jakastól 100 P·ér t

.
Weigert Györgyné Berki Eteika gyo-

tát feUörölik. Varsandán tO-I mai lakos vett 2 hold 1544 rJ.-öl gör-
vábbra is négy kézláb :j bekutJaposi ingatlan felerészét Weigert
Izsó a saját nyelvét t~ossa. I Minaly gyomai lakost61 600 P-ért

. hanyi Vincéné Timár Mária gyomai
Dühös, amiért figyelmeztetik i lakos '/Ctt 2 hold 400 n.-Öl csergettyü
rá Erdei Kremmer elé I" laposi szántót Kalóh János (nős Gel-

Jai Franciská\'al) endrődi lakostól
a~ü lő S a labda bef:lyH~ a ~la- 1

1

. P-ért.
loba. (l-O)! Porcsalml al01 J)La- I K. Timár Imre és neje Száfián Ro
val'" kiru<Yia földet _ iQY sze- I zália gyomai lakosok vettek 783 n.-öl

OJ ~ kölesrenéki szántót és 2 hold 310 11.-Öí

relL Kiss Anti szalon hangja I kölesfenéki szántónak 3N-ed részét
szórakoztat még s aztán vége... I özv. Czeglédi JárlosrJé 1,\101nár Zsófi-

ától 970 P-ért.
A közönség még egyre csak IiK'cHí~ft~-::~fi'])~}Wt~~

nevet s ez a lelkes drukkerek I
sikerének tagadhatatlan doku-j

mentuma. -Cs,-

aBeszámoló
1935.-36.

lovagolnánk s bünbakot keres
nénk. Sokkal helytállóbb, sok
kal célirányosabb, hogyha ve-
zetők és játékosok figyeimét il

i közelgő jubiláris esztendőre

A bajnoki futballisták ezer hivjuk fel, hogy gondos előké

izgalomtól fütött lármája eler- I szités és előkészülésútján oda
nyedt s megmerevedett mOLza- I hassanak, hogy szereplésük
?atain a nyár elmélázó csend- II méltó legyen az egyesület ne
Je mosolyog. Titkokat őrző I véhez s egy saiakmentes ün-
másfélórák élesen kirajzolódott l nephez. Cs,
arcán öröm és bánatvonalak l
húzódnak, hogy összekuszált l
egymásba ölelkezésükkelnémán I
meséljenek egyelrepült őszről I
s tavaszról, meg a 25-ik élei- l

évét maholnap betöltő Gyomai'
Sport Club ezévi működésérőL i

Szeptember. A nehéz bajnoki
küzdelmek hosszú, változatos I

sorainak égető vággyal várt I
pr~mmier hónapja.Minden perc I
rejtelmei burkol s rejtelmessé- I
gével vért forral. Minden perc
álmokat álmodik, fellegvár~kat
épit, szines terveket sző, mig

nem tisz~virág éHe mult~va!, I.

vagy valora egy-egy lehel- ,
letny~. gondolatot, vagy könyör- I
telenuI kerget a megsemmisü- I
iés karjaiba mÜlden emberi II

reménységet. S ez a :
percből felhivott ősz mostoha l
g!ermekévé fogadta a GySC-t. .11
Nem egyszer csak a balszeren- '
cse fosztolta meg a győzeJem- I
től .a lelkesen. küzdő csapatot. I'

amihez erősen tartalékos mi-,
volta is jelentékenyen hOZZá-I
járult. De nemcsak a
pályán szegődött nyomába a I
balszerencse: egyesbirói itélet
alapján tizennégy pontjából I
csak tiz maradt, a tabeHán pe- I
dig hetedik helyre esett. Ilyen II.

szomoru pont zárja az őszi

kűzdelmet. Tavasszal elfojtha- I
tatlan dactól tüzel ve rajtol a l'

csapat, három mérkőzést egy
másután megnyer, a Szövőgyár I
ellen magas formára fut de I
bukik f ettől kezdve a ve-I
reség széria, letörtség, intéző- I'

hiány, csapatfelforgatás (3 ka- I

pust, hat bekkel, 9 halfof,
csatárt szerepeltetett 12 mér

~{özésen).játé~oshiány, ~gy 8-0-1
as vereseg, kiábrándulas, kö- i

zönség elhidegülés, vezetősécri Il:J ,

vállvonogatás s a baj addig I
dühöngött, mig önön maga be- l
le nem unt... Szezon végére I
kábultságából valamennyire l
magához tér az együttes és l
utóljára győzelemmel, összesen II•.•.

22 pontlal a 7-ik helyen ma-.
rad, ahol addig is rostokolt. I

Dióhéjba süritve igy fest az I
1935/36-os év labdarugó idé- I
nyének GySe kc"piája. Szósza-I
poritás volna és "eső után kö- I

I

pönyeg") ha most is a hibákon I
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községi
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megteU in
hogy Gyo-

..~ Békésvárn};sgyei GYÜIllÖlcs-
ternlelő EgyesGlet cso-

esütör[ökön.

sok

ezért
hogy számHhatnak

Lelkes éljenzéssel és tapssal
dr. Sorbán Jenő fő-

szolgabü'ó igéretét

A nagy. tetszés után dr. Sor
bán J en.ő l:őszolgabiró szólalt

és megemlilette, mióta a
főispán úr Gyomán
teU és már akkor
a gyomai közmunkák megindi
tásának a szüksége, azóta neki,
a főispán úr határozott utasi
tásá.re, jelentést ken
tennie a közmunkák megindí
tása ügyében. Sőt, ha közben
beszélt a főispán

szóhahozta ezeket a IOl,span
igy neki
sége is az épitési
vizsgálása és elősegitése. Meg
emlitette még, hogya legköze
lebbi közmunka a gazdasági
iskola lantermeinek a megépi
tése. Helyesli és támogatja a
polgári iskol21. . Utána
néz a IS.

Megállapilja, hogy az épilkezé
sekhez megv21nnak az

1S a

pénzt
Arra kéri hz értekezletet, fo

gadja el a vázolt szellemben.
összeáHitott határoiati javasIa

amelyben az épitöipari köz
rmmkák sürgős meginditását
kérilc Egyben megkéri . Sor
bán Jenő föszolgabiró
hogy támogassa a gyomai epI
lőiparosokat a megmoz
aulasukban.

ciGyo
közgyü ése

Gyoma község képvÍselőtes

!üle[e 1'. hó 7-én, pénleken d.e.
órakor rend [.; i vüli közgyü

lési tartott
A tárgyalások során az egy- Vasárnap délután 4

házak iskohH fenntarlása ré- mintegy 50 épltőiparos épitési
szére az 1936 évre megáIlapi- 3l1yggyáros és építési anyagke-

.ioU segélyt a következő eszten- reskedö Beinschróth
dőre is megadták. A beseriy- kőmüves mester ajánlására
szegi iskola 2.-ik tanterinének Kurcz Mihály kőmün;s mestert
felszerelését az 1937 évi köH- választotta meg az összehívott
ségvetés terhére szerzik: be. Aédekezlet elnökéüL
lakarékmagtár és Horthy-se- Karez Mihályelnökimegnyi
gélyahip buzájának kezelését tójában íelhozta, hogy az épi
egy évi időtartamra az Első. íőiparosok siralmas helyzeté
Bpesti Gőzmalonmakadták oda, ! nek megjavitá~ára való
dacára anna" ~ hogy a "HOM- i lnegkeresésére hivták össze a
BAR." szövetkezet ,eljesen in- I mai értekezletet, a
pen.v~HaH~ volna e?nek, a li siellemben mondja a
KBzeleset, mIg az Elso· Buoa- .maga véleményét
pesti G.őzmalomnak a jövő éV-\ Megkülönböztetett tisztelettel
re atvitt~ vagy terínészetben ki-. üdvözölte az értekezleten meg
velt mennyiség után 3, illető- jelent Sorbán Jenő főszül-

leg 2 százalékot, mint kezelési gabirót, azután a szót
költséget fizet az alap, ami 200 Beinschróth tonnak, aki
q. búzánál 600, illetőleg I nagy körü.lLekíntésse! és tárgy-

. kHogram lehet. Reméljük, ezt ismerettel vázolta a gyomai
II jövedelmezőgazdálkodási mó- i építőiparosság mostoha helyze
dat nem próbálja az elöljáró- I tél. FelemWeHe, hogy il gazda
ság a. községi gazdálkodásba is '
átvinni. sági válság óta nemcsak a ma-

Az általános kereseti adó ki- gánépitkezés szünt meg Gyo
vetésének kulcsát a szokásos mán, banem a kőzépitkezés is,

És ebben az arányban olyan5 százalékban állapitotlák meg.
'gyilkos árrombolás alakult kiFigyelemre méltó előterjesz-

tést tett az előljáróság a sza. az épHkezési váHalkoúí.sban is,
hOQY a me'Q: 1920-b'·pn volt 80-vatossági· biztosítás ügyében. Az ~ ~ - ~
85 filléres kőmüves órabérekegyhangulag elfogadott szava-

. 1935-ben már 25-30tossági biztositással a község
nemcsak a saj át érdekeit 'liHe zuhantak le és még igy is alig-
előbbre, hanem biztosította az alig tudtak az épitőipari mun
egész község lakosságát a bal- kások szakmunkát kapni.

.eset ellen. Történjék a szeren- Nem érdeke a gazdasági éle-
esetlenség bárhol a község te- tünknek, hogy az épitőipar el
rülelen (utcán, házban, szántó- sorvadjon. Ha tehát a magán
földön, legelőn) bármilyen idő- töke nem tud munkaalkalmat
ben és bármikor, a biztositó előteremteni, indiisák meg a
társaság fizetni köteles. közmunkákat, amire kedvező

Legeltetési dijakat 8 és 16 al!{alom kinálkozik a polgári
pengőben állapitja meg a kép- iskola felépitésé~'el, amelyhez
viselőtestiilet, végül pedig íel- pengö már készenlét
h~talmazza az elöljáróságot ar- ben is van, no és ennek az
ra, hogy a7.anyakönyvi köny- építésnek a szükségszerüsége is
vek részére- lehetőleg hasz- megvan.
nált tűzálló szekrényt vegyen. még a vágóhíd

12 órakor a tárgysorozat utol- tartha!aHanságára, a külterületi
só pontját, a gazdasági iskola i s k o l á k tlllzsufoHságára és
uj lantermének felszerelését az ugyanakkor Gyoma községnek
1937 évi költségvetés terhére mintegy. 210.000 fek-
szerzik szik különbözö és
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ketesUnk. Ajánlatokat; ..Nagyfor
g9Jlmu" jeiigére Erdős hirdetőbe,

Budapest, Téll'ézkéSrl..lt 35. kérünk.
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Mll'l1:lenUtt elterjedt cikkaink ejha-
lyeli:ésérlill jól bevezetett

KC::PVJSELÖT

Kinek
nlagbaváló

A Magyar Külkereskedelmi
Hivatal most szervezi meg a
magbaváló szilva Svájcba való
eladását Ha Gyomán és End
rődön össze tudnánk hozni va
gontéleH ebből a szi!vábóI,
zonyosan jól járnának a ler
melök. Az egészhez nem kell
más, minthogy az, akinek lE'.5z
ilyen szilvája, becsülje meg,
hogy körülbelül mennyi lesz
az súlyra és jelenlse be a gyo
maiközségházánál Pintér Pál
ná! (közös irodában) augusztus
15-ig ezt

tután bFarsang

kor a

~~~~$"~#,.,@:::öl.~::';::~=.::.. :,:_:='~,?::_::,~~~..~:;:"~~~::.::~-"'--:::..~A,,~~..::'\.::1t~.JJ?=:tJ~~~~'~~=::.&=%::':::>o.~S"....:':::'~~~=~:::::::::=:=;~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~
21" ~""'~ ""0_ • ""k.""'1'""' ....5!"" n .- lio ~~ .._~ 1 into' ··:..,.M.... ..., 1""!':!0' ....tt.."...,.;:-.....~~

t f ~
A az Erzsébet l got vonnak kL FokozoUabb mér- l lá"zosok alá ne mulasszuk el a I

ligeti amely Medo-l tékben ez ebben az évben, l szuperfoszfáttal való mütdgyá-!
varszky Mátyás vármegyei kert é- I amikor minden kapás, mond- i zást, ha pedig a kapások csak!
szeti elnök és j ha,tnánk az e~ész országhan I' régebben kaptak istáUótrágyát, I
kerl.észeti intéző állal is a l rekord-termést Igér. Ezért még ne;}' a kalászosok miitraovázá- l

J ~ c:. ,~. N'.,.I ~

megfeleW. 1 istállótrágyáztuk is a kapá- l sáróI még fekozottabb mérték~ ~

JIU<UUC"'.:? ideje 3-5. : sokat, az utánuk következő ka- ! ben keH gondoskodni, 'Il

részt akar venni a kiá~-

liláson, annak v. Gyu1i.a "'!' !
igazgató kézségesen jelent- S·' Á. R A P j
kező ívet, ugyanakkor a kiá'li- . I Relativitás
tással kapcsolatos dolgokban is r
a rendez,) bizottság mindenkor VUá9néz~et. j I ezen a földön isteni eredetű I Az ember átlagos életkora
rendelkezésére áH bárkinek. Az ilyen szép, tiszta, holdas l Amit az ember alkotott, oly I 70 év, a IM, szarvasmsrháé.

Az ülésen elhangzott arra a éjjelenken, mint aminőkben l határokat nem! I szamáré 20, a sasok, papagá-
kérdésre, hogy az egyesület in- mostanában van részünk, kel- i Erra azután valahogy eIszo- !lyok~ teknösbékák között nem
tézkedetl-e már a szilvaaszaló lemes időtöltést jelent sziimom- ! marodtam. I rilka a 200 éves élet, a tiszavi
kemence megépitése dr. ra az uj, ismel:etlen utcákon l Hát nem kár, hogy olyan! rágé pedig mindössze egy-két
Sorbán Jenő és vitéz Pajor való céltalan sétálgatás. Az álli- I emberek, akik ily "emelkedel- I óra. , ,

megnyugtató feleletet ad- talos cs~nd, ami ilyenkor meg-I tebb" szempontból néznék a I.. ~ m.mde~ek, - ·dacara az,
tak, s közöHék, hogya szilva ülí a falut, - amit csak nagy l földet, csak a .. , .. holdban le- l Idobeh elteréseknek, - ezek
beérése előlt elkészűl az asza- ritkán tör meg a lépteim zajára l hetnek ? ". '! alatt az eltérő hosszuságu idők
ló. Nem lesz szükség arra, hogy felfigyelő éberebb kutyák köte-I alatt, ugyanazt az egy életet
pálinkát főzzenek a szifvából, lességszerü vakkantása, - s az I Hivatali lo'gika I élik végig. Születnek, - szeret-
most az aszaHszilvát a nosztah!ia, ami - ha tudat l M'· l" 1 "}. I nek, - meghalnak.

~ mt csomago opaplr {em t j l\fi' t il.- l k t
lehet értékesileni, s inv a ta- alatt is, - ott él mindenki-,I '.I.m. emver. a ova -a sz:ar~

0_ , a kezembe a napokban vala- l hák- t - . k' 't ~ .
goknak nagyobb haszonnal jár ben a teremtés titkaiba, céJjá- I l' .., l é vasmar a. szamara a. sa)-

I me \TIk pestI uJsagna" egy r - 'l' t·,·' hl' t '
a szHvatermesztése, való behatolás iránt, bősé- II il.-b~' _ .. ' '" I " bb .. na om, a sas, a papag",- y , :Ei

gev l keletu iapJa. nKi!. osz- t k "~b <!'á~ dál·
ges tápot adnak az elmélyedö '... é b'" . l" •. e no:s er.- l eso om.tonoss g Ol.j mmt uvancslsag- A t'" r, " /" ' ,

meditációra. b l l E ". l~zavlragoil' ... ~ Ing)'-
Ó o vasgattam ezt OJ gy to1'- 'l J '

Egyik legutóbb~; sétám alatt vényszéki tudósitás szerepelt ~ .em, ..
példuul azon a leórián gondol- ezen az oldalon épen, abban a l A vicc
kodtam el, amit legutóbb egy b h' é-iinügy en, amIt egy megt -, A társaság fiatal amO:roso1a
osztrák magántudós áUitott., dt ' - . t"k' II l.-' '"ve penzugYl h -ar e en, vl- egy szép elvált asszonynak te-
fej, s amel.y szerint a holdan I· zonvo' 1'lletA·kpc'uzeknek elke '

J ~ <~. . . ~- I szí a szépet, akHó,'! engedél~Jt.
van éle!. Nem azon töpreng- I l' k l l é' I J

~ ze ese, s az enne - lep ez sere .nyel', hori"v lakásán eltv déle-
hogy igaza lehet:e~ vagy lk - t it k" h·" '(. . tt hJ ~.,Y

sem..· 'hanem 'azt ..'p'.. róbárláinel- e-ovee. 'onyv .a1111sI as m~a lőtt ,·~tisztelgő látogatást te.-
, inditott meg a 'budapesti kir.

képzelni magamnak, hogy ha T 'k gyen.
. örvenysze '. - I Az asszonyka me:" a dl a atényleg van oU élet. s ember, b "

A védő, - védence érdeké- pontos cimet, s elrágadtatássnJ
- milyennek látja az YHjjon a ,

! ben nagyon helyesen. - J'obb I festi le azt a házat, amelvben
mi földünket '! ! - - I .J

1 ügyhöz méltó buzgalommal, az. lakik. ElmondJ'a, hogv'akapu-
Tekintve ugyanis azt, hogy l ~J

földünk térfogatra legalább eljárás egyszen1 megszünteté-! bejárat ugy van kiképezve, mint
set kérle, mivel, - s ezt a be- J egv kis kápolnának á haJ'óJ'a,huszszor akkora, mint hűséges ~.I
csatolt orvo:.i bizonyitványok- ahol akaratlanul is \'alamiáhi

kisérője: a hold, az a kép,
a m i t a f ö ] d a a holdlakó- kal igazolta, - a vádlott be- szánja meg az embert.

számíthatatlan e l fi e b e t e g, s - TudJ'a- fejezte' le-
nak mutat, legalább is négy- ~

mint ilyen, büntetőjogiIagfele- irását a meuyecske - Oh.'l:iUl
szerte nagyobb, amekko-

lősségre nem vonható. az a kapu, hOQY ha belép 1'2j"-ranak mi fl. teleholda t látjuk. ~

Micsoda isteni látvány lenne ez Az űgyész ezt ellenezte. Ő -; ta, hát mindjárt ameHét togja

k .. k a ténváUás ismeretében, kÜlÖ-JI verni.nel un .,. .J

Ugy állna előttünk ez 3Z nős figyelemmel arra a raffi- - AsszoD!om, -:í e l e l t a
öreg sárgolyóbis, mint a legna-l né~ára, am~nyel a v~dI.o~t az I ~zeneme~ las sze~l~don.- ,én
gyobb földgömb, amely előtt _ l elkoveteU bunt palástomi Igye-I Jobb szel etnéo: akkor 'i'erm a
anno dazumal - hideg verej- l kezett - az elmeá!Jaootot il- mellemet, amIkor azon a ka
téket izzadva feleltünk tanára- ! l~tőleg éppen az enenk~ző kon-: pnu - kil.épek!
inknak a földrajzból, s ame- I kluzióra jntott. Annál is in- !
lyen szép szimmetrikusall fu- i kább, - ugymond - mert va- l
toHak keresztül-kasul a széles- Ilahogyelképzelhetetlennek, hi-I
segl és hosszusági fokok, s l heteUennek tartja, hogy a ma- l
amelyen a könnyebb tájékolÓ- I gas pénzügyi kormányzat szer- !
dás kedvéert különféle élénk j vezetében hosszu esztendőkön!
színekkel valának megkülön- l át ülhessen felelős pozicióban
böztetve az egyes országok, .. ,' egy elmebeteg ember, a nél

Azután rájöttem, hogy ez az kül, hogy ezt a szellemi defek
6sszehasonlüás mégsem helyes, l tusá.t akár hivatali kartársai,
hiszen az ilyen színezését az l akár főnökei, akar felettes ha-

~ ,
egyes országoknak a holdról i tósága felfedezte volna.
hiába keresnénk. Bizonyára l Az ügyész urat borotvaélrs
látnánk tisztán azokat a kon- l logikájáért sokan megéJjeuE'z
íurokat. amelyeket az egyes! ték, - csupán egy szemmel
konlinensek mutatnak. a na- l láthatólag baloldali h fl. II g a t ó
gyobb beHengereket, 'tavakat, l mo:rfondirozoU akként, hogy:
folyókat is, látnánk a hegyeket, ! amit az ügyész úr nem hisz,
a hegyektől á:rnyékolt mélyebb l arra a lehetőségre ő már ré
völgyeket, szóval m~ndazt, ami l gebben gyanakodott, ..

A legfontosabb azonban a
különböző növénynek az a tu
lajdonsága, hogya talajt kü
lönbözőképen használjak ki.
Egyesek csak a felsziné
ből táplálkoznak, mások győ

kérzete mélyebbre a ka
lászosok főképen a talaj fosz
forsavál veszik igénybe, a répa
pId, a foszforsav a káli
iránt is támaszt különleges igé
nyelcet. Egyben meg
egyeznek a kapások és takar
mánynövények, hogy a
ból igen növényi tápanya-

Rendesen vezetett gazdasá.
gokban vetésforgóban követík
egymást a növények a szántó-

hacsak nem szabad gaz
C1á!kl)d:ast folytat a g8zda, ami

helyzetnek megfe
termeszt nö

még az ilyen
gd.l.Ui':l.H\,UUlö.SI1<U sern kö

vetkezhetnek a növények akár
milyen sorrendben, őszi

kalászos után őszi kalászost ek
kor sem szabad vetni; kapások,
vagy takarmánynövények itt is
váltogatják egymást kaIftszosok
kaL Erre azért van szükség,
mert a különböző li vele
teket csak akkl)1' tudjuk idejé-

és megfelelően 'elvégezni,
ha a növények egymásuiánjá
ban bizonyos változatosság van,
de szükséges a vetésforgó azért
is, hogy időt adjunk a talajnak
a beéredés:re.

a vetésforgó a gyom
irtás miatt is, mert kapások,
vagy takarmánynövények beik
tatása teszi lehetövé más növé
nyek alatt elszaporodott gyo
mok kiirlását.



UJSAG

Seges-

EZ

le~rtökélet:eselbb

A

községben a
szágos vásár 1936. évi augusz
üus hó 14, 15 és
meglar'tarni és pedig: augusz
tus I 4-én pénteken hasított kör
rnü :.wguszlus
l5-én szombaton lóvásár, au
gusz lus lő-án kirako-

vásár. Az állatvásárra sza
bályszerüen marhale
vénei mindenfaju állat felhajt
ható, - eladásra nem szánt
szekérbe állatok slilHén
csak szabályszerűen kiáHHoU
marhalevéUel a
vásártérre.

külön-külön marhalevél
áHitandó ki. Iparosok, keres
kedők iparigazolványaikat fel
mutatni tartoznak Előljárósá~~

/-: z ~ ~~Ű ~ l ~/ ~

finek szobrot
várott.

augusztus 2-án nyilt árverésen
3 évre a 8 k hold

évi 14.5 q. bú
záért haszonbérbe. Utóajánla
toL tenni augusztus 15-1g.

18 arMómul1
kús aratott Ausztriában, akik
az ellátáson é.s utiköliségen ki
vül67 fillért keres
tek tisztán. Nagyon van
nak elégedve.

A Mehészkör értesiti tagjait,
hogy f. hó 9-én vasárnap d. e .
a publikáció után mé
hész fontos ügyben jelenkez
zen Kató Lajos jegyző irodá
jában.

Békésen a reálgim-
názium Teljes
ellátás, mosás havi P-ért.
Jelentkezési f. hó 25.
Bővebb felvilágosítást Berentés
Lajos gimn. igazgató ad.

Szem hiT. Dr. Vince End-
re községi ügyvezető orvos au
gusztus 5-tő! - 19-ig szabad
ságon lesz. Távollétében dr.

Gusztáv orvos látja el
a rendelést.

Gyógyszertárszo gá Lat.
Unlnc'pn,ap,ol{on és
honap l-től IS-ig a ::.s

a utolsó napjával
bezáróan a heéri Balogh gyógy
szertár tart szolgálatot.

il

H SZ
megkezdte a

indenfé!e vetőmag

"PETKUS" rendszerü

ni kezdte. Hogy magától, vagy
a forgás által, - azt megáHa
pitani nem leheteH - a rongy
a kezefejére hurkolódott és a
másik pillanatban már Kisst 8

levegőben pergett A gépnél
tartózkodó Kiss Benjámin fe
lelős gépész a szerencsétlenség
pillanatában a szabályozóhoz
ugrott és azonnal megállitotta '
a gépet s igy sikerült a na
gyobb szerencsétlenséget meg
előzni.

Kiss Lajost a gép, a gyors
megállás ellenére is 1O'--12-szer
vitte körül.

Első segély-nyujtás után a
gyulai kórházba száHitották,
Kisst, s oU megállapitoHák,
hogy a két karja öt helyen tört
el és fején is zuzódást
szenvedett.

Nézd, !zogy fé/nek.. hajh, be
[reme!; nek,

lil ma minden S2ft' 1'Iidat őriz,

É<: jeI·:mnak, ugye KrfszíllSOI1J, 

Aki mindent, mindmi eltH visz?
És nehéz vddat dr!z

Jegyző gyülés,
ünnepély és urgács est

Endrődön

l
A rendező községi tiszt vise- I

lők felkészültsége és odaadó 'I

szorgalma teszi lehetövé. azt,
.hogy holnap Endrödön délután I
3 órától másnap reggelig ugy
szórakozhat mindenki, miut vi-~ ~,,_

déken sehol.
A munkanapok közül emel- Gazdá.t cserél a

. "~ . l i ' I
kedikki ez á nap és egy fe- gyo al.D" pO, O l

l-ll1fló C$.i.i!ug UjjOflg a légben, l lejthetetlen nappá válik. mozga l
. . , A régi világ, mó.bH. lesznekOi d ; iti;;b·lf1 éOlle!, fl oj:/'mloL- I 'A ."v k .~. l 'lt b t,~C 4.-..... b. >,."1";, •• ,;; •. "; • ht felelev~nÜve:"i~ákbantritásJ mar ,e e oaa m ur Ck

S árnyak jónru!k, széf ZÚi~ t1 turltÍU. llept~ny evészet, lüegészitveGyo- :ránny~da:g~:dl gyomái'm ozi
JÚk!.tll>O'll, ef,jÍJed b.mlloJ<. . l ma és Endrőd tisztviselőkará- ügy végre lekerül a napirend-

S va rum fl sir\l~ ~rrrl~f:!acli)AknJ'd' l'a's'. 1\ nak foltball játékával. A sok- ről. Értesülésünk szerint egy
Ua { • ~.. _ sok érdekes műsorszámok biz- .tőkeerős vállalkozó á r g y a l

• II tositják, hogya tömör prog- a mozgószinház átvételéről,aki-
nek a személye is Qarancia

°l I j ramm mindenki igényét kielé- ro, ~,
agyar SIKereK l gili. lesz, ~ogy a.liyom~ l~kossaga

cl berHniOIi piászon . Az ünnepély fénypolltjában a I kult:1flgényeü s.zolgalm I
jegyzők országos hirü dalköltője mon nem ,lesz az a I

Ötvenhárorá nemzet tiai mé- Murgács Kálmán áll. Az este 8 ~yeszleU. roka,
rik most öSSlze erejüket a Ber- órakor kezdődő dalcst olyan l Jog t III a J d o n o s
Hnben folyó XI-ik OIirnpiászon. összetételü. hogy az felül fog I a mes~be!i két
Ebben a nemes nemzeti ver- lk d' -d b I nyuzm.eme e nl a VI ck ármeLyik i ....-......"""'"""""-~
sengésben a leghatalmasabb .hasonló estjélőL Ei marad az au . 9-i
nemzetek mellett Magyarország Murgács országos hirneve i

fiai az előző mérkőzéseken is csak biztosíték, hogy II délutáni S PO nnep ~j . .

becsülettel állották meg a he- bohózat után a lelket felemelő Folyó hó 9-ikére tervezett I
lyüket és most Berlinben is esti program mindenkit ki- nagy sport ünnepély közbejött l
nagy dicsőséget szereztek már elégít. akadály elmarad. A !
eddig is a ma~yar névnek. Ed- De mindenki szeretettel vár két egyesület vezetősége annak I
dig három első dijat nyertek is a rendezőség, mert az iH megrendezéséi évi szep-!
a magyarok: Elek Hona a női adott fillér jótékony fil ér lesz, tember 6-ára tözte ld; A nagy I
törvivásball, ~árpáthy Károly hogy sok-sok jegyzöárva köny- előkészületek már is folynak, '
és Zombory Ödön a birkozás- l' fl' ·tnye l e szan sa. és hogy annak sikere tel.J· es le-
ban lettek olimpiai bajnokok. A" élj l k l

Z unnep ye 'apcsoAatosan gyen, a vezeWk elkö-
Aki csak egy kicsit is tovább t .. é· • k lartJa VI ren1es özgyü ését a vetnek. Szeptember 6-i k á r a

Ját az orra hegyénél és érté- \7' . J ... E l'armegyel egyzOl gyesü et IS. mindenki készüljön fel és ott
kelni tudja a nemzetek életé-
ben kifejlődött sportolással legyen a nagy sport ünnepélyen,

l h ELKAPT A A GÉP mert kellemes és o!cs.ó szóra-
e ér elő kapcsolatok nemzeti ""'
értékét, az a négy évenként LEND!TÖKEREKE kozásban lesz része a m. t.
megismétlődő Olimpiászokon a A GÉPÉSZT közönségnek. Különböző finom
mi ott szereplő fiaink eredmé- ételekről italokról, finom süte-
nyének büszke érzésében is Majdnem halálos végű szeren- ményről, szórakoztató kabaré
busásan látja a magyar kor- esétlenség történtf. hó l-én· előadásokról, szép futball mér
mányzat részéről a testgyakor- Kiss Lajos gépész kezéből a kőzésről, reggelig tartó táncról,
lá . t . f·l té é b lenditőkerék elkapta a rongyot, jó magyaros zenéről és sok

s Jn enZlV ej esz s re e- minden másról, ami kedves és
fektetett tőke bec~üleUel meg- mire a nyugtalan és mindég jó lesz a n. é. közönségnek, a \
hozott kamatálllak gyümölcsét. I kapkodó Kiss Lajos a rongy két egyesület vezetöi gondos-I

A lelki értékek elbírálásában után kapott, majd azt ráncigál- kodnak. Csáky, .

Ezernyi mnlt, ezernyi emlék,
Szil j bűnök ölelnek összel

Imádságba borulok halkan:

Krisztusom" jaj, védeni jössz-e,
Habiln ölelgel össze ? .

Régipádak nYlIfnak az estbe,

Az élet egy e!feküdt árnyék;
Nehéz birkok teremnek bennem;
Efsápadok {jlÍII/hacsak fáznék.

Hog)' e!fe!ciid( az drnyek f. ,

Iőpef1dő/( bősz vihara harso!?

Vu/ami/6J bá/ran is /é!r:'k,
Hin!s szerefl'e j'>zonyal engem,

l<risz!l1som l ha aludui iérek.

Lálod: bátran j, fJlek.

Sze/id vag)'ok, illla bús szolga,

Két JlJgy szemem ú.ifY issza arcod,
E!nwlna út, Kris.z!us, abdfIat,

Csak eg)' kicsit kéne aiwmod,
ll:jjg ránk barui ilZ arcod

J Ji. b· Nlős, mif,or (lZ estéil

}ú.-;h !uú jónnek (j~ ámyak>
Riodo2v<l bújok magamhoz,
Kn\zflfsom, én tfgedet várlak,
Mikor jŐíwek az ámyak,

.~V::c::,,~%~'~"'~'~1"""~"'_~R:...~":::_e:::'~-J':::::J::""'::::C::::4:::%~e,.,~~:::::·~~~::.~'!'~':::J~J:::;:::::'::"::C~"'~%~"~'~;~·%~"t..~e_~i:-:::'~aÍ?~,::::r::::J:::::':'::"'::%~!.5~%~%~%::"t..~%~"t..~e~,.:::ze:::;P-~--<&?~:;;;J:::""::""::"':::%:1t:&~'::~~'*a.~._~?t.--~"":::::#:::::"'~~~~~~~~=~~~:::=:=:::::::=

is példát vehetnének a diplo- j
táüi.k a sport-diplomaJáktól: I
itt az elsőség megszerzése vagy l
elvesztése nem azokat a gon- j
dolatökat ébreszti, hogy minél !
tökéletesebben és tömegesen!
ható gyilkoló szerszámokkal l
vegyenek elégtételt maguknak, I
hanem a legközelebbi Olimpi- l
ászra becsületesebben készü~ I
lünk, hogy mi lehessünk az el- i
sők. Azt hisszük, ha asporto-I.
lókra biznák a nemzetek sor
sát, azok nem háborukkal in
téznék el az ellentéteket, ha
nem barátságos mérkőzésekkel.

GyomáróI- dr. báró JVIaasburg
Kornél szolgabiró van kint I
Berlinben és nézi meg az olim- I'

piai játékokat.
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5?c-rkesztésért és íriuaásén fcleíns :

WACiNRR MÁRTON.
Hungaria könyvnyollH.lavállaJat, Gyoma

"elelós üzemvezetö: Teket Sándor

A "HOí1iIBÁR" szövetk.ezet ej~'Eil'"

lalta. Ei Hofherr-Schl'antz-C!aji
tcm-Schuttiew()rth Magyar lJ!ép·
gyári Mal/eik r, t. képviseletet él;
milll:l1enfajtagazdaságigépekel.
szerszámokat ás ek~vasakat i:2lf~

a raktárában. Mielőtt ebbeli &zUk~
ségletét bes'l::erezné, sjár,
latot a Hombár ·szövetke:r:ett6t

Endf'6doo Kossuth-u.21 szám alaH
327 'lJ.-til telken lévő, m~g

mentes ujo!Jan épűlt nlDdem beosdá
su lakó ház elad,". esetleg lakás és
üzlethelyiség kiadó. Ertekezni bánnikor
a helyszillen a lutajdonDsnáL

9 kat. hold 370 n.,61 tanyafölüi
szántó megrelelő tanyaépUletekkellíed
vező ieJiéteJek mellett örökáron sza··
badkézbő! eladó. FelviJágositást nyujt
dr. Tardos Gáspár ügY'"éd Gyomán,

Özv. Jantyik Miháiynéi'lak MelCötuf
és Endrőd között Peresplls:dán 91 hold
földje has'lOnbérbe kiadó: ér!e~.eznj

lehet Bula Andrásná! PDlyák halom
nál, vagy a tulajdonosnái Békésen.

Szánta! Imre gyol11:Ji lakCis IÍs?te
leHel értesíti a község közönséget, hogy
szobafestő mesterséget megkezdte, keri
a 11. é. közönség szives pártfogását 2-2.

2 pados szoba, konyha és me\lek
helyiOiégek szeptember !-re kiadó Gróf
Tisza István út 2 sz. 3-3

ublikácÍó

Cegtétll István ll. ker. Bár6 EötFős

József út II számú háza eladó. 3-3

Özv. Kocsrs Gergelyné szüL Danc:>
E"zter gyomai születésű ok!. sllllész
nő és masszírozó lakik Gróf Tisza
István u. 20, A nagyérd.emü !{özönség
szíves pártfogását kéri. 3- 3

Eiadó egy uj kQnyha. beremiezé$
kedvező fizetés Ple!lett Bodon Béla é:o.
Szabó Lajos épület és butor as~talü

solmái AHila út 16 sz. 2--l

Őzv. Papp Zsigmondnéosk él Ke
sejösön egy fertály, a bii,JJomkenben
egy hold szántÓ földje eladó. Négy és
féi fertáJy tallya földje iJaszoflbérbe
kiadó. Értekézni lehet Rákócr.i u. 14,

KiWnő zamatu rizling bor !ite
renként 56 h\lerért kapható Kerekes
Károlynál. -20

heőpapi Pikó Béla mídbirtolws
gyumai gazdaságába .felfogad egy elsö
Mrest a kövelkező évi bér ellenében:
23 mm. búza, 4 ,mm. árpa, 42 kg. s:m
lonna, 25 kg só, 42 peng<), l lJ01d ten
geri föld, 150 n.·ől vetemény főJd, l
pár csizma, sertés tartás, lakás, tüze
lő, lO likr petr6leum, baromfi neveié
sért haszon részesedés. Csak áilak.t
szerelő, mezőga'?:dasági munkához ériő

egyéne!{ jelenlkezzenek.

Mahagóni ebédlő. diófa hálé és fe·
hér l<űnyl1abutor elkőltö'zés miatt ol-
csón elado. j,1egtekinthetó Kossuth
L. II 48 S7.. 2-l

Márton Mihály 2. fertály tanyahely
földje, a Il!ezöberényi ország,l! mentén
haszonbérbe kiadó. - Kossuth Lajos
Úl 40 sz. alatt. 2-2

Klein vencléglöbcn állandóan frissen
csa pJlt Próféta· sör kapható. 1-- r

Figyelem! FeHiivom Ei '!Jázi DS,,;:,,·
nyak flgyelrTléí, hogy hosszu ki"érlele
zéSlltán sikerült egy ui fajtB bs/en
ülelQsü tüzhelyet k~szit.t.nj. Az uj HÍ/
tlely sz:,l1ályozhHtl\ és nidig JlY~)(lll

beváll. A [üzh,,;y l1úi-'1l1 kivitelben 1l'11··

íÍell1clő meg, Herdy ferenc géplJka[,'''
nál,-, Kossulh L. u. 2'-1

A hudapesti főknpi

tányságon bejelentették, hogy
a gyomai származásu Kauders

(Kauders Dávid szoba
festő fia) 9 éves Gyuri nevü
fjával együtt eltünt Hátraha
gyott hucsnlevelében xnegirta,
hogy fiát is magával mert
nem tudja k.ire hagyni.

A gyomai kir. jál"ásbír:óságmia.t
telekkönyvi hatóság.
1353/1936 tkvi. slám.

Árverési
hirdetmény~kivonat.

VaLl Elek végrehajlatónak K Tóth
józsef (nós üláh Veronna!) végrehaj
tást szenvedő ellen inditott végrehaj
tási ügyé!)en a telekkönyvi hatóság
végrehajtási árverést 525 p, tökeköve
iel~s és járuléka beljajtása végett a
gyol11ai kir. járásbíróság tenileié-n levő

Gyoma községben fekvő," a gyomai
4870 sz. !Jeiéiben A. + 3 -4 sorsz.
8469/5 hrsz. 1. hold 800 n.-Öl, 8469/6
hrsz, 7 hold 800 n.,öl. terü!etü ZSÓfia
Majo\" g<lzdaságban fekviJ szántónak
végrehajtást szenvedeH uevén álló
l; /24, ed részére 1753 P 40 fillér kiki
áltási áfbön elrendelte.

Az árverést 1936. évi augusz
tus h6 17 napján d. e. 9 órakor
a tl-<:vi. hatÓSág hivatalos helyisé~

gében f'-Jgják megtartani.
Al im'crés aJá kerülő in§[atlan a

l{j~dA!bísi ár 213-ánál alacsonyabb áron
nem 2uilat6 el.

Az árvereJrli. szándékozók kötelesek
bánatpenzül a Idkiáltási ár W százalé
kát készpénzben vagy az 1881: LXd.-c.
42. §.-ában meghatározoit árfolyamma I
számitott óvadékképes értéJ{papirosban
a kikmdöttnél letenni, vagy a bána;
pénznek eJőieges birói letétbe helyezé
séről kiállított letéti eJisllJe:''!ényt a ki
küldöttnek átadni és az jrverési felté,
teleket aláirni (IS81: LX. t.-c 147., JR;) ..
170. §§. 1905:XL: t-c 21. §.).

Az. aki az. ingatianért a kil~iáILl~i

,'\mái :i13gasabb igéretet teu, ha töbhel
igl~rni senki senl ő.kar, köteles nyon1i.;)1\

<l !dkiáHási ár százaléka szerint meg~]

lapított bánatpénzt az általa 'igért ci!
ugyanannyi- százalékáig kiegé?z1t\:ni

(l9G8 : XL. 2.1). §.)_
1936 é\-j "pr. !J6 24 napj;il)

nr. j\101 D(1 r s. k, kir.
A kiadmány hiteléül:

jb. dijnok.

száz ké-

ki keIl emelnünk
r&vek Endre terjedelmes tanul

,ómai birodalom
és jelenéröl, valamint

mélyen jéró is
rnertetését a l{eresztény ma-
gyar mil. ve16dés évszázados llá
ráróI: PannonhalmáróL Nép
szerű. rovataiban ma is a ma
gyar szellemi élet nyujt-

a TÜKÖH, s szebbnél szebb
fényképeillel, rajzaival,rejh'ény
pályázataival méltón szolgálja
olvasóit, az egész magyar mű

velt középosztály t.
A Gyomai Ujság előfizetői

kiadóhivatalunkban különleges
1eltételekkel rendelhetik meg
lapunkkal együtt a Franldin
Társujatnak ezt a nagyszabasu
folyóiratát. Kíadóhivataluuk az
együttes e!őíizetésről készsége
sen felvilágositást és kOm
binált el6fizetes eseién is biz
tositja olvasóinknak a TÚ,KÖR
értékes dijakkal jutalmazott
pályázatain való teljesjogu rész~

cigaretta a Pápai
Bét A ill. kir. Do
hányjövedék központi igazga
tósága a Pápai Ünnepi és
kiáHitó rendezőbizoHságának

kérelmére elhatározta, hogy a
Pápai Hét alkalmával egy tel
jesen minőségű. cigarettát
ha<; forgalomba. Augusztus kö
zepétől a pápai végéig

az összes dohánytözs
dékben. A cigarettákon I,Pápa"
felirás lesz, mint a cigaretta el
nevezése és azt a város címere
disziti..•LiÁ dohányjövedék köz

igazgatósága a Pápai Ün
nepi Hét alkalmával a pápai
Dohánygyár utján maga is ki- l

és ezen célra a rendező- I
ség egy külön termet bocsát a l
Dohánygyár rendelkezésére. A I
pohánJ:j.övedé~ e2 alka.lon:m~l l
bemutatja a hirneves papals21- I
varok gyártási módját. l

Fekete bárányok városa. Ez !
a cime annak a rendkivül er- l
dekes képekkel illusztrált cikk- I
nek, amely Tolnai Világlapja l

számában jelent meg. A I
legkiválóbb magyar irók novel- i
láin kivül számtalan pompás:
cikket, Í'emek olimpiai képeket
es nagyszerű folytatásos re
gényt talál az olvasó alegnép
szerübb magyar képeslapban.
Tolnai Világlapja egy száma
20 fillér.

oidal t21'

és gazdag tarta
meg. nemek ni

egyfelvonásos
pompás szinházi

no-

Det közöl a
képeslap. A
ma 20 HHé.r.

Na-

201-

ik
külön-

rendel
elöze-

A szak-

ked'vez-

ottani eu
kertészet

filléres

között ii Bi
l-án ad

vitézt lLl-én,
li 'vitéz

H1ÜVÓSz;2ttörté-

különböző

eWadásokkal tarkított
tót augusztus és szepte'mlJer
6-án a
pok
rópai
ben.
sok és
kedvezméÍ1Y. gaz-

gyümölCstenneléA egyaránt

mény áH a vendégek
kezésére j akiket

a szegedi JateJ~OK

nagyszabásu és egészen
leges
téz első

jára, P3:ratlan
szerü
záncot 8-án,

k.e~1yen és l1agy szeretettel var
ünnepi esemén.)'!ejre.
a játékok irou2Ja
gondoskodik

iránt országszerte nagy az ér-

o
kirendeltségek állanak az ér
kezők

Az "'\.Höld
~Ur öntözés

sőséges alföldi
évre nagy károkai okoz a n:~'.-

gyal' Il]ezőgazd8Sá~jban. Ezt I

akarja
zes.

A legérdekesebb
kérdéseit meg kiváló
épitészirónk, . Bierbauer Vir-
gil a TÜKÖH most
augusztusi számában,
digi sl.innainak
kei után ezzel a
lusztrált
nvo.1 kapcso,.áciik
piász
ményeibe. De fokozott
désre tarth;:,t számot ma,
kor a érdeklődése VC'Ull.i

Erény} Gusztáv 1~1

tünő cil{Ke a régj Berlin ,eLe
térőL A tu ]só Jeléről, In
diaból küldött pompás tanul-

munkatc\rs2l.
rakozasról
élő iróink
kodtak:
Gyula,
Lajos,
Aron,
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II jiin~~té.sek di~szabásai:
II EgJhasábos (35 mm szeles) l cm. magas hirdetés
. 20 fillér. t)tszGr; hirdetésl1él !o százalék, tízszerinélli 15 sz;halék, ; negyedevi hirdelésnél 20 százalék és
~. félévi hirdetés esetén 2~ százalék kedvezményt adunk--

pánját és tisztikarát kép viselő

dr. Sorbán Jenő föszolgabiró
részvételével f. évi rendes köz
gyülését Endrőd községben !arr'
toHa.

A közgyülést iéI 11 órakor
Vertán Emil körösladányi fő

jegyző, az egyesülel ügyvezeto
alelnöke nyitotta meg s meg
nyitójában az Egyesület utolsó
6 év alatti válságáról, mnjd az
elhalt kartársak el parentálása
után elnöki előterjesztésébena
nonnálstátus, liszUorgalmi adó,
forgalmi adórészesedés, sze
gényüggyel és még más a köz
ségek és jegyzők életével kap
csolatos sürgős problémákkal
és sérelmekkel foglalkozott.

Dr. Sorbán Jenő főszoigabiI'ó

a vármegye és járás nevében
üdvözölte a közgyülést és an
nak hangsulyozásával, hogy a
jegyzőket a közigazgatás alap
pilléreinek tekinti, - igérte,
hogy sérelmeik orvoslását ille
tékes helyen sürgetni fogja.

Harsányi László, községünk
l,iváló és már is közszeretet
nek és megbecsülésnek örven
dő főjegyzője, mint egy igazi
községi fójegyzőtől elvárható
hiszen ez irja elő és határoz
za meg cselekvési körüket és
határail, ez áll utjában" aka
dályozza, vagy serkenti nehéz,
küzdelmes munkájukban - és
magasszárnyalásu és nagy szak
erlelemmel kidolgozott előadá

sában annak megujitását, fel
irissHését sürgeti.

Komoróczy Péter az Orszá~

gos Árvabáznak a nemes cél
érdekében kifejtett, de roppant
nehéz és küzdelmes mUnkás~

ságát ismertette és kérle az
Egyesület tagjait, hogy ebben a
munkásságban őket támogassák.
Mementóul egy megrázó esetet
is felhozott, amely szinte a sors
iróniája, bosszuáUása volt. Ne
vezetesen: egy községi jegyzőt

az árvaház támogatására kért,
aki a kérelmet ridegen vissza
utasitotta. Kevéssel ezután a
könyörtelen kaszás elszólította
az élők sorából. Árvája és öz
vegye minden támogatás nél~

kül maradt s az Árvaház
mint mindenkor.- csak a leg
nemesehb célt szolgálva, nem
a bosszu.hoz folyamodott, ha
nem a lehető leggyorsabban
nyuj toHa feléjük segitő kezét.

iász
fikai jenkik ott, a iellobogó
zoH arénában jobhan örültek,
mint a z o k n a k az amerikai
olympiai bajnokságoknak, ami
ket Ovens, - a néger - szer
zettmeg,

Tökéletes, szép ünneplés volt
a Csik Ferié, akinek most mi
is, a torkunkban dobogó sziv- II

vel s z or i t u n k gondolatban

kezet. I
Mindössze azt szeretnénk, ha

a fehér fajnak ez a szolidáris
érzése, az egymásra utalságnak
tudata, nemcsak a sportban,
hanem másutt is meg tudna
nyilvánulni. A szükebb, az eu- I

rópai határokon belül is. H. E.

messze eHökte, s azt a felboru- .
lástól csak a villanyvezeték
egyik oszlopa mentette meg,
amelyezáhal maga is erősen

megrongálódott. A személyautó I

szeh'édö üvegje összctörl,hossz
lépcsője leszakadt Mindeneset
re örömmeh-egisztráljnk, hogy

az utasoknak; - akik között két

gyomai hölgy is helyet foglall,

- az ijedtségen kivül más ha-

juk nem történt. i

A csendőrség a telelősség kér-I
désének megállapiiására az el- :

járást meginditoUa. I
I

~j... i

I

ünnepség minden résztvevője
jól szórakozott, mulatott velünk
együtt és hogy arról mindenki
keliemes emlékekliel távozott.

Nagy ünnepnapunk volt ez
nekünk endrődieknek, már
azért is, mert Békésvármegye
Jegyzőegyesülete, a Jegyzők

Országos Egyesülete, - ame
lyet Tury S6.ndor központi tit
kár - és az Országos Á.rvaház I
Egyesület, - amelyet Komoró
czy Péter Árvaház egyesületi l
főigazgató képviselt - továbbá I
36 jegyző és a vármegye alis-

RAiV1BOL GYO

augusztus 9-Hd
epnapEndrődön

Az
nagy

A

-ti

A berlini s t a d i o n büszke
diszárbácára eddig hétszer len
dült fei a piros-fehér-zöld 10- ,
bogó. Hétszer csendültek fel a !
hatalmas arénéban nemzeii I
imádságunk akkordjai, öt vi- i
lágrésznek, öt világrész meg
jelent kép';;iselőinek hirdetve
a magyar sportolók, a magyar
nemzet dicsőségét.

Ebből a hét győzelembőlkü
lönösen egynek: a Csik Ferellc
f(yözelmének örvendünk na
gyon, mert ez több volt, mint
a magyarság gyöze me, több
yolt mint Európáé: ez a fehér
faj győzelme volt] Ez volt az
u győzelem, amelynek az ame~

Könnyen vegzetessé válható I
autószerencsétlenség t ö r t é n t !
csütörtök délután Gyomán, a
gróf Tisza István úlca é~ a I
Kossuth Lajos utca keresztezé- I
séné1. A békéscsabai Berger és
Lipscl1itz cég teherautója, mely
a megengedetInél nagyobb se
bességgel haladt a gróf Tisza
István uton, nagy erővel ro
hant bele az ugyancsak békés
csabai BrüH és Deutsch cég
személykocsijába, amely a va
SU[ felé haladt.

Az összeütközés ereje a JO-
val könnyebb személyautót

Már jó pár nappal előbb lá- I
zas sürgés-forgás jelezte az end-j
rödi községházán, hogy annak
jegyzői és lisztviselőkara nem I
közönséges ünnepély megren-!
dezéséu fáradozik. A még rövid
ideig való itteni müködése alatt
is már minden nemes cél ér
dekében há.tran sikraszálló és I
teUrekésznek megismert fő-

jegyzőnk volt a nagyszabású I
ünnepség megrendezésének ter
vezője. És a terv nagyszerüen I
valóra vált, gyönyörüen sike-I'
rüH és merem álWani, hogy az

eitF I i'!-Icse
Egy hónapig' tartott a csép

lés. Hosszú, kemény hónapja
volt ez a cséplő munkásoknak.
De talán még sohasem végezte
a munkásságunk ehhez hason
ló jóked vvel ezt az inszakitó
robotGt, mint most. Búgott a
cséplőgép és ebbé" az egyhan
gú muzsikában az emberek is
már gépiesen végezték a mun
kájukat, miközben sűrű egy
másutánban vastagon folyt az
"éiet", a magyar paraszt arany
valutája, a kiváló si/~érü búza.

Acélos kézszorilássai köszönt
jük a magyar kisgazdát, aki
boldogan váltogat la a gép fa
rá~lál a zsákokat és alig voll
kózben ideje a kiszámitásra,
hogy 11, 12 vagy 13 maggal
i izete!í-e a búzája.

Köszöntjük azt am21gyar kis
gazdát, azt a magyar állampol
gárt, aki, amikor az első sze
kér búzáját behozza, azt azon
nal eladja, hogy az adóját ki
iizethesse az árábóL Ő nem
spekulál, ő nem ktmyorál ha
lasztasért - hátha addig fel
jebb menne a búza ára - ő

,,-,lad annyi búzát, amennyiből

kiJutja az adót - és fizeL És
erre öt nem az egyik-másik
rrdéközeg tülbuzgó figyelmezte
tésB s8rkalja, hanem az ő be
csüleies polgári gondolkozása
ös:dönzi rá., Ha van termése.
'U.djf: Ő a kötelességét és tizet
De sok nagybirtokos és nagy
jövedelmi'! ember tanulhatna a
l~isgazdánktól adómorált !

Ugyanolyan meleg kézszű:d·

18.55a1 köszöntjük fl mezőgaz

dasági llillnl{ásainkat, akik más·
fél hónap alaH learaHák és el
csépeHék a gabonát Az ő mun
kaverejtékük teszi évről-évre

lehetövé, hogy az Isten áldása
a mindenki részéről hozzáfér
hető kennyérré váljék.

Elnémultak a cséplögépek.
Megkezdődnek az őszivetés

Az idei aratás sem
hozoit nlinden gazdának teljes
örömöt. Csak a jó táperőben

lévő és alaposan megmunkált
vetett jó magtól várha-

kifogástalan minőségű bú
zát. Ez a nagyou fon
tos tényező az embertől, a gaz
dától függ - a többit a jó
Isten végzi el, W.
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a társze--

is~ fiatalok.

A növények viz
nerr.

Azután általános bnCli1uht
ság következett reggelig,
ég f:csillagüs,
ras nyári éjsza.k.á.l'arl.
Slep vo}t ~ l\~agyor~ ,ió \~o,lt.

jeser: U1eg volinnk "';t.,,"''';''"'"

De hái 81 'jöhbiek "ePl ln.sl;1~

kodh:'1Hak K~:imá'i B,k'i i
I mre hácsi szárazh\já:v I:

jai mellett, V,lgy hei: í:;'é'n, há:!.
jól eseH nekik.

Reggel hétkor
kér, haza keHe~t mermi.

Rtt igy !

riUi")!:,'''''·?.'' nö-
vények pl. n,~;Ye~

nyeli:, a legDagyobb szárazságot
ís áliják. Különösen feH
hogy varosokbau aszíait közé
ékelt fák is szépen diszlenek,
pedig nem is öntözik azokat.
Ezek a talaj vizből, a talaj ár
jából veszik a szükséges
ló nedveket.

A talajviz nem tiszta viz.
Rendszerint oldva tartalmaz
növényi tápiáióanyagokat A ta
lajviz nem is marad egy hdy
beu,aHandóan mozgásban vaJt,
fl. talaj :rétegződése szerint las
san folyik. a talaj árja, a me-

I
jegcn}ef~.'ü:~, l

nói.a'l, nGalamb játsz}k a l]ár.!
58,va1", n1\'1indig mondtam, ·,·e- i
szedelmes a hmy", meg a ))JoJ- ~

nár csárcl1is"; 55:: sorha. Egyült !
szomorkodmnk, együtt kacag-·

együtt énekeltünk vele,
éreztük, amit ő. l'yhgáv~! raga
doH bennünket, erröl nem \e
11P<tünk- n'el-r ') P'll .';l) "131' p '11-..... " . ' ... .. 1. .......... _ <....... 1'...- l. ,--11__ •.>-

ellent neki. N:lg-y sikere y.,) !t.
JVIindig emlékezni iOgLlclk r6 '-~s

nagyon Vál'julc hogy 11:1.11121"0
san daloljon nekünk megint
addig is haHassák csalogány;
hangját ujabh, ezu.lán o;zerzen
dó nótái.

A jó Isten sokaíg éltesse i
~égy ízben dalolt Murgács,

közben Steián Béla rne1odrá
mával Kappel Károly és Föl
földy Béla kitűnő zeneszámok
kal, Harsányi László ötletes,
aktuális és szellemes konferan
szával - Mukai (Raskó) Jós
kának az egyenes és görbe vo·
nal közötti viszonyról való né
zete - (Az ő lakása, meg a
községháza között nem a piac
téri egyenes, hanem a "Domb
szöget" érintő kanyar a legrö
videbb ut). stb.-ek. Kovács Pa
li és Pintér Lajos tréfás jele
neteivel szórakoztatták fl. kö
zönséget s Komoróczy Péter
főigazgató zárószaváva l befeje
ződött az ünnepély.

!
II ' ' ,I::; ,nar az este ti ora j

is és Kovr,':, Eius prológja után I
a hangve!'> ,ilY. H91 i II I

iakadta sorolás körül, - ,
ban aztán Jliár en 'l3,.,.'1yok a!

!
vétkes, s e Hagy vétkem be is !

\
vallom, l JgY Etllskát meQ- I

". .., L l

rágalmazzá;, . Nem tanultam t

meg sugni, lámpalázam volt, l
pedig Ká!múnBácsivaI akkor I
nui.r kocciI'cottunk vagy három-II
szor a kulj~szák mögött, de
ugy látszik, még vagy ennyi- I

szer legalúbb kellett volna. I
Bánom is, hogy nem tettem, i

Etuska bizonyosan nagyohb Sio. lj

kert al'atoU volna! más-
kor kikös?;örúlöm a csorbát'
kárpótolo111 magam az elrna~ I
radt koccintásokért. I

~. i
Ezután JöH Kálmán Bácsi j

(Murgács Kálmán) jó élesre kö- I
szórült torokkal és gyönyörü I
dalaival, előadásával ismét meg- I
hóditotta az endrődi közönsé- I
get. De hiszen kinek a szive I'

ne indulna meg, kit nem ra
gadna magával a költői go.ndo- I
lat és érzés, amikor a "Edes- I
anyám ablakára rászállott a I
bánat", "Amikor én íehérhaju 1

öregasszonyt látok", "Körösztu- !
ri nagy vásárból", vagy" Szőke
Tisza haragjában megáradt" c.
nótát hallja, vagy ki ne kacag
na vele. kinek nem . szökkene I
magasra jókedve, ha a "Jege-!

~j~~-"'';;p~~~~~~~~~~~;'~~}t;'·~.w~~~~''-~~'~~~''#W''{~;'",~''if'''''étq;$it:.•t.:.~__...... N __~.......... .I!lli~~__

j
Az egyesület tisztujitása során l

közsegül1ket - főjegyzőnköD)

keresztül - nagy öröm és n'011- i
tiszteltetés érte, mert az Egy~- I
sület őt elnökévé választotta, l
Büszkék is vagyunk ezért rá ! i
Alelnökkó dr. Rigó Ferenc í
esorvúsi és dr. Béla bé- l
kési főjegyzőketválasztotta meg i
a közgyűlés. Kitüntetés érle i

még dr. Gaál József kondoros- I
tan.yai segédjegyzőt is. mert II

egyik jegyzői áUást ő nyerte el.
A gyülést az összes jegyzök !

és vendégek közös ehédje kö- I
vette a Népházban. I

S most. következik a jegyző- II

árvák _ javára megrende?:cU
nagy népünnepély, amelyre (} II

gyomai levente rezesbanda már
a korai délutáni órákban nagy I
szóval hivogatta is a közönsé
get. Özönlött is a nép a sporl
pálya felé, ahol a szerencseha
lászaton kezdve szépségverseny
ben, világpostaí levelezésben
vehetett részt. Atlétikai verseny,
footbaB ·mérkőzés, zsemlehara
pás, stb. müsorszámok szóra
koztalták a közönséget. A ri
vális községek közül most is
Gyomát üldözi a balszerencse,
mert községházi csapata is 2·0
arányban vereséget szenvedett
az endrődi községháziaktól. E
zen szórakozások köze Dette
mtIit el gyorsan a' dé
lután.

TARC,L\
Pen.

I'"ta: BERÉNYI DÁNIEL

Apatkó-ivelésü HoH-Körös
zölde mezőfélkört fog közre,
melynek neve: Füzfászug. Ne
vezetessége: füztát emberemlé
kezet óta jótétlélek sem látott
rajta. Aminthogy az innenső

oldalon elterülőKenderzug ne
vü gyiim6!csösben sem termel
nek kendert. Legalább is Esz
teró Imre bácsi, aki mflr het
venéves és husz esztendeje töl
ti be a két emlitett zugban ke
rüiőcsőszi hivatását, sem fiizlára
a Füfászugban, sem kenderre
a Kenderzugban véletlenül sem
bukkant. De a zugi elnevezé
sekben gyakorta fö!iedezhetők

ilyen ellentmondások, melyek
nek magyarázata régmuit idők
be nyulnék vissza.

A füzfászugi HoJtkőrös halbő

és békagazdag. Potykák, kára
szük, különféle keszegek, sügé
rek evickél nek, süllők, csukák,
harcsák marják, falják benne
egymást nagyszámban. Olykor
mocsari teknősbékák nyujtják
fel orrukat a viz szine fölé le
vegöért. Vonagló uszással vizi
siklók siklanak át egyik oldal
ról a másikra. Rák is tenyészik
be tizezerszám. Iszapja keHe
metesen, vagy utálatosan - ki-

nek milyen a gusztusa - süp~

pedős, de hasznosan megszivja
a fürdőző öreg testeket A viz
szélét kétoldalt sás, káka, vizi~

liliom, gyékény, mid szegélyezi,
melynek megalomániás hajla
dozása bullámaival nagy szél
ben a tengert utánozza.

A patkó görbiileténél a Holt
Körös vize roppant mély. Hoz
záértő és tapasztalt emberek
véleménye szerint feneke sincs.
Közvetlenül a tengerrel áH egy
titkos csatornán át összekötte
tésben, mert "itt vót az ör
min)', meg a fórás is iH bugyog
fei egy jukbul." Ennek a né
zetnek leghiieltérdemlőbb,agya
f11rt hangadója Eszteró Imre
bácsi.

Katona Jóskát, az erejéről,

ügyességéről, lóditásairól és
nagy mérgéröl megyeszerle is
mert, Amerikát-járt orvhalaszt
bosszantotta az efféle gyermek
ded lefetyelés. Feneketlen ';
Egy világlátott ember tudja,
hogy a tengernek is van fene
ke, nemhogy egy kis szennyes
pocsolyának. Le akarta rom
bolni a íeneketlenség legendá
ját, azért csónakba szállt és
azon a páT négyzetméternyi te· I
rületen, melyről Esztefó Imre I
bácsi legkiválságosabban erősi~

teHe a fenekhiánvt, többször is I
lenyomott a vizb~ egy hosszu I
póznát Mindenütt elérte vele l

a feneket.
Megpihent a koraősú szél

csend, a levegő langyos, a viz
tükörsima, zöldesen csillámtó,
csak a csónak himbálódz<Í,sa
'lel' rajta gyürüző hullámokat
és harmonikás ráncolóciással fi
gurázza ki Katona Jóska tagba
szakadt alakját, amint killUzza l

belőle a hosszu póznát Iszapos I
végétől a viT-vonalig karolta II 1

rudaL Fitymáló hangon, fog- I
hegyről átkiáIHoHa a parton I

ánó Eszl:eró Imre bácsihoz:
Ötödfél!
Öl '!..
Afekit!... Hőf L..
~em lehet a'! A nagy

tul nem mengyen lejjebb a rud,
amék ott fekszik a jukon í

Eszleró Imre hácsi alacsony
termetével, de annál hosszabb
bo tj avaI sulyos nyomatékot
adoU a közmondásnak. Hézsut
maga elé támasztotta, vékonyabb
végét a vizszéli puha agyagba
szurla, barna, ráncos kezefejél.
a bot furkós végére rácsomóz
ta, borostás állát kezefejére
nyomta, aztán a bajusza, meg
az orra látszoU. A szeme nem,
mert orra közepénél nlingyárl
a kalap karimája következeH.
Titok, hogyan látott ki mégis
Eszteró Imre bácsi cSfijlaszéJ ü

kalapja alól, melynek eredeti
leg fekete posztója negyedszá
zados zsirtartalma folytán· sö-

i:étzöld, barna és lila szinekben,
valamint árnyalataikban flu()~

reszkált. A kalapon kiVÜl kerc·
aeI'vás?on ing és hőgat}2" koc··
kás meHény, kosWk-dohány
zacskó, meg szijjbocskor <clkoi,
ta Eszte~ó Imre bácsi nya;-l
ruházati fö1szerelését. Kániku
lában lekerült róla a kockás
meHény, lábárói a szijjbocskor~

novembertől kezdve fejhuztfn~

nadr6.got'l CSiZilJát1 lajbit) de
cembertőI a báránybőr-bundát,

melynek fóldigérő alját hosszu
botjával tartotta föL Igy
kerülőutjait, hivatalos ember
hez illő komolysággal.

- Nincs fenel,e, . ha mon
dom! - kiálHoUa vissza.
Ht, a kanyarnál van a nagy
mjjig L.. A nagy hal pedig har
csa, deakkorát még te se pen
deriztél ki a vízből, Jóska t
Sokszor hallom hódviiágos es
tenden rettenetes esobogását,
mikor keriHőre fordulok, a nagy
hal penig ódaH, hogy vizet en
geggyen fej a jukbuL

- Hogy nem fogtam 'I

j-örmedt vissza a csónakból a<::
ofvhahisz.

- Nem hát 1
- Kilencven kilós vót nt lel'·

nagyobb ~leg a pipá.nl is }-jen
ne vót a pe.ocJelben, mert mi
előtt hozzáfogtarn vóna, pipál
tam. Hát nem beleesett a viz·
be ?. Uccu f Összeszedteu} ~,



azután az, hogya legutolsó
választás soráJ a spanyol szél
ső baloldal döntő sikert ara-

s szinte természetesnek
LelI talalmmk, - (hiszen ha
sonló példával szolg~ílt nekünk
erre Károlyi Mihály,) - hogy
a hatalmat a szélső baloldal a
tulzók kezére játszotta át. Es
mindez szabályszerüen, törvé
nyesen, az alkotmányosság sé
relme nélkül történt, csupán
azért, mert a polgárság sarká
ra állani nem tudott, - vagy
pedig nemtőrödömségbőlnem
akart.

A büszke grandok, a nemes
cabaUerók azonban most már
kezdtek feleszmélni. Amikor
látták, hogy szervezetlenségük,
a közélettel szembeni passivi
tasuk micsoda örvény szélére
sodorta országukat, megszólalt
lelkiismeretük hangjára teHá·
masztották nemzeti öntudatu
kat, hazafias érzésüket, a ami
kor ez a hatalmas, országokat
mozgató erő Franco táborno
kuk akciójában kirobbant, sziv
vel-lélekkel, egy emberként ál
lottak a sárba tiporni szállt
nemzeti lobogó alá. Azzal nenl
törődtek, hogy a madridi kor
mány tulajdonképen törvényes
formák között, az alkotmánv
sérelme nélkül került uralom
ra, egyetlen céljuk voH csupán:
kifüstölni Madridból azt a tár
saságot, amely magát a spanyol

kormányának nevezi ugyan,
valójában azonban nem más,
mint az orosz szovjet oUalú
helytartótanácsa.

Ez röviden a története, az
előzménye annak a véres test

amely immá!;'

A,A ,S

Amikor a világháboru befe
jeztével fellépett gazdasági vál
ság már Spanyolország felé
is k i n y II j t o t t a p o l Yp
k _a r j a j i, s lassan, de biz
tosan felboritotta a mindenna
pi élet egyensulyát, a spanyol
nép, - amelynek ez a tény
kedése tulfütött temperamentu
mával magyarázható, - egyéb
kiutat a bajokból nem látván,
abban a hiszemben, hogy ez
zel azután egyszerre jóra for
dul minden, elűzte trónjáról
koronás királyát

Annak megitélése, hogy he
lyeseo tetíe-e ezt vagy sen1,
nem tartozik reánk. Hiszen
akhoz, hogy az ember erre
nézve véleményt alkothasson
magának, alaposankeHene is
mernünk a spanyol népieiket.
Azt azonban hogy ke
véssel azután, hogya trón kö- j

riil rnegcsináHákezt a tabula I
rasa-t, s rájöttek, hogy ezzel a
detronizá!ással egyáltalán sem~

mit nem segitettek a bajokon,
politikai életök teljes lethargi-
ába süllyedt. S itt kezdődtek

meg a tulajdonképeni bajok. I
Moszkva, - a vörös Moszkva,
- kihasználva ezt a léleldani- j

lag legalkalmasabb időpontot, I
nemkülönben azt a körül
ményt, hogya spanyol pol
gárságnak öntudatos, nemzeti
irányu szervezettsége nincsen,
megkezdte aknamunkáját a pol
gári rend ellen. Előbb csak ti
tokban, majd amidőn

hogy kornoly ellenkezésre ak
ciója nem talál, egyre nyiltab- I

Ennek az ered.ménye leU

aG
a "nézdegélő" kellemetlen
háládatlan szerepére.

Derék polgáraink, akik a
nélkülözést, szenved~st eddig
nérnán tiirték, most - a hála
érzetével eltel ve - magukban
befelé imádkozva rebegnek kö
szönetet az egek Urának, ki
megáldotta esztendei munkás
ságukat.

Adjon az ég vig vásárt ela
dónak vevőnek egyaránt.

tenyerébe. Felemelte az egészet
A háló ugy lógott kezében, mint
egy marokra-fogott szoknya,
melynek alján,köröskörü~,ólom

gombok fityegnek. A lábához
legközelebb eső ólomgombot
iölemelte és fogai közé veHe.
Mutató- és hüvelykujjával ki
emelt egy szeletet a marokra
fogott, szoknya módjára lelógó
hálóból és azt egy lenditéssel
vizsziules helyzelben begörbi-

,ieH balkönyökére kanyaritotta.
a szájából lelógó

ólomgombos aljkötelet térde
,magasságában megfogta és a

lábai előtt himbálva, te·
. nyeI'ébe szedegelte össze. Föl-
egyenesedett, balraforduH,
nagy lendü jobbrakanya
rodoH és e közben ujjai közül
simán, gyorsan, ~zemsoronként
pel'gelve, eresztette ki a hálót,
de ugyanakkor az ólomgombot
is fogaI közül. A
szabályos körbe feszülve csa
pódott a viz szinére és alá
süllyedt. Pár másodperc alatt
feneket ért Katona Jóska a
kötéllel megcsapkod ta a vizet,
majd huzni kezdte a hálót.
Lassan, óvatosan, jobbra-balra
riszál va, E közben Eszteró Imre
hácsi felé morogta:

- Csak a pipa lesz benne.
Egyebet nem érzek!

(Folyt. köv.)

vasar

eWhb lökD! be-
el

és

pö

pendelt; sebesen ulána eresz-
oszt mikor kihuztam,

nemcsak a pipa 'lót, benne,
a nagy hal is! Nem

hiszi kee ?
- Nem! :\fníasd meg innét

ha embel' vagy!

Ka10na nem keHetl
Hogy ez a kis vén tö
nem hisz neki. Kie\'e

iszák-

- Belököm.
Kivette szájából a kinaezüst

valódi barn3 selmecit
la, ahova Eszteró

bácsi feketés vakarcs
l(JJutatotL Ugy négy
parUóL van a
forrás. A ViZ a
szárának csigavonalas mozgásá
val elmerült. Katona Jóska le
veteHe a csizmáját,
bal csuklója fölé hurkolta a

végét, melynek foly
tatását karikákba szedegeUe a
bal tenyerébe. Mikor a kötél
végetért, következel t a közép-

hozzászereH, h~om

rnéleres átmérőjÜ, köralaku
háló, erős kenderfonál-

saj:H kötésü. Összefogva
is jutott két, három vas

karika Katona Jóska

,'s :Zihogo~la.

-- A DH)fJ.ClD

a

e sürok az olvasó elé
kerülnek, az országos vásár
már javában zajlik községünk
ben. A vásári sipok, trombiták
zenéjéiől hangos az utca,' s az
embc:rek arcáo. valauli kedves,

bizakodó d.erü árad el. Hogy
ne, hiszen hosszú esztendők

óta ez az első eset, amifz or ugy
il1 a vásárba, hogy oU
vásárolni is s a szomorú
pénztelenség nem kényszeriti
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pontok ezért lehel oldja a talajban lévő növényi l eaéd aoHatták az ép o pat' unkások
növ~nyi élet ott is, ahol hasz- taplálóanyagokat és azokat le- 1 '-" , :Aq k ~ p b
s~lbbidejenemvoHeső. mossa az altalajbu, 3 ár-! 1--,,-,' b,-," n abérét

'j'y),' ','11<lQI'1r In,r'J zg0s",' il';111"3 ',:s Ji ába. Ezért szegények, soványak I ,\. '" . " " '1 ) k"" l" k fl
c ""~ a .' .~cl • J ' hZ IparugYI mlmSbcnum ;L- a omuvese{ esacso a'e-

u ,. a csanadékdus \'idékek . !"8i, J talajvizl1ek. fIa SOK a t' , tal kinevez'.,ti nmnkabér meg- szabaduhlsfál számított 2 éven
e o: ," l·'i".,il):l!' lel"ele Ezidén nálunk lS sok volt az i b" , . ' .. be!;'l o'ra·nke'nt./_" u." --, , .. , . ,JzoUsag i. eVl Jl1DHlS lu

eső, nemcsak tavasszal, de nyá- II'ha pedig kevés a csa- . 8-án Szegeden tartott ülésén kőmüvesek és ácsok a tel-
nQU .ku" IOi'Ilo"sen szárazabb ron, is, ez a sok csapadéJ{ JH~-I' . -'I' 1 "za')a.J1'la·sto'l, Qza'ml:tott ?, ével'L,J' megállapItolt1 a szegeul j{er. v .. ! U. v _,

'/c!e!;,en n6'1'o!ga's Iol'.1'la:l1 a ta- dig kimosta, kilugozta a feHa~ . . l I ""'1 t tul 46 óránként.
" j'U ~ J es Iparmlnara \.erUletelez ar-
lajviz ielfelé szivárog és a ben- laj kész növényi tápanyagait I ~OZÓ városokban és községek- c) Férfi napszámosok 24 fill.
'Je no"ve'n~'i táp. la'lóanya- Ennek következtében a növé- II j.. f' t , .. TI k' hb é .,.. 'óránként.'+ ) _ J.)enlZe enuo leg lSE'u' Phű-

gok a viz elpárolgása után anyek, külőnösen fejlődésükkeZ-I ipari munkabéreket A bizoU- 16 éven aluii fiu vagy
f'e1'l,,'laJ'!lan felllalml.)zo'..Jnak. Ha detén, nem találnak majd ele- i, l'" f tk"l-'lt női napszámosok 20 fillér órán-

• u A. II , sag ezen ,)atarozalat .e II ti e ke'nt.
káros sókal is tartalmaz a ta- gendő könnyen felvebelő táp-!I a m, kir. iparügyi miniszterium- Maximális munkaidő heti 54
lajviz, sziksó virágozhat ki a lálékot A lfágyázásra ezidén, ba jóváhagyás céljából.

tehát nagy gondot keH forditani I ~ vagyis napi ~ óra. A heti 54
talaj felszinén. és minthogy könn ven felvehe- I A m. kir. iparugyi miniszter órát meghaladó túlmunka tel-

Ha azonban sok az eső, ak- t.. o" ta'pIa''lo',anVaQ csa!, m;;'rág:ya'k- úr a bizottság határozatát jó- . " . 't + t' b' I.
- J ~ • u" ~ Jeshmenye,}: a lell] . ereh:re

kor forditva, lefelé a viz. ban van, a miHrá,..,lJvázás ebben váhagyla és i,f1.Y az törvényerő- ') ct"'á V'
_.J ~ u. L százalék pót lj J r. eszé-

A szénsavval teliteU esővíz J'ól az évben el nem mulasztható. re emelkedett. A j;óváha,QYó l . k l' 'l no. ... yes es pisz 'os mun,~ana .!.. '

.. "" ......_-._""""""""__'~~~_" rendelet a Budapesti Közlöny százalék pótdij jár.
~~~~~"'CI' _!.l""""'!::v-____

151. számában meg A l1mnkaidő pontos betartá-
Gyoma és Endrőd községek sa és a törvényesen megáHapi

a IH. bércsoportba tartoznak, toH munkabérek fizetése, a
iH a törvényesen kötelező leg- súlyos büntetésekre való tekin

és kisebb munkabérek a követke- lelből is minden iparosnak igen
zok: fontos érdeke. B.



óth
mezőgazd. kamarai

Az öntözésre
gazdaságokról is
hogya folwzoHahb
lat eredményes, csak akkor,
ha a terméssel kivitt na
gyobb tápanyaghiány
ról teljes mértékben gondosko
dunk. Ha ezt elmulasztjuk, még
öntözés esetén is csakhamar
beáll a visszaesés és az öntö
zés hiábavaló lesz.

Az őszi kalászosok elővete

ménye mint tudjuk a P"""""iS'"''''
takarmány. A korán
kapás és ~a talait ió elő és
szerkezeti állapotban visszaha
gyá egyéb növények (trágyas
takarmány, oJaíosok,
sek.) Ezek fl folyó
erősen igénybe veszik a
tápanyagkészletét, ezek
a leginkább pótlásf8 szoruló
nitrogén l, foszfort és kalit egy
aránt. Az idén fokOZOt
tabb mértékben fennáll a szük
sége annak, hogy az őszi kalá
szosok alá foszrortartal
mu mütrágyát, szükség esetén
nitrogen tarialmut is,ennek
egyrészét össze], másik részét
tavasszal fejtrágyaként Homo
kos, sőt sok kötött talajon is
e mellett a káli lS

sokszor szükség lehet.
Az őszi vetésü ía-

J,armány növények, mint álta
lában fl pillangósok, nlindig
hálásak a foszfor és k<1li lar
tslmu mütrágyák iránt Nem
csak a termés mel1nyiscgét fo
kozzák jövedelmezően,

fokozódik ezáltal a talajban öl

nitrogéngyüjtés is, a te
hát tápanyagban iuindenképen
gazdagitják. Minéi termést
adott az elso yetemény,
tehát a földel ezálLal, mint
mondani szokás n meghuzta",
annál inkább szükség 'Inn fl.

foszfor és a IGHi
sára a pillangósoknáL

Az őszi mélyszántás elvégzé··
se mindig fontos, de ez az idén
még nagyobb jelentőségetnyer,
mert mint tudjuk nemcsak ~i

szárazság ellen nyujt
védelmet, haneni elősegiti a ta
laj nyers tápanyagkészlelének
a feltárását is. A lav2.sszal 1H;"

levetett növényzet tehá! töhb
kész növényi tápanyaghoz
Persze ez korántsem
tavasziak alá is az idén iokC'
zoH l'nértékben szükséges irú
gyázást.

anyag,
esetéIl
zött ezzel
kell sziim,o!n:i;
nedvesség' JLUt:ut::u

. tápanyagot találjon
zel.

a talaje
ramarad, csakhamar jelentke
zik a tápanyaghiány, a fejlő

dés végül megakad, ami azulán
a kevesebb, sokszor nagyon
gyenge termést eredményezi.

Mindezek egybevetéséből te
hát arra az eredményre jutunk,
hogya szárazság ellen nagyon
jó védelem a termés biztonsá
ga .szempoutjáhan a talajnak
tápanyaggal való bőséges ellá
tása és minél szárazabb az időjá

rás, annál inkább szüksé&[ van
a talajerő megfelelő gondozá,
sára, általában azokra az eljá
rásokra, amelyek a talaj táp
anyagkészletét fokozzálL

A mostani évjárat
után mika teen·

.dők a·. ta la j e ró
szempo.nljából?

Ezek után Imí.r most :rá keH
mutatnunk arra, hogy az idei
csapadékos évjáratnak a jövő

evi termésre milyen batása le
het. Az idei bőséges talajned
vesség és a tavasziakban vár
ható jó termés a talaj tápanyag
készletéI' erősen igénybe veszi,
a gyengébb talajokat valóság
gal kiéli: Ebből az a helyzet
áll elő, hogy a jövő évben csak
is a jóerőUen levő talajokon
várl1a{unk kielégitő termést
még gondos mivelés és jó idő

járás mellett is és földjeink l{ü
lönösen rá lesznek utalva a
kedvező csapadékviszonyokra.
Há a csapadék-viszonyok nem
lesznek különősen kedvezők,

akkor a: gyengébb talajokon a
mostani csapadekos évjárat
visszahatásaként a termés sj.,
kere nagyon is bizonytalan
lesz, mer! mint az iméntjeHe-
meztük, a gyengébb talajokat
való~ággal kiéHe a mostani sok
csapadék. Elejét kell tehát ven
nünk a termés büonytaJansá
gának azzair hogya mostani
jobb termés által előidézett fo
kozottabb tápanyaghüinyt al
kalmas eljarásokkal pótoljuk.
Ezek az alkalmas eljárások: a
jó talajmunka (tarlóhántás, őszi
mélyszántás, növényápolás, stb.)
minél gondosabb keresztülvite
le, melyek a talajhan levő nyers-

4

ésidőjárás

A terméshozam; mint tudjuk
az időjárás, a talajerő ésa mi- l
velés (talajmunka, növényápo- I
lás) együttes eredménye; Tud·
juk azt is, hogy ez a három
tényező valamennyire póto'hat
ja egymást olyan értelemben,
hogy pId. az időjáráskedvezőt
len esélyeit jóerőben lévő és
jól munkált talajban a növény- l
zet könnyebben elviseli, vagy I
csapadékosabb évjáratban a I
gyengébb föld is kielégítöbb I
termést adhat, tehát az ápolás'
hiányosságát eUensulyozh~tjaai
jó időjárás és a jó talaj. Leg..; I
jobb eredményt persze akkOr j
kapunk, ha az összes termelési!
tényezők a legkedvezőbb for- I
mában jelentkeznek.

A növénytápiátko-
zás'nedvesés szá·
raz évjáratokban

A möstani évjáTatot ország.: l
szerte a bőségesiavaszi ésnYár-1
eleji csapadék jellemzi, mely
riek következtében különösen
a tavasziak, a kapások, rétek, l
a. szán{oföldi takarmányok ál- l
talában jó termést adnak. Szám.,. I
talan esetben rámutaUunk már l
ai"ra, hogy .. csapadékos évjárat-l
ban álfarábau jó a termés, még
a gyenge taláj is kielégitő te1'- l
mési adhat, mert a növényzet· I
nek a bőséges nedvesség még l
gyengébb talajban is aranyla'- I
gösan elegendő tápanvagot
száHit •

Másként áli a helyzet száraz
évjárafban, ami~~r a növény-'
zet kevés tal~JIledvességre van I
ulaivá. Ha a talajban bősége-I

sen van könnyen felvehető nő· i
vényi tápanyag, aitkor a nö- I
vényzef csekély talajnédvesség i

mellett is könnyen táplalkozik. I
Ezzel szemben a sovány, ki- l
zsárolt talajban csak sok viz I

segifSégév-el volna képes arra,
hogy abból az élete fenntartá
sához á . szükséges tápanyagot l
megszerezhesse. De mert szá
raz idŐjárásban erre lehetőség l
nincs, .ezért fl. gyenge. talajokon I'

a növényzefa fejlődésébenhát-

Levél I
a Siérkesztőnöz I
Kaptuk és egyesek okulására

közöljük a következő levelet: I
Tisztelt Szerkesztő úr 1
Kérem, legyen szives b, lap

jában e rövid cikkemnek helyet
szoritani, mellyel egy igaz ma
gyarsagát feledő emberek tár-j
s~ságát ak~rom.a ma~prar inl~d
sag, a "HImnusz" hszteletere I
inteni. Kiváló tisztelettel: I

Aláirás. I
F. hó ll-én a Gyomai Ke:..

reskedő I~iak Őnképzőkörében

aBerlinben folyó Olimpiász

_~,___ . '~"'~~~"""""':m"~~~~~~~~~";::~:::::'""'V~~::;:::~~'::~~

I
'f i

ötödik hete dul az ibériai fél- hireit hallgattam. A 4x200 m. i gett a ~imnusz ,:világüröB út I és
szigeten, s amely testvérhábo- i uszó shiféta után, melyben a! és az Onképzőkörtagjai pipáz- ,i el()SE:gil:ik,
wnak ánásáról - dacára fl lej- ! magyar vel~enyzőJ: harmadik j va kártyával verték az asztalt l

technikának, - tiszta ké- helyezést t'i:(~kel, két vi1űgbaj- I mertszivükbe tán nincs Uszte-l
pet alkotni magunknak nem nok.unk, ~ rincés Csiki:lek baj- ! let a magyar haza iránt Csu.. i

tudunk. Minden lap a saját nokI avata':1 voU. A . három I pán csak egy fiatal
párláHása,szájize szerint [úlaI- szinü magY;l!" zászló felrepűlt I "vigyúzba", ki nem szégyeli, -
ja fel az ottani eseményeket a főárbócr:l és ielzendűlt a I hogy magyarnak született Hern
az olvasának, de mert ezekhen nemzeti imúdságunk~ a him-! l~rő(.3ve társai mosol,ygásáva!,
a tálaUlsokban elsősorban az nusz, az egi',sz világnak hirdet~1 ln megérdemli, hogy nevét

I
megemHlsem: Mónll~z

elfogultság dominal, megbizha- ve azt, hogy :gy megcsonkitott, ' volL
tónak nem nevezhetők. Arra szegny h~wmak, C s o n k a -" Th'

l
lVH'lgyarok j Ne felejtsétek e

azonban, .hogy a vörös ko1'- Magyarorszúgnak acéloskarú . hazát úgy tisztelni, úgy szeretni,
mány helyzete nem a legró- fiai megteU,~k azt, amit Ame-Il mint az édes anyátokat, mert
zsasabb, főleg abból a tényből rika, a hatn.imas Anglütés más.

!
ez a föld, mely f e l II e 'Ii e l L

lehet . következtetni, hogya nagyobb országok fiai~em, te[- amelynekáldott éltet és
pácban levő madridi kormány tek, nem tudtak elemI. Zen- hantjával eltakar,
érdekében megmozdult immár
az internacionalizmus is.

Csalta legutóbbi napokban
kaptuk a hirt, hogy Prága, az
armijos Prága, - amely Cseh
országna1f névleg f ő v á r o s a
ugyan, de hovatoyább Moszkva
előretol! hadáHásának tekint
hető, - 8 milliárd frank ha
dikölcsönt, segélyt szavazott
meg a pácban levő madridi
társaságnak, hogy az pozicióját
tartani, megerősíteni tudja. Sől,

ezen tulmenőleg, - s ez a ne
mes gesztus ia kezd a humor
ba fulladni - elhatározták bi
zonyos cseh segélycsapatok ld
küldéséi is ...

Méltóztassanak csak elkép
zelni, milyen utólsó szalmaszál
lehet a csehek sikraszállása,
ha már a madridi kormány'
nak ebbe keH kapaszkodnia...

I
.i\'Iiután mi a magunk részé- I

ről a béke hivei vag y II n k, I
egész szerényen azt tanácsol
nánk a madridi kormánynak, I
hogy ezt a felajánlott cseh se- j
gitsegef nyugodtan fogadja el.
A 8' miiliárdos kölcsön keze
lését hizza a c s e h e k r e, s
ugjiancsak őket állítsa oda az
ágyuk, puskák, s repülőbom.,.

bák tüze elé. Ebben az eset
bell n;mélni merjük, hogya
hábofu Spányolországban egy
kettMe befejezést nyer.

A doIe puska - hore Tuki
lovttgjat ugyaliis jobban érte
nek a pénzek elhezeléséhez,
mint a harcászathoz. A pénz
hez az étvágynk megvall, a
harcaszathoz pedig - a lcglö- I
kéletesebö felszerelésük mel
left - csupán az egyéni bá'
tOrSáguk hiányzik ...
~~~~.~~
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jelent~~se:beQ ~l

fGglalko:ó k_ .-1
közepén

alapján az
idén SzovjetorG:'z-
ország ki',:ételévtl lnintegy

]J.111 nlétermázsa buzaterlnés
várható. i~z ered1.ll,éuy'" kielégi

de 14 minió :názsával alatta
marad a termésereu-
méD:ynek.

i3éli,é,'có':::,c8 évi 'lárosi
százalék lnaraQ.

anyakönyvi hivatal
1936. augusztus 5·

13-ig akövetke
z6 bejegyzések történtek.

Eszter fia Lajos ref.,
Nagy Ba~ázsné l mre Eszter fia
B81ózs ref.

Putr:.oki HJ hónapos,
özv. Szarka Lajosné Putnoki
Erzsébe:. 75 éves reL, Vranna
Ilo!181 7 hónapos reL özv. Ge
cs('-i Lajosné Imre Eszter 76
éves ref., Elek Lajos 71 éves
rer.

zöport h1ntünk és hólyagpa
pin'ai lé~mentésen lekötjük.

juk. :-éziistben
pnhára főzzük és a [üzről le
véve, egy csomag DR. üET
KER-féle befőzóport keverünk
bele. fj,zonnai üveg.ekbe tölt-

t~S hd kihült~ run}, arak
vagy szesZbeil áztatott papü'la ~ I

pot íekteiünk. a tetejére, nle!y
ke\;és DR~ OETrCEP~-fél.'e b'cfQ-

SL~~,va: 4 kg. jó 'érett, egész
séges és lzendővel szárazra tö
rölt szilvát magjátó l meglisz
titunk, 1 kg. C:J.korra megszó
runk és fedett egy

2.Z 1936-:~j7. 181uév I.
szeplemlJer hó 2-16

[art. I)é~~záni engede1Iyel b·8
iraUzozni szeptember hó 16
20·ig, rectori enge,déIlyet szep-

21-30-ig lceh,et A fel
vételi Izérvényeket az iHetékes
karlloz cirnz~.tterl 1 augusz
tus bó 1 és 31 köz:: keltl be
nyujtani.

kúvi'teHinÍi. A tavalyi
sárgabarack
reskedelmi Hivatal miegj)lZO

barackot
el négy hét kezdetben

centimesért, majd mikor
,l)J-r tömegesen beérett az áru
lefelé egészen harminc centi.
mesért. Egyediil sárgabarack
exportunkért több mint rnásfél
millió svájci frankot vettünk
be ig:" a tavalyi 4--5000 svájci
frank helyet!. A kajszinbarack
után érdekes karrier vár Svájc
ban. a magyar szedámira 1'5,

amelyet Mangoloi. Béla javasJa
tára olasz módon készilenek
el, mert a svájci ízlésnek ez

megfelel. Az olaszok
Svájcba 370 vagon szalá.rnit
hoznak be, a magyarok ezzel
szemben vagónt. Az első

kisérlet után a magyar export
nyolc vagónra emelkedett Terv
szerü kampány most az ősz

szel kezdődik a magyar szalá
mi érdekében.

dé!\.i sajtót szélesebb kürö. me:.:
ismertetésére nagyszab:.'::~:u saj~o

kiállHást rendez. A :,já;::l:l~

mely országos érdek)ó(!esre
ssámithat a vidéki magyar S2,j

tó seregszemléje lesz. fl ki~iL

táson js résztvesz, hogy
a magyar' sajló fejleUségél do
kumenláJja.

ft ~TIö~csa3zté~yn:·~.~~s tZ~

Rothe;mere lord állítólag na
gyobb birtokot akar vásárolni
Magyarországon.

csom.ago:o:',.r,:róí, a szőlMürtök

most iellépett betegségéröl. a
uegjobb kajszinbaracldajtákról,
21 szeptember havi i.eendŐkröl,

fl kandirozott gyümölcs készi
tésérőt SUi. s~b, ir nA MAGYAR
GYÜMÖLCS" legujabb száma,
melyből legujabb száma, mely
bői lapunkra hi\'<~U;ozva egy
alkalommal in.gyen mlJla~<:án.yl

küld a lüadóhi. valal: Budapest,
IV. Gerlöczy u. ll.

V a fu\do~dó 01'-

szt,g. A
borzalmairól "..",nnl '" "r"
megrazo képekkel
cikket közöl Tolruü
uj száma, amely nagy terjede
Remben és gazdag tartalommal
jelent meg. A legkiválóbb ma
gyar írók noveHáin kivül szám
[aran pompás cikket, nagysze
rü folytatá~os regényt és· közel
s.z~)Z képet ~alál az ol vasó a
népszerű képeslapban Tolnai
Világlapja egy száma finéL

Szc,!no;';,i csmagtl.l(a 1936.
tlugusziQS 23. A Középmagyar
országi és Motor
Club Jász-Nagykun· Szolnok Vór
megyei osztálya augusz
tus 23-án, vasárnap országos
csillaglurát rendez Szolnoha,
az osztály hősi halált halt első

pilólaokLatója emlék~nüvének
fela \'atására, A csiHagtura célja
Szolnok, Tisza Szálló. Nevezési

3 P. IVIinden beérkező gép
jármü (automobil, cyclecar, 01
d.alkocsis és szóló motorkerék
pár és teberauló) vezelője és
minden II t a s a megkapj;;l, a
K ' "',ír .,.. ':'k -j tt' 'r·. ~'j.;Y-''-'f. Olszes eml\- ·pla.;;:e jei.
A KA ivIC. vimdordiját nyeri
a legtöbb llevezövel befutott
egyesület, tiszteletdijat kapnak
a legtöbb ldlomé!ed meglett
egyesület, a legtávolabbról ér
kezett autó, oldnHwcsis és szó
ló motorkerékpár és ez utóbbi
utasa, Azok, ~kik messziről ér
keznek célba, de mégsem nyer
nek tiszteletdijat, vigaszdijat
kapnak. Szolnok, a Tisza és a
KAMC. szeretettel vár minden
antós[ és motorost: a sok felől

összefutó kitünő utak találko
zásában.

Dr. Tóth Pál szarvasi or
szággyülési képviselőkormány
főtanácsos lett

n\.n~2r ennJékee Csen-
des sil'i nyug~Amáhan is elki
si ri Kner Izid.ort a m un
ka.:'ai hálája. A nyomda sze
mélyzet az iránta érzett meg
becsülés és hála jeIéül minden
év augusztus 20 napján teljeS
számmal vonul ki sírjához,
hogy lerojják kegyeleWket Az
el.ső ilyen kegyeleti ünnepség
augusztus 20-án lesz, ahol is a
Hyomdaipar egyik budapesti
kikűldöHe fog a sirjánál beszé
det mondani. Aki életében sok
jót tett és volt munká
sainak, annak emléke élni és
ragyogni fog.

László end.rődi fő

jegyző rövid pihenésre Eszter
gom mellet egy erdei penzi
óba utazott eL

t!) :lt~.H~«pokol1és éjjel minden
ü'c,elj) l-ió~ 15-ig n Máday es

a hÓE8p utolsó napjával
:beZ&l'ÓaIl fl beeri Balogh gyógy
szcr:ár ia;t szolgálatot

DfJrJiel "Rianás" cí
mú regénye 200 gyomai és
en drődi előjegyzéssel j [1 d ul hó
ditó u!jára. Gra:uJúlunk a ha
i.almas helyi sikerhez, kiván
juk, hogy Berényi Dániel u1ja
Békés vármegye városaiban és
községeiben hasünlq eredmény
nyel

tuii tan nh"<1"'T"h'"

lJlen t

; i1a;~" . Szent István
D:lpJan au;. 20-án rendezi meg
(Pi Országos Stefá:ü;o, Szövetség
gyoffJ8l 158 sz. védöintézete a
~·I;),gyar Anyák napjái. Az ün
n e,,:' i,:' a község:lúzáu lesz 11
óro,ni kezdeHe! és aDnak kere
iéhen 4 gyomai, sok gyermeket
sxü16 és felnevelö anya :-észe
siH kihintetesben, illetve pénz
jutalomban. Ezen helyen köszö
neltel nyugtázza a 158 sz. 'lé-

Gyula város gazdasá
gi hivat8lának~ védencei részé
re 30 kg. hántolt rizs
adománvát.

Betöré5~:'k. Eredeli betörő

garázdáJkodik Gyümán. A mult
egyik este dr. Nemen'yi
lakásába, 'lalósziniHeg a
utcai ablakon át valaki

és el'litte az orvos
tiszti-kardját és egyébb értékes
ingóságaH, kÖzW.k egy órát,
melyet egy derbigyőztesAHy ku

nyert az eb-kÜHlitáson.
Zalán Mi!dós százados

szerencsé!teHe hHogatá
sáva! Q betörő, de üt megza
yarhaUák, mert csak a katona
tiszt· lov~issági kardjá~ 'liUe
rnagával. A csendőrség II nyo-·
1l.11ozást meginditoHa



augusztus 15.
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I-iungária könyvnyorndavájialat,
f'eleJós üzemvezdö: TíOke1 S3fldoL

e~y liter kadad-(B vagy
fehér fejlett ujbor Soll':i1d
kert áHOJnásra kis'lálJitva
s ielal1va. 1fasl1ti fuvar kb.
4 fillér JHerenkém. Csaki;;
5Ll !iteren felüli rem1el és!:
fogadok el. Hordti! dijmen
tesen 2dok a száilitás lar
tamára kölcsön; hordó;n
30 napon belül Sérillentvc
küldendő vjssza. SzétkLll
dis utánvétte1. EffV :~(:r::.!ö

ievélbélvcg ellenéber; 1;\11
(lök mint,1l a borból Illin

tásdob ~J7..t)a J) ~ L~én il en h'c.

Boraim keHem~'?s édeskés
~taluak. tfisztö i ti:H<sJeles. za
rnatuak és n e rn sé.nlanYU<8:x~

Cílll: Sz:é~"ei\e F,ereraC.J -

Solb:a.clli:~lt, r-l .;:;tiH -' : :'~'.

"Ur16"iöotthon Budapest, Swndy-u.
23. HL 19. Szeptembertöl havi hatvan
(napi pengő teljes. kitünő ellá
tás. Dláklányoknak kedvezméliY.;< 3-l

\/'es:zek egyszámyas 30 cm· es dup-
la, használt dr. Singer l~h'án fog-
o~~. l-l

Vennék 2 szobás, konyhás és meg
felelő mellékhelyiségü, jól:arban ]é\ő

lakóházat, havi 35 P-ös törlesztésre,
Cím a kiadóba. 3-l

9 kat. hold S70 n.-ől taIlyaföJdi
szántó megfelelő tanyaépületel{kel ked
vező feltételek mellett örökáron sza
badkézból eladó. Felvilág,ositást nyujt
dr. Tardos Gáspár ügy\'éd Gyomári.

Özv. Jal1tyU, r~Hhá!yné11iak1\\e7.ötm
és Endrőd között Perespusz\:án 91 hold
földje haswnbérbe kiadó: értckeZiíi
lehet Bula Andrásnai hilloiTI
ná!, vagy rt tuJajdonosnál Békésen.

2: pados szoba, konyha és ]],e1léi,
helyiségek szeptember l-re kiadó Gróf
Tisza István út 20 sz. 3-3

AB
mint él. szóda'\Jiz,
DE Nct\i \5 SZÓD).\ ,ZJ

30 f I l é po

N

Eladó egy. uj kDnyha berendezés
kedvező fizetés Flelleit BoJciIl Béla és
Sza~ó Lajos épület és butor asztaio
soknál Attila út 10 sz. 2·-2

Őzv. Papp Zsigmondnél'lak 2 Ke
sejősön egy fertály, a bánGmkertben
egy hoJd szántó földie eladó. N2gv és
fél fe,t~ly tanya földje hJszonbérbe
kiadó, Ertekezni lellet R:,:,:óczi ll. 14.

Kitűnő zamatu riz!]ng bOf Jite
renként 56 f\llérért kapi12tÓ Kerekes
Károlynál. -20

Dévaványa hatarában, Pnszta
ecsegen vasut és 111áLH közelében 22:;
hold föld Í1.o5:?,ol1bérbe kiJ.Öc)_ !~r(ekc?nj

lebet Si'116 jános n,.. tanítónál IXV2-
nyán. 1-

A szö1Jeíkez,;~:t eh[.~.U",

lalta El Hofherr-Schl'antz
ton-Sct'll.ittleworth
gyári Művek r. t. képvise!etéí: es
mindenfajta gazdasági gépe!<::et,
szerszámokat és e!-:'e'<fasakat tart
a raktárában. Mie!őtt ebbeli szűk·
ségletét beszerezné, kérjen aján
latot a Hombár szővetkezett5i.

L
e et

EZ

s
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Ingatlanforga O
Herter Henrich és fieje Rótl1 i\\ag

dolna gyomai lakosok vettek 196 11.- öl
beltclkes kerte[ Herter Gvörgy (n()~

volt Kei"er Zsuzsánnáv31) gyomai 10.
lms!ól 212 ['.-ért.

!ü>csi Horváth ferencné cecei lakos
velt 441 n.-Öl köle;;fenéki sz.ántót Cs.
Szabó Bálint gyomai lakostól10ü P.-ért.

A gyomai kir. járásbiróság min!
telekkönyvi hatóság.
1963/1936. tkví. szám.

Árverési
hjrdetmény~khfon

Vorsteher C. A. és Pá! végrehajta
tónak, ÖZ\'. Tandler Sándorné sz.
Grünwald Erzsébet végrehaitast szen
vedő eilen inditott végrehajtási ügyé
ben a lkvi. hatóság végrehajtá::i árve
rést 354 P 50 f. tőkekőveteJé;;e és jár.
bel1ajtása végett a gyomai kir. járásbi
r6ság területén lévő, Endrőd község
ben fekvő s az endrődi 3716 sz. betét
ben A. ..;- 1. sorsz. 1372 hrsz. 193 öl
területii BeHelekben fekvö ;;i:grehaj
tást szenvedetf nevén álló ház és gaz
dasági épületre 1420 P. kikiáHási ár
ban elrendelte_

Az árverést 1936. évi szeptem~
ber h6 '10 napjának d. e. 9 óra
kor Endrőd községházál'lál fogják
megtartani.

Az árverés alá eső íngailant és pe
dig az Endrődi Népbank r. t. csa~la

kozotlnak kimondott végrehajtató ér
dekében a kikiáltási ár felénél, a csat
lakozoHnak kimondott Lindenfeld és
Schwarcz cég érdekében 2705 P-nél. 
Gri.il1er A. Henrik cég érdekében 2965
P-néj, - Triesztí Kávébehozatali tár
saság, FoJor és Béder cég érdekében
3298 P-nél, - Vorste!ler C. A. és Pál
végrehajtató érdekében 3~09 P-nél, 
Drucker Lajos cég érdekében 3806 P
nél, - Hutter és Lever (ég érdekében
4680 P-néj alacsonyabb áron eladni
nem lehet. 1908. XU. t. c. 26 §. a
(5610/!93i. M. E. sZ. r.)

Az árvereIni szándékozók kötelesek
bánatpénzü1 a kikiáltási ár 10 százalé
kát készpénzben vagy az 1881: LX. t-c.
42. §.-ában meghatározott árfolyam!na1
számított óvadékképes értékpapirosban
a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat
pénznek előleges birói letétbe helyezé
séről kiállitott !etéti elismervényt a Id
küldöttnek átadni és az árverési felté
teleket aláírni (1881: LX. L-c. 147.. 150.,
no. §§. 1908: XL.: t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási
árnál magasabb igéretet tett, l1a többet
igérni senki sem akar, köteles nyomban
a kikiáltási ár százaléka szerint megál
lapított bánatpénzt az általa igért á,'
ugyanannyi százalékáig kiegés;;;ÍéTJi
(l90S : XL. 25. §.).

Gyoma, 1936 évi május hó 26 nJ.r.\án
Dr. Molnar s. k. kir- jbiró.

A kiadmány hj',,~!éüJ:

Láng lb. dijnok.
..~."t-~o~A~~~~d'

megkezdte

tisz

:&~~Iis ész ~é
a képvise et '

-,

I II I

""U ; e
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Van1e már életbiztositása?

TUR L-.MOBIRT
É!etbiztositó Társaság.

Sziveskedjék érde!<lödni
Bodon LajosnáL
Kazinczy ut 10 sz.

Mindenféle vetőmag tisziiiását a iegtökéletesebb
"PETKUS" rendszerü rostával 3 %-ért
~~~.uWUNW~~~~~<M;~

A Szövőgyár és MTK mér- 'I
kőzéseit, mig ügyük elintézést·
nem nyer, nem fogják kisor-l
solni. I

Csabán holnap két szenzá~ I
ciós meccs lesz: Zrinyi KAC l
(Szeged)-Törekvés és CSAK
Máv. I

l
Mezöturi MÁV.-GYSC. 3-1 (O-l) ,

I
edzőmérkőzés, Gyoma, l

biró: Takács D. .
Gyenge sportot hozott a ket .

csapat találkozása, mert mind
a két csapat kisérleti emberek
kel játszott.

GYSe: Szrnkányi - Fekete,
Szántó, - Kiss Ákos, Győri,

Kruchió L - Csáki, Kru.chió
IL, Bartha, TaM.cs, Palaki.

Máv: Kardos, Csapó
Csapó Il, - Juhász, Sánta, G.
Tóth, - Oláh, Boros, Szöl ősi,

Király, Finta,
. Első féHdőben a széllel tá-!

mogatott GySC a támadó fél, I
de gólt csak Takács ll-eséből i
ér el a 25. percben. Szünet I
után erős ostromba kezd a
Máv. 17. p.~ben Kruchió Szrn
kányinak lövi a labdát, akiről

a gólba pattan (l-l). 20. p. I
Kruchió az ötösön stoppolja l
Boros 1övéséi és a ráfutó Szől

lősi bevágja (2-1) 30 p. Finta l'

beadását Szrnkányi Boros elé
üti aki közelről belövi (3-1) l
Takács pártatlanul veZetett.

l

I
Endrődi közs. .tiszílfiselök -I
Gyomai k~z~. ti~ztV. 2~O (1 O), I

bIro: SImon. o,
A több aktiv játékossal kiál~

ló endrődi csapat csak nehezen
győzött a lelkes gyomaiak el
len. Agyomaiak összeállitása I
a következő volt: Kőszegi M.
- Kéri G., Kató G., - Biró
Béla, Zöld L., Juhász E)
Hyés L, Fekete L, Csapó E.,
Láng Gy., Papp József.

.~Iii••íí1i111ffllMli

I
DLASZ elnöksége elnöki dön

téssel kimondta, hogya II. osz
tály Északi csoportját az 1936
37-. évi bajnokság idejére két
alcsQportra osztja. Az "A" a1
csoportba a következő osz
tályú egyesületek kerültek: 1.
Békési ISE. 2. Békési TE. 3.
Békésszentandrási H u n vad i ,
MSE, 4. Cukorgyári Alkalma- f
zoUak Sportegyesülete, Sarkad I
(CASS). 5. Endrődi TK., 6. Gyo-I
mai SC. 7. Gyomai TK. 8. Kon-I
dorosi TE. 9. Mezöberényi TK.
10. Mezőberényi Törekvés SE. !
11. Mezőturi MAV. SE. 12. Me
zőturi Szövőgyári Sc. 13. Tur- I
kevei AC. 14. Vésztőí SC. A
"B" alcsoportban a következő

J. osztályú egyesületek máso
dik csapatait osztották be: 1.
Csabai Máv. 2. Csabai Törek
vés, 3. Csabai AK. 4. Gyulai
AC 5. Gyulai TE. 6. Mezőbe

rényi Textil Sc. A "B" alcso
port heosztásánál valami félre
értés lesz, mert -.:.-- mint lapUnk-j
kal közlik - a Textil és a két
gyulai csapat nem is nevezte I
be második csapatát. Az "A'I
csoport létszáma 13-ra fog re-I
dukál9dni, mert vagy a Szö
vőgyár, vagy az MTK, mint II. I
oszt. baju0k, folyó évben már
az I. osztályban fog szerepe'lni.

Szövőgyár-VSE junius 21
re kisorsolt bajnoki mérkőzés l
megsemmisitése iránt benyuj
toU MTK kérelmet elutasitolták.

A feHebbezési bizottság a
Szövőgyár - Törekvés meccs
óvás-ügyében hozott egyeshirói
ítéletét megsemmisiteHe és a
levont 2 büntetőpontot a S;r;ő- l
vőgyámak visszaadta. .

Nagyszénási SC kilépett az
MLSZ-ből, viszont a Mezőturi

Máv. futball szakosztálya mű

ködését ujból. megkezdte.
Augusztus 23-án teljes üzem

mel ?,"cgindul az L oszt. baj -/
noksag.

Szombaton aug. 15-én az I
Endrődi TK. fi BPest-FerenC-j
városi Vasutas SC komplelt el
ső csapatát látja vendégü!. A I
szenzációs meccsre ezuton is I
felhivjuk olvasóink figyeimét. I

Az egyesbiró szerdán so1'
soHa ki a II. oszt első két fo1'
dulóját. Aug. 23.: GySC-KTE,
TAC - GyTK, CASS -- MMAV,
Hunyadi-BTE, ETK --,- M. Tö
rekvés, B SE-VSE. Aug 30.:
Ml\iÁV.-GySC, GyTK-M. Tö
rekvés, BTE - ETK, TAC
Hunyadi, VSE-CASS, KTE
B-SE;



Gyoma 1936 au';;US,ZtLI5

Egynasábos (55 IT1IT1 széles) l cm. n12gas· _hiro1et~5

20 mIér. Ötször! hirdetésnéj 10 s:dzalék, tizszednéJ
15 százalék: 1 il'égyede"1fi hirdetés'néi' 20 százalék es
~éIévi tir'i.:ie~és eseté:l' 25 százalék ked~'ez:nénytadlli'1k.
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Aratási ünnep
a tanyán

nV-O:Ol1ÜÜv·ánlV(l.k~Üvitéz Pajor
gazd. népiskolai igazga

tónál lehet kapl1i, aki 8. kiálJn
[ássa! kapcsolatos minden !:::ér
désre fel világosi/ási is ad. GyÜl
mökstermeszt-5k Egyesületének
Vezetősége.

lesz

munkásnapra
ki külön meg-

A kondorostanyai Hangya
Szö vetkezet vezetősége az idén
is rnegtartotta a szokásos nyár
végi ünnepséget az aratási és
cséplési munkákb:m résztvett
munkások számára.

Augusztus l5-én délután 3
órakor a gyönyörű. szép idei
húzakalászokból font koszomt
leanyok vi.tték a templomba.
A férfiak és a szövetkezet ve
zetősége követték őket. A temp
lomban hálaadó Istentisztelet
volt

A templomból kijöve zene
szóval fogadták a koszorutvivő

leányokat és a közönséget. Azu
tán a szövetkezetben nappali
mulatság volt, amelyen a ré
szesek díjtalanul vehettek részt

És most álljunk meg egy
szóra 1

Mostanában annyiféle ünne
pélyt rendeznek az emberek,
de kérdem: van-e egy is, ame
lyik a veU Istenáldásért való
hálaadással és a munka és a
munkás megbecsülésével vGlna
összekötve?

Ez a tanyai ünnep ilyen
A papunk is a templomban a
bibliai csodás kenyén:zapori
tásból kiindulva a kis· búza
szem csodával határos életét
magyarázta meg, már ameny
nyire ez emberileg; lehetséges,

litás 6yomán - Néhai Pálffy Béla, volt gyo-
, mai plebanos mondotta egy

stb.) állapothan. A helybeli ter- szer egy prédikációjában: i,Hoi
melők helyzete könnyü, mert van az a tudós, aki egy búza
nem kell terményeit csomagol- szemnek az életét, eredetét W

ni, számtani, s az idén jó és kéletesen meg tudná magya
elegendő anyag is áll rendeJke- rázni?U

zésre. Nincs olyan földmives, És ll: kis búzaszem csodála~

vagy kertész, aki valamit ne tos éle.tszaporasága most
tudna mutatni! A' kiáUitandó yányozűtt mértékben előt

anyagoi megfelelő helybiztosi~ hink. Ne legyünk tehát olya
tása céljából a Békésmegyei nok, mint a tiz meg
Kertészeti Egyesületnek Békés~ gyógyult, akik közül csak egy
csaba, kell bejelenteni legké- ment vissza a jótéteményt meg-
sőbb szeptember 20-ig. Bejelen- köszönni. Névklen,

sel nyuhunk. a szőnyegen lévő

eseménvekhez. Sohasem erő

s7.akolh~nkólyan dolgokat, ame
l'yekbő~ a köznek kárát
t~s, hogy az olvasóközönségünk
megértett bennünket ennek
legértékesebb bizonyítéka az,
hogya Gyomai Ujsag etérte ac
tizedik évfon:hdóját és bizalm
dással,reménységgel folytatja
a megkezdett munkáját. Annyi
ra megyünk a bizakodásunk

még abban is reményke
dünk, hogy elérjük, amikor
községeink lakossága - kivé
tel nélkül ---'- szükségét és hasz- •
nát látja a Gyomai Ujságléíé
nek és megerősödésének,

Hálásan köszöntjük kedves
olvasóinkat és kérjük őket,.

hogy továbbra is támogassanak i'
bennünket nemes munkánkban ..

A sz.erkesztőség.

gos hirü közgazdákat várják a
nagy napra: dr. Marschal Fe~

renc és dr. Antal István állam
titkárok, Mecsér András, gróf
Teleky Mihály, Schandl Károly,
Krüger Aladár, Csizmadia And- .
rás, dr. Tóth Pál és dr. Piukq
vich József.

A gazda- és
nem bocsátanak
hivókat.

Reméljük; a gyomai gazdák
és munkások megfelő számban
vesznek részt az endrődi ön
nepélyen.

au'!! ~ZJ("u Q ~O" _.::.:::l'~ .. ·v;..J!· LJ LJ u

és 11lunkás
En rődön

l~ertészeti

sehük egyszer - másszor [il

nem D.yil
válElottunk véKeJnén'),t egyik 

amelvd
mi nem láUunk tiszUm - és
mások Sel:H láitják még máig
sem tisztán ezeket Il. nnagyport"
felveri személyi ügyeket. Igaz,
hogy ezzel az elvünkkel e1sz2,-

3Z ilyen rszenzáci
óknakr,< anyagi lehetőségeit és

magunkat
hogy községeink 1a k ü s a Ji

vagy a nkiszerkesztés "·től való
félelemből vagy a hizelgő ki
décsérésből olcsón ki erőszako -

"tekintélyt" szerezzük meg
magunknak.

Nem mélyedünk bele a visz
szaemlékezésünknél a községe
ink l;:özönségének vagy önma
gunJm<lk a birálatába. Tudjuk,.
hog] ner'Jes szándékkal, építő'

-- és n.em célkílüzés- l

Ezutan is értesítjük kÖZSé-I
,günk földmivelő és kertészkedő

lakosságát, hogy Békésvármegye I
ezidei kertészeti kiáHHását a li

vármegye Vezetősége f. év ok
tóber hó 3-5. napjain Gyű-!

I

mán szándékozik megtartani. I
Díjmentesen kiállitható miflden- I
féle kerb:észeti termény, a fő I
helyet az~:mbana gyiimölcs fog-I
ja elfoglalni nyers és feldolgo- l

zoti (befőtt, iz, aszalvány, bor, I
pálinka, kocsonya, sajt, ecet I

Az egész vármegye gazdái i

nagyban. készülődnek a jövő

vasárnapi endrődi gazdanapra.
Az orosházi kisbirtOKOS szövet
ség, az orosházi gazdaifjak egye- I

sü1ete és a vármegye más gaz- I
daegyesesületei testületileg vesz-I
nek majd rés:d. A gyomai gaz- I
dák együttes átmeneteiét End-!
rődre dr. Sorbán Jenő főszolga- i
biró szervezi meg. l

A gazdanap előadói mező- I
gazdasági szakkérdésekkel és I
szociális kérdésekkel foglalkOZ-!
nak. Eddig a következő orszá-

uaULCU'",g a mindezeket

szolgála<tainkat ~

Tiz é,- :nultán is ezzel a be-
:szúiT~olöval és hek.öszöntö-
'/21 köszöntjük olvasóinkat.

Egy \'idéki életében nem
nagy tiz év, hogy

ezt az évfordulót jl1bileummá
nyiivánithatnánk A n n y i l' a

mégis jelentős ez az
hogy az azóta meg-

535 száma a Gyomai Uj
mégis csak hozzájáruH

kuhuráHs, tarsadal
n-:: l?S gazdasá.gi .életenek ki..

nek az első szár::cmak Bekö-

ü&i~!!IiiallL;,,,1l nem hang
zatos személyeskedésekhen ke
r'3stü);;: és találtuk meg. Megfe-

rJ1odorhan, rnegielelő kö
rültekintéssel és tárgyismeret
te.! közöltük közdolgokban a
vé; T1J.d211osan VI-

napjá
a hasáb

J2nn köszöntjük tiszt::l: olvasó
közönségünkeL

r'~8gyszeríi és gyönyörűséges

e szolgálat, mert ÍlJ.dá
slmk és nemes érzéseink egész
készségét hozzuk e hasáb·
jain nagy kÖzölJ.ségünk szolgá-
katóra, hogy .igyekez-
zunl;: egy j0I1agY8T

ielen.AeLn.i igy,ek::zc.
egy erkölcsi

világnézet'.:!; hogy gazdaggá te-
e mai szeI'eteHen társa-

szere12íben és jósághan.
ICözségi é~letünt·:Ioen szorga

lo1OL1HlaJ ker.essükJ hogy hol le
hetl.J.'ll1z javára, előmenete~érea

mj és vele
együH a másik nagy szomszé
dos közsegünknek, Enurődnek.

..~hban. a reménységben va.
nemes, jó és hasz-

fogunk igy vé
gezni és községeinknek közön
sege és Bl.egbecsülő

szereJte'i,e fogja kisérni váUal
kazásl.mkat törekvéseinket és



eré

S hogy tovább is élhessünk
t e k i II [ S fi k talizmánnak else
nagy kirMyr.Hlk erekIyejét, azt
a behaizsnmozott johbot, s sok,
ne té~·jÜ.Dk leáf'ról az utról,
3mit e:;: a szent JóbhjeltJl ki
népe számára:

Karol\" azt felelte,
családi emlék, majd !udomúsul
véve azt, hogy aznap déju~án;)

óra tájban !nü ·érie
eltávozott. ~ Csáky Dánie! nem
fogadta eiD?: óra eredeiére vo
natkozó magyad.::atot. s gyanu·
ját közölte a csend6rséggel

Igy történt <:uután, hogyami
kor Nagy Károly dérulún belé
pett Csáky Dániel üzletéhe,
hogya kijavitott órát átvegye,
nyomban után;) ~ mintha csak
véletlenül :örtént volna, - be
lepett a csendőrjárőr is. Ami·
kora jár5r vezetője az GLra
pillantott, mely akkor már Nagy
kezében volt, - fel kiáll tou :

--. :Nini! hiszen ez a NeméflYi.
doktor ur órája!... Allllán
Nagyhoz fordult:

- Hol veHe maga ezt az
órát ?

Nagy elpirult, zavarba jött,
előbb Csákyra, majd a csen-

Csendőrh:ézen

Szenzúciós eseménye volt
községűnknek a most ehrmH
az a bravuros fogás, amellyel
derék csendőrségiink egy nem
mindennapi bünözőt tett ártal- I
mallanná, letartózlalásba he- j,
lyezvén Nagy Károlyt, aki bü- l
nős üzelmeit - saját bevallása I
szerint -- immár több mint hét I
esztendeje . üzi, anélkül, hógy l
erről barátainak, ismerőseinek. !
vagy hozzátartozóinak sejtelme l
lehetett volnn. j

Az első gyanú l
Nagy Károly, - egy l,öztisz- i

teletben álló, s igen rendezett!
viszonyok között élő család l
sarja, - beáUHott a napokban'
Csáky Dániel órásmesterhez,
akinek javHas céijából egy re- I
lllekmúvü aranyórá.t adott át. l

Csáky - aki eiőtt az óra isme
rős volt - meg is kérdezle
Nagyot, hogy luiképen került
ez a szép óra birtokába? Nagy
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Szent István napjára l' egy hosszu ezredéven át szo- II' Budán. a régi királyok vá-I
~ .' 't . i t 't "e d' "s rosában. ahol Szent Istvé.n jobb- I'" I ~~S~l, VIse.: e , s Ise. ~a .,3, o z- , . I

Unne,pi lohogódiszbeu áH a 'I tonos múveszetét; g j{ets.egtelen, I kezét őrizzük minden meg-l
Jővucos, hogy hódoljon első hogy ezzel az ötlettel íöbbet' próbáUalása közepette is más íl
koronas királva nemes emlé· j használt hazánk. fóvárosunk volt az élet. Az Alföld, a tá· i
kének. A po~pás nemzetközi 'I' idegenforgalmánalc mint a hi· voli vidék szegény zseHér-népe )
gyors- és luxusvo!l3.íok már l vatásos propaganda irodák l ~irátyain~k ~sak a ._- halkezét I
napok óta ontják magukból az Jóllehet ez az ünnep immár! erezte mmdeg. I fl.. keresztényi, a k t'iszlusi '.S2,::[
ideérkező küJföldi vendégeket, l hosszu idők óta a fövárosé, - ll· Azonban - mégis élünk) l utjt;.r.51. > •

ugyauugy, mint azok a meg- i lélekben a fövárossal együtt.
kettőzött belföldi járatok, me-] ünnepel minden magyar. Sem I --~""~V""'_""_""""'-~"'v''''''''"''''
lyeken - kivételesen -- féláru a Jegnagyobb vidéki városok.
menetjeggyel zarándokol Szent sem a kisebb falvak,· nem gon
István király ereklyeként őrzött dolnak féltékenységgel, mgy
jobb-kezéhez a megcsonkított séggel Budapest si.kerére, mert
magyar haza népe. hiszen ez a siker - közvetve I

Pompás látványosságok, káp- 1, • ffJJár - az egész () r s z a g é l
fázatos tüzijáték gyönyörköd- mégis: Magyarorszúgé. Ezé a l
teli a r é s z t vev ö lz e t; a szegény, megcsonkitott, gyász- I
Duna rnéltóságosan hömpölygő baboritott hazánké . . . l
vizén fényüzöen berendezett Méltóbb helyet ennek az üo- j
sétahajók, a nagyvilági életet nepségnek megrendezésére l
mutató dunaparti korzón hosz-. amugy sem találhatnánk, mint!
szu padsorok állnak rendel ke- az ősi város falai között: Bu- i
zésre, hogy minél kényelme- dán, amely a taiárjárást, tö- l
sebben adhassák át magukat rökdulást, a kuruc-labanc világ ll·

annak az élvezetnek, amit ez· csatáit, einyomatásunkat is ái
az esti, szinpompás látvány J

j
éHe, ~ még~.s megór~zte törté- l

jelent. I nelma hecsu emlékeIt. l
Az ünnepélyek fénypontja Csak amikor ezekre gondo-

mindenesetre a n Gyöngyösbok- lunk, eszmélünk reá arra, hogy
rétaU bemutatása. Elvitathatlun itt lenn az AlfÖldön, történel
érdemet szerzett ennek az iga-· mi emlékeink - nincsenek.
zán attrakció-számba menő lát- Az iUeni településeket 150 éves
ványosságnak megszervezésével uralma alatt felduHa a török,
Paulini Béla, mert a ma már kifosztotía a hosszu háborus
nemzetközi Budapesten taián \ kodás, s mint annyi sokszor
ez az egyetlen, ami vel de- egy ezredéven át, - kezdhet
monstráfilatjuk, hogy népünk I tünk megint e!ölrüí - min-
igenis hüségesen őrizte meg. dent. .

=~T b.B==~ ~==c__ \

Pendeiizé§" I
Irta: BERÉNYI DÁNIEL (2)

gig nézte. Inge, gatyája egy viz, I
egy latyak. Legalább egy nyá-!
las compót, tüskés sügért, vagYi
egy nyavalyás dévérlteszeget l
fogna és pipáját huzl1á ki, hogy II

Halat csakugyan nem huzolt betömhesse a száiM ennek a
ki a háló, csak iszapot, néhány I vén sun.yinak. l\iIig egy utólsó II

mocsári kagylót, ázott törme- I k i s é r l e t e t megkockáztatott, .
léket, a pipa sem volt benne. I megint nem sikerült semmi)

- Nem jó helyre dobtad! iszapon, békateknőn és csőr- !
Emerre tróbáld ! mőn kivül. NagyoI{at lélekzett. I

Katona Jóska összeszedte a Szeme sötétje ráviHám!oH Esz- l
hálót. Megpróbálta másodszor teró Imre b~csira. Dörgő hang-j
is. Ugyanugy járt. ja is odamordult 11

- MesmeQ emitt 1 Ne hagvd C ff' t tt k I l~ .J su fr e -ee ....
magad! _ Mán, hogy én ': . . . j

Esiteró Imre bácsi sunyin _ Kend hát! Oda a pipám, l
hunyorgott ki kobakfedője alól meg a becsületem! I
és látta, hogy Katona Jóska l _ Ha jukasmarkll vagy! lj

homlokán a düh verejtékcsepp-! _ Jukas a kend eszetokja ! l
jei kezdenek gyöngyözni. 1 - Nana. Ne zörögj! !

-;- Na, még egy sukkal bal- l Katona Jóska leoldta csukló-

raS~~mi. l jafól a huzókötél hurkát, a csó~
- Egy sukkal jobhra ! . . . ! nak végéről kihajolva megöb-
Ismét semmi. Csak egy ha- i iitette a hálót, csomóba gyurta, .

talmas kecskebéka szorult ?ele I kétkézz~.l magasb~ en~lte é: l
egy hálószembe. Katona Joska \ nagy erovet od a vagta Esztero
megfogta hátsó lábát, kirántot- Imre bácsi lába eié. Nagyot l
ta, meglóbálta, földhöz vágta, II cTsauant a vizes h~ló. is, meg l'
A béka nagyot nyekkent, nyel- Katona Jóska hangja IS. .

v~ ki~ordult, lába reszketve I _ Csinájja kend, ha jobban ,l
rangatodzoU. l fl1 CWva! En többet nem pende- ..

H ··J'k'l =w l- un a pIpa, os a ... , ! ll'''ek ml·fl l'lek 1 Nc.m e'n r '
U ·h.f kU" . '-', ~ . .L ...... gyi, ogy ene e en, l Fl'· " . , d

K" t J~. k n válaszolt. l .e rantotta CSIZmajat, na-
a ona os a em , .. llé' D" .. l'

Gyilkos pillantást vetett Eszte-, Tagjat, me nyet. ongo ep-
ró Imre bácsira. Magát is vé- I tekkel elbaHagott. Rá sem né~

zeH Eszteró Imre bácsira, meg

a hálóra.

Mihelyt eltünt, az öreg Csősz

a gyepre dobta hosszu bOljM,
lehajolt a hálócsomóért, kibo
gozla és végig csinálta a Ka
tona Jóskátói látott mozdulato
kat. De nem ugy, milllla most
oróbálta volna először. SZak-j
~vatott, ügyes, kitanult fogá
sokkal, csak öregesen. Fiatal
korában ö is volt orvhalász. A
pendelháló surrogva repült a
viz sziuére, remek körbe te- i

rüH. Alig ért feneket, a huzó- !.

kötél nagyot nindult..

- Megvan, ha el nem sza· I
lad 1 - motyogta magában. l

Kétszer majd becsuszoH a i
viz~e, F~ne, erős hal. "Az lesz, I
a forás Jukarul l" - gondolta..
Nem szabad sietni. Komótos I
lassusággal, széltében riszálva
a kötelet, huzta a hálót hogy fl l
hal mentől jobban belehonyo- 1

I
lodjék. Már l á t s z i k a teste, !
menthetetlenül fogoly a más- I
félméleres harcsa. Farkcsapá-:
saival fötkavarta szélénél a vi- l
vet. Feljebb vonszolta a gát l
föves aljára. A harcsa tátogott, l
hálóstól tótagasba pattant, vé- l
gigdőlt a gyepen, kettöt-hármat \

I
még kalimpált, aztán megad[a j

I

magát sorsának, mert Eszteró j

Imre bácsi ráhasall, két karjá
val körülölelte. A csőszház fe
lé kiáltott:

- Zsófi te! Gyerelő a zsák
kal!

Mire a fogatlan, ezer ráncba
szedett képű öregasszony oda
ért a zsákkal, Eszteró Imre bá
csi kibogozta a hálóból a HJ eg
nyugodott harcsát A hálóba
al{adva megtalálla a pipát is.
NagyOt tau:jantolf.

- Anyjuk! Hálóm is van,
halam is van, pipám is Y;l.'l !
Kettő! Ez ünneplő pipa lesz!

Bütykös ujjait szerelmesen
huzogaHa végig a nagy hal zöl~

desfeketc, nyálkás hátán, hosz"

sz IIbajuszu, szélclsszáju Íe.iéig.

- Csak okos ember kend,

apjuk! -- jegyezte meg lS0ti

néni elism.eréssel, miközben a

zsákot tartotta és az áHatol be

lenoszogaUák. Farkáhói {éhne~

lemyi kilógott.

- Leheték i"- l cves

vagyok. JóL mutattam neki.

hova lökje a pipát is, meg ;,

hájói is

A szeptembervégi nap

sárgás zuhatagban fürösztötte

meg őket.

Vége.
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vasa.rroia
Ez bizony ígen régi időkbe

nyulik vissza, azonban már
akkor is egy lassu fejlődés kö
vetkezménye volt. Amikoriban
ugyanis a vasú.t, a posta, az
autó még csak a feltalálóknak
fantáziájáhan éIt, s az egyes
iparágak. művelői, céhekbe tö
mőrülve, elszórtan, csak nz or
szág egy.-egy bizonyos helyén
dolgoztak, mint például Szege
den a papucsosok, a szitaké
szi.tők Kaposon, késesek Szé
kesfehérvárott, fl. , pipakészitök
Selmecbányán .és igy tovább,
országos érdek volt, hogy ezek I
a különböző iparcikkek, me- l

lyelmek jóságát, megbizhaiósá- I
gát, tartósságát a hirük mesz- I
sze megelőzte, eljussanak azok
ra a helyekre is, ahol azok
készítésével nem foglalkoztak.
Hy körülmények közölt a vá
sar egy igazán hézagpótló in
tézmény volt, s amellett telje- t

sen megbizható, mert a porté- !
kát maga a készítő iparos szál
litgaUa vásárról-vásárra, aki l
lelkiismereti kérdést csinált I
magának abból, hogy azzal, 'I
amit ő k é s z i t e s ő maga i

,
es

es ható ü:;ngeriben,
'b' r, , b

onya~ an;repa 8.

meg a vá-I
I

b

tirnélke

Hogyan született
sár intézménye?

\
j
i

A Földmive1ésügyi Miniszte- I kedvező hatással van, azonban I,

dum legl1t.óbbi termésjelentése I e növények betakaritását kitol- J
megerősíti aZf, :amit különben I ja egyrészt a tenyészidő meg-I
ugy is tudtu fi k, hogy a jó kö- II hosszabbodásávaL r:násrészt, !

'I

zepes, sőt kiWnő kalászos ter- l, mert a nagymennyiségü kapils- I
més mellett a kaD:lSokban re- II növény betak3rHása i~ embert, I
kordtermésre ~zámHhaltmk.. állatot egyaránt huzamosabban ~
Mig más esztendőben vagy a I igénybe fog venni. Ii

szemesek, va'~y a kaoások ter-l Ennek hátránya lesz, Ilogy I
ll1ése volt csak kielégitő, ebben, kapások után következő ősziek I
aT. évben az orsiág legtöbb ré-I alá a talajt nem tudjuk majd I
szen az összes termények jól 'I kellőképen és idejében előké- l
fizettek. A g2JZdáknak lesz mi- . sziteni, A talaj nem fog beered· l
bő! pénzeIniök, meg ke!! l ni és ezért a vetések csiranö-!
azonban goldolni, hogy az ez- I vényei nem találnak a talajban I
évi jövedelemtöbbletet milyen I elegendő mennyisegü könnyen I
hasznos befektetésre forditsák. I föl vehető növényi tápanyag"" t. i

A kedvező nyári időjárás, az I Ezt annál kevésbbé találhatnak,
aránylag sok csapadék, a ka- mert a kapások nagy termése
pások fejlödését rendkivül elő- minden rendelkezésre álló nö
segitette. Mig más esztendőkben vényi tápanyagot nagy termé
ilyenkor nedvesség hiányában sülthöz felhasznáinak. Ebből az
a tengeri, a burgonya, a répa, elgondolásból is fontosnak IM
már lassanként hefejezi fejlő- szik, hogy az őszi. kalászosokat
dését, addig ezidén e növények ezidén mülrágyával· különÖs~

még szépen di-szlenek és még! képen ellássuk. Erre meg van
sokat fejlődhetnek. Ez a . te1'- I a mód,~ a jó termésből telik
Hl.és nagyságára terméSZE tesen! müirágyára is,

a ká-o

dZ ügyvé'.~, s
1 ' ~ -.el a neHl{~ ~

:,--;t~!2HJp,H sz:int ügy
fejismerheHe vOI':a, eimon

ta el a Hősök

ló;d Sándor kántor-

h e I y e Xl, s e iC é r t~ fA o g y
az úHala okozoH károk leg

részt mcgtérüln0k.
Anyornozás lefoiytatása után

az iratok II gyulai TÖI'Yényszek
hez tétetnek ál, s az ügyész
ség fogházáhan várja he Nagy
KároLy ügyének főtárgyalását.

It a

Nem ákar!am ünneprontó,
" i

lenni. I
Azt a bizakodó, derüs hal1-"

gnlatot, amellyel ennek a most l
lezajlott országos vásárnak né- I
'zeU elébe községünk kÖlönsé- l
ge, ezzel az elmélkedéssel nem I
akartam megzavarni, mert hi- I

szen belátom: nagyon de na- I
gyon rég volt az, amikor va- I
iaminek ugy örvendWnlk előre, !
mint ennek. . . I

Most azonban, hogy a vásári !
zaj már elült, s a kopott bőr- I

A letartóztatás, illetve őrizet- iárcák, bugyeHárisok, nemkü- I
amelynek hire a köz- I lönben a szalmazsákok közé l

ségben bombaként hatott, a leg- I rejlett harisnyafejek ismét a!
szélesebb érdeklődést váltotta megszokott méretekre laposod- il

ki. - Azok, akik Nagyot, csa- tak le, időszerünek látom, hogy
hozzátartozóit ismerik I :röviden vázolva a vásárok ke

érthetetlenül állanak Nagy Ká- I letkezését, fejlödését, s végül
l'oly kéllaki élete előtt, s igye- I elfajulását, rámutassak arra,
kewek ezt lélektani alapon I.hogy ennek az országos VáS:lf

magyarázni. - Ezeknek lehet I nak - kifejezetten a kiraHodó
is némi igazuk, mert, hogy eze-l vásárnak intézménye mennyire
Ke, a büncselekményeket csak rossz, mennyire elavult, s fő

valami l e l k i k é n y s z e r l leg: mennyire épen a vásárló
II a t á s a a l a t t, s n e m a I közönség érdekei ellen való .. ,
haszon-, a jogt~lan el.őnyök l
céljából követte azl a kö-:
nl1mények igazobi látszanak. l

1'051.:1,' CI

~\ csendőrségre érve azután
láUa már Nagy a taga
dás, hazudozás nem használ, a
kere"ztk.érdések pergőt:ülzében

~~~~~~~~~~·~~~~---~.-v~í\o~--".:'tV'~~

dőrökre nézett, 8zutá:l akadoz- j A lopásokra, netMésekre. rá- - még pedig abün szinteré- 'I adott el, fl vevője meg is le-
va kinvö'Jte: I szorulva., rántalva nen1 volt" s től minél távolabb, sa lopott I Qyen - elé!!edve. Érthető te-

J '" • '. .. l-bb . " .! ~- ~
_ TaláHam ké~·l'C:l. .. taId- I az értékekböl va- oral.. nem VISZl e o Javllam: ! hái, hogy apáink. méHán sze-

'lan':, .. az utcún I lóságos muzeumot re:'!.dezeU be Blzonyos, hogy egy leleUam i reHék meg és kedvelték hosz-
, rejtéUyel állunk szemben, ezért,

Miután ez GC a ! magának, e meHett szöL érdeklődéssel . nézünk az ügy i szu időkön át a vásárt. amely
c:oendó,"öket ki nem elégiteUe, Hivatásos bűnöző, aki büneit fejleményei elé. ~ i intézmény iránt előszeretetűk

a nu tisztázása az anyagi haszonért követi HMha ezek m.egbozzák a j te.rmeszetükké vált Tradicióvá,
NJgy Károlyt si.etve <ld tul édéken, rejtélyre a megoldást is? ; amit a magyar embernél,-

=~~~~"-.z~-",,,~,---=.,;,,~~"""____ ' ""."! különösen a magyar földmüves
·1 embe:rnél tisztelni sen-

, "
ki a világon 11em tud? s amely
tiszteletét ;i, iradiciói iránt nem
tudja homályosHalli sem a foly
ton fejlődő élet, sem pedig il.

változó idők rohanása.
Pedig hát az idők alaposan

változtak.
Az iparosok, akik azelőtt vá

sárcól-vásárra járva, saját ké
szHményü- portékáikkal vere
kedték ki maguknak a hirne
vel, lassan elszaporodtalk,el
annyira, hogy mindegyikböl ju
tou már egy-egy faluba t-öb D
is, hogy iigyességüket, hozzáér
tesüket, szorgalmukat, az azo
kat igénybe venni óhajtóknak
minél könnyebben hozzáférhe
tővé tegyék, s hogy ezáltal, 
működési köröket sz'Ükitve, 
mentesülvén egyben a vásáro
zással járó tetemes köllségek
tól, minél olcsöbbakká, ver
senyképesebbekké lehessenek.
Az iparosság ezen egészen ösz
tönös törekvésének céltudatos
ságát a maradi közönség vagy
n'em ismerte fel, vagy nem
ákarta felismerni, s ennek tu
lajdonithalÓ, hogy a kevés ki
véteHől eltekintve, iparosságunk
nem boldogult Nem boldogult
pedig főleg azért, mert az or
szágos vásárok, - melyek ho
vatovább teljesen öncéluakká
váltak - lebirhatatlan versenyt
támasztottak nekik

A régi iparosoknak 8. vásá
rokban elfoglalt régi helyét idő

vel egy szervezeti s!sera-had
foglalta el, mel)' silány, selej
tes gyári portékával árasztotta
el az országot. Ennek a vásá
rozó népnek nem az a cél le
beg soha a szeme előtt, hogy a
vevőt megelégedésre szolgál
hassa ki, hanem csak az, hogy
azt a silány, minden kritikán
aluli árut, amit ma itt, holnap
már amott vásáról össze, minél
magasabb haszonnal adhassa
tovább. Ez - ha akad is némi
kivétel, - ma már nem vitás.
A mai vásár, meiy a régiek
nek csak torz mása, nem egyéb,
mint lelkiismerellen kizsákmá
nyolása a magyar gazdaember
ragaszkodasának az ősi szoká
sokhoz.

A magyar ember szeret al
kudni. Tény, hogy ennek az
élvezetének sehol oly mérték
ben nem hódolhat, mint épen
a kirakodó-vásáron. Hogy vég
eredményben kapott-e a pén
zéért megfelelő értéket, arra
nem gondol. Szerinte, - mint-

mint 2i karik8:csapás.
Bev~11o( hogy hog~ran ke-

riteue . NenlénJi
Honi hogyan. ha-
to, be TurJos Gás-
DC ügyvéd hasonió

110gY~l;1 za varla [H.eg 11i-

Pontosan ré~z;etezte,

el éjjel, forduló-
K Kiss Kossuth La-

ulcai lakosnak két zsák bú-
ezenkivül elmondla

HH""""'UC"-,,ami épen eszéhejulotL.
A csendőrségoek alapos Dllm

ká-~ Bd még, amig 2~ pOútos
bÜD lajstromot összeáHilja,
bár ebben nagy segitségére lesz
az fl naplöszerü {-eljegyzés, amit
Né:gy Károly 13

nes cselekfdeleiről vezetett, s
3Z a körülmény. hogy az ösz
SZl:.loplzodoH értéktárgyak szin
te kivétel nélkü1, még ma is,
- hé! év multán - megvan-

Persze rejrtlt, biz!os
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,A. BI,BORHE.RE MINT LEG,OLC:SÓBB
ZÖLDTRA6Yil\NÖVFNY

mostan.lak kétszeresc~ szokott
lenni: sokszor IT:2g [öhbk In
dokoH hogy ,j bi,c'C'or;',,""

remagnak mostani ki\'í:~tc<e." 0:
c"óságát a zöl:a!'ágyázá~ ,:ze dl

ni il1{~ 2n Ütt 11 ~~~~?.. n ,,-.

ra szükséges vetőmag áTa, ~,hs

években :t hiborl1cnrnr;Q ára Cl

silsuk, ahol a gyenge
mcgjavitúsara a z-öldtrágyázás
szóbajöheL

A hiborherét a nyár .vege ie·
Ié, augusztus végén szeptember
elején vetjük. E1övetemén)'c
rendszerint kalászos, A ve10
mag szükséglet kat. hoJc,f1!1kin l,
mint fentebh már e~nli~ettük

20-24 kg, A talaj előkészítése.

és a vetés más
piHangóssal azonos módon tör·
ténik, lstáHótr:.ígyái l'cndszeri n
nem adunk a18ja, mert akkG:'
a biborhere nem gyújt a leve
gőbő) nHrogént r vagy csak fl 8"-·

Jyon :,eveset, már p"~dlg a
langós tennesztésével
az is, hogya talajt nitrogén
ben gazdagi;suk, Ellenben ad
j unk cl bibor-here alá vetős:dm

táskaI' 150-200 kg.szupertasz
Etot kat. holdan kint és 80
100 kg. 40 százalék k<i.lisót,
vagy 60-SO kg. kémavas káli
umot. A talaj mész tartalma
iránt nincsenek különösebb

'igényei, Hiri a mészszegény ál
lapotoi is, ennélfogva figyel
met érdemel oU is, más
mészigényesebb pillangós nem
termeszthető, a csillagfürtöt pe
dig;ameiy tudvalevöleg a mész
szegény 1alajok értékes zöld
trágyanövénye, valamely okrdd
fogva nem tudjuk lermesz[eni
A biborhere tavasszal korún
fejlődik, április vegen május
elején már alászántható, Utána
még íermeszthetünk !<apás
rövid tenyészidejü tengeri[,
vagy lakarmánynövényt
hogya vetésforgó sOlTendjét a
közbeillesztelt zöldlrágyázással
nem kell rni
után a helyes vetésforgónál II

kalászos után kapás! vagy ta
karmányt termeszlünk. Ily mó
don abiborhere beillesz!ésé
vel nem kell lemondani egy
egész évnek a termésérőL

A biborhere. mint lalajgaz
dagitó növény is az érléJzesel(
közé tartozik. Dr. ViHax Ödön
vizsgálatai szerint 100 rész
földfele,ti termésre esik 70
100 rész gyöké.rtermés .gyenge
talajon. A tápanyagban
talajon a gyökér mennyisége
földfeletti részhez
kevesBhb, lOG rész.re 50-80, A
talaj n i tr ü g én gazdagodás~~

ugyancsak Viilax
vizsgá~2tflÍ szerint sok
lat átlagában 42 kg-ci tesz
Ezt abiborhere . tel

jes egészében a levegőbói ve
s:d. Olyan mennYlsegu niLro
gént viszünk a bibo,rhe-

1\
.\ I "

hogy az alku sikerült, - jól 1 a költséget - ami az itteni! amit ut keresnek meg A~tól,. l
Y~siirolt ker.eskedőnek csak néhány fil-! holnap már ugyanit[ tizet=k ki !

Tegyük csak a szívünkre ke:- l lér, amennyi a csomag posta-! H-nek l\'lindal1nyian de r é k, l
zünket kedves olvasóim, s val!~! költségt\ - fl. vásári árusnak l s;:orgaln~as napszámosai anna,C<k i,

nlflbCSUIll:n"k " h,Án-""szor lj be k~"Jl h~":':r>.',a. Q bello,"",z"', H'o- " l.'k' I, .. U .i;t, l ~.l •.'}""" u .. u a l1Hin1lli:ana _ arne1V az eros. !
, -' .' i'

cs,~pl:ab; be bennünket az ilyen I gyan? Ugy, hogy me.gtéveszti a l független magyarság kiépítését
vásárokon? S ha bevnl1oHuk, l vevőt. Nagy szóbőséggel addig I célozza.
Okuljunk. Azután gondolkoz- l dicséri a drágára tartott árut, l Hái nem hálátlanság tőlünk,

zunk :is egy kicsit Pl'óbáijuk i amit a vevő hosszas alku után i ezeknek meHőzősé-,'ei idegen,
megállapítani magunknak, hogy l,· olcsón ugyan, de mégis 15-20 l haszonleső kpJárok zsebeíbe

százalékkal. vesz meg drágáb- ~
a7. a látszólagos előny, . amiL a I ban, mint amennyiért ugyan- I tömni azt a penzt, amit azok
vásáron történő vásárlás nyujt, l azt a minőséget a helybeli bol- l innen kivisznek? - akkoL ami
arányban :íH-e azzal a kocká". l tokban megvehetné. Hogy az i kor az a pénz itt benn, a köz
zUHaÍ, amit ezzel magunkra Ii parcikkekről ne is beszéljünk. i ség falai között is megmarad-
vaUalunk? l .. hatna, s jótékonvan befolvásol- ..! Mert arról például, hogy mi~ i . . -' I

Ha a vásáron vett ruha egy j ből, 'hogyan, s mily mrmkával I hatná a község gazdasági hely- '
eső után tönkremegy, a . , zetét·?,.
sárban leszakad lábunkról. az készül el egy vásári ruha, vagy I d

csizma, cipő, jobh nem is be-I' Tu om, soká tart, ami g ezek-
UJ'onna, il vásárolt csinna, ha". l" o' 'craz~a'001'1'a "';J'o-n A ",.. ~szélni, Ezt azok az iparosok c n2 It> ~;;' '" <u . H< , <:, '.0.,[0,-

kancs, ha a fazéki'ól kisül, hogy tudják legjobban, akik- maguk! gyar ember, s hogyha rá is
lyukas volt már eredetileg is, I eszmét hosszu időbe kerül,
s csak ügy'es kézzel tiintelték l is kénvtelenek ..\'~ü;ár.ra" dol-, gozni, . . .. I amig az orvoslást err::. a bajra
el egy kis festékkel a I \ h l 'l megtalálJ'a, de hogy m e,L.5, tal a-li a"l1zon -an nemcsa ,: ez 3z erv . ~ .. v

hogy a vevő észre ne vehesse, l szól a saját iparosságunk, ke-l abban - bármily érdekkel is
ugyan hová fordulunk nana.- l 'd lm" l ~ l k t t' l kell szembeszállnia, nem

!" , reSKe e un '- lOg a ·OZ a asa I -
szunkkal '? Amikor másnap már I mellett. Iparosaink, kereskedő~ I' kételkedem.
arra sem tudunk visszaemlé- j • i kOl bb . ~ S ez az orv.QssáQ - ~~káI'-

!
lUK, - -I wt nagyo resz. ~

kezni - l).11me ha a meaívott 'l dOk'}' k l't 'k '
t ~ gyermekkoruk óta ismerünl~, ml y ra l'a lsna II sse lS,

náldomás" is hozzújárult eh-! itt élnek közöttünk, itt dolgoz- - nem lehet más, mint a ki
hez, -- hogy melyik sátorban l nak, - ha dolgoztatjuk őket, rakodó vásárok intézményes
vásároltunk? . , . II - itt fizetnek adót. Az.t a pénzt, l megszüntetése! H. E.

Ne felejtsük el, hogy nem az l k"'!.•"":!!'1!!'~!!!!!"'!"":!!'1!!'~~"""'!!'!"'!!'ll'""",!!,~~"""!""",!!,!!!"'."'""""",""",!"_~~""",!!"",,,!!,~,,,,",,;1>~
a jó, ami olcsó, hanem megfor:- l
ditva: csak aza portéka olcsó, I
ami elsősorban jó, S mert jó l
árut csak szakavatott iparos- ll'

nál, megbizható, komoly ke-
d I A talaj tápany,ag, készleiének i mülrágyákkal, akkor munkánk

reske önél kaphatunk, saját ér- j fO-kpzásáhát· . tudjuk, jelen-I,1 eredménye fölér egy jóistáUó-
dekünk, hogy oly iparosnál .

tős szereIJe van a pillangós ta- l tnigyázás értékéveldolgoztassunk, oly kereskedő- 1
l.:;armányféléknek, melyeknek l. JIinden lalajja\'itó eljárásná!nél vásáro~junk, akit baj ese- !
slámos fajtája gyengébb talajo- í a gazdának elsősorban a költ-

lén - fülön is foghat az em- kon is jól diszlik, Nagyon ér- I ségekkel kell számolni. Ha ezt
ber.

tékes a pHlam!ósok azon ké- a szempontot mérleaelJ·ük. flVegyük csak példának köz- ~ - ~

PesséQe is .. hOf!:Y a~ gyökereiken zöldtrá~Yázás eúyike a legol-ségünket ,~~- ~- ~- ~- u

Vannak derek, szorgalmas, I élő baktériumok közremüködé-
j

csóbb talajjavilási eljárásoknak.
pontos, megbizható iparosaink, I sével a levegő nHrogénjét le I A zöJdtrágyázás főként akkor

tudják kölni és igy a talajt ez· I olcsó, ha a zőldtl'úgyaként al-
komoiy keresliedőink, Megvan I l

zel az éi't~kes növényi táp- kalmázott növény velőmagja
a felszerelésük, .berendezésük, l
tudások, szorgalmuk, s mégis I anyaggal gazdagítják, a vissza-. olcsón áll rende!kezésü.,j~re,
_ küzdenek a léttel. Aki még I maradt gyökér és tarló marad· ' Legolcsobb az a mag, amit ma-

ványok pedig elkórhadásukkal' gunk termeszteHiink, amiértel nem esett, az épen, hogy
csak tartja magát a febzinen, növelik a talaj televénytarlal-. tehát nem keH pénzt kiadni.

mát Az isLállótrágya, mint tud'-, Ha pedig vásárolni vagyunkugyanakkor, amikor egy·egy
juk a legtöbb gazdaságban nem kénytelenek a velömagoí, ak-

országos vásár annyi pénzt elegendő. a mütrágyák sikeres! kor azt keH néznünk, hogy mely
szippant ki a községből, ameny- alkalmazása viszont megkiván- l pillangósféleség magjának a be
nyiből ezt az iparostársadalmat J'a a 1a13,1 mertf'elelő tel.evén-.v- I,'

l 5' szerzése a leggazdoságosabb.
egy negyedéven át, - a másik tarta!mát. j' Itt azt is médegeini keH, hogy
vásárig - kiadósan foglalkoz-, A nitrogén gyüjtés meHet,t

l
a zöldtrágyázás olcsóságánal

tatni tudnánk. épen a televénytartalmal kl.-.l k t" ,._,
l l)f.~'mcsa - a ve omag ara J?n,. l"e- l

Végezzünk azzal a lévhiUel, vánJ'uk fokozni az ugynevezeU I k b l ' lmtete, lanem 3Z a Korul- I
hogy a helybeli iparos, keres- zöidtrág)'ázássai, melynek lé-I mény is, hogya zöldtrág)'anö- l
kedő drága. Drágább, mint a nyege minLtu~juk az, hogya i veny a termelés sorrendjébe a I
vásári árusok. Ez nem igaz. S irág-yázandó területen alkalmas rendes vetésforgó megbontás3
ha egy kicsit is tudunk szá- növényt, rendszerintpillangósI. nélküL beillesziheW legyen. l
molni, arra magunktól is rá- termesztünk és ezt j:WR virág~ Ha míndez.eket figyelembe I
jövünk, hogy amivel a vásári zásában alászánljuk. Különö- vesszük, akkor a különböző I
áru árban olcsóbb) az minösé- sen a. homoktalajok sze- I pillangós félesége.k között zöld- ,
gileg csak aránytalanul 1'05Z- gények növényi tápanyagban I trágyázás céljaira, ez időszerrnt i

szabb lehel. ha a vásári és televénYPen egyaránt. Itt a biborherél keH elsösod.:.::m i
árus, - mondjuk Budapestről van tehát leginkább jelentősé- emlitenünk, merte'lnek magja I

-lerándulGyomára, csak azért, ge a zöldtrágyázásnak, mellyel m,ostan rendkivül olcsó, iévén!
hogy az itteni vásáron· csak a talajt mi:eden különösebb ne~ a vetömag ára jelenleg 32-351
100 pengőt áruljon ki, ugy ezt hézség és, befektetés nén.ül fillér kilogrnmmonkint A ve- l

a 100 pellgőt már terheli az a j megjavithatjuk. Ha II zö!dtrá- tőmagszükségietkaLholdaokint I
15 pengő költség, amit az ő ! gyázást kíegészitjük foszfor és 20-24 kg.. ker-eken tehát 7'-1:
oda-vissza utazása jelent. Ezt j szükség esetén káli tartalmu pengőt tesz ki az l kat hold-
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Érdemli! Érdeml i! Nyugtatják megszépell
juiis néni kenádé a legszebbik érdem,
Törékenyalakjáll hű szemek méláznak,
Tizenöt gyermeket adott a Hazának

Bauer Illés.

Pap beszélle szárnyal. Stefánia e!llők

Ajnározza szóval, becéziik ill delIllók.
Fonnyadt keble fölé kitüntetésl tesznek,
Halkan rebesgeli: Nem érdemlem ezt meg

felvétel a l\'hirta DiákoU
honba. A budapesti IX, ker.
Liliom u.n. sz. alátt levő

Márla Máier Diákotthonban
megüresedett helyekre, az 19361
37. tanévre szóló felvételi kér
vények beadhatók. Pályázhat
nak oly szegénysorsu, példás
viseletü és jó e1ömenetelii egye
temi és főiskolai (férfi) hallga
tók, kik tanulmányaikat Buda
pesten végzik. A szobák 2-6
személyesek. A város közepén
az egyetemekhez közel fekvő

szép kertes Otthonban, hol kü
lön tanulói társalgó és fogadó
szoba, fürdő, zuhanyozó, tütés
és gázrezsó használat szolgál
ják a hallgatók kényeimét, a
bentlakás díjtalan. Bővebb fel- .
világositást készséggel nyujt
postán is (válaszbélyeg meUék·
lendő!) az Otthon igazgatója.

Hogyan készíthetünk házi
lag fagy mentes gylimölcstáro'
ló helyiséget? Erre a kérdés
re ad választ a Növényvédelem
és Kertészét legujabb száma.
Cikkeket közöl még az idei
peronoszpóra-járványról, a kaj
szinbarack férgesedéséről,a sző

lő és bortermés értékesitéséröl,
a szőlő nagyarányú rothadásá
ról. Ismerteti az idei nedves
időjárás jelentőségét a gyü
mölcsfák metszésére, a kajszin
barackfák pusztulását stb. A
dúsan illusztrált szines gyü
mölcsképet is közlő két szak
lapból a Növényvédelem kiadó
hivatala (Budapest, Földmive
lésügyi Minisztérium) egy alka
lommal a lapunkra való hivat
kozással dijtalanul bUd mutat
ványszámoL

Jégkoporsó titka. Ez a cime
annak a rendkivül érdekes cikk
nek, amely a Délibáb uj szá
mában jelent meg. Remek ké
pes rádiómüsorokat, szinházi
cikkeket, pletykákat, noveHákat,
egyfelvonásos szindarabot, pom
pás riportokat, nagyszerü film-
rovatot, és több mint ké-
pet talál az olvasó a olda·
las Délibábban. A népszerü
szinházi képeslap egy száma

fillér.

Az ünnepséget Záhonyi Ala
darné társelnök nyitotta meg.
Üdvözölte a megjelenteket és '
szives szóval lelkesen köszön
töHe a kitüntetett anyákat Utá
na dr. sarkadi Nagy Pál a gyo- l
mú 158 sz. védőin.tézet vezető I
iőorvosa méitatta beszédében a i
~. ,I 'l " k' l I4Vll21gyar n.nya { napJana " Je en- I
iOségét és a sok gyermekes I
szülők és felnevelő anvák ér- ;
Jemeit a Magyar hazáva"'l szem- !

Fejlel' Ernő áa. ev. lel- II

kész s:-:arnyaló szavakkalbeszélt .
az anyai szeretetről. Azután kö- I
veikezeti a kitünieMsek és pénz 1

ünnepélyes átadása, l
Aladárné társelnök l

5
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a talajba, amennyit máS-\ meleg szavak kiséretében nyuj- 1+11 E Ki Anyák napja.
ként kereken 100 q, istál- toHa át a dijakat i

b .. l Nemzeiiszin zás?ló, Leventék zenélnek.
lótrflcrvával, vagy 25 q. Péti sóval l Kitüntetés en és penge G' , . I ., t ! Ma virradt fel napJ'a Anyák ünnepének,

o. ,- . l" t l b ,~ OOlt k lJ Ó g V S Z e T l a r s z o a a ,a . i .tudnánk meaadm. penz JU a om an r~szesu e' ,. J ~ ." "'. Roskadó inakka1. Szemek könnyel teltek,
J l "l néll k t ' cr 'l' k Sáfri Sándorné és Ceglédi Sán.- Unnepnapokon es éjjel mmden Jönnek a tanyákról öreg ünnepelteklia a Ko.Ls'oe,e VIZS",3-JU, h' 1'''1 1'-' M'd' é

tiszlán a zöldLrágyázas kÖHSé-1 dorné. Egyenként 15 pengő on~p -l? ,a-,Ig a,' a ~~ • s Beszéddel köszöntik ~ényes uraságok,
{fet kai. holdra vonatkoztatva, jutalomban részesültek Forgács 16-t?l.a hona~ ~tolso napJ~\ al Öreg Jlllis néni ilyel még nem látott
'::> a }zövetl;ezőképen ala- 'I Lajosné és Szántó Lajosné. bezaroan a been Balogh gyogy- Kérges ktzét fázzák. simogatják vállát,
ku'! : -, A bensőséges ünnepség a' szertár tart szolgálatot I Egyszerre s,.;í,élle1 megérzi a hálát.

I H i m n u s z eléneklésével ért M
L Vetőmag 20 iz!!. biborhere , Behely.ette,sités. Dr.. árky

~ I véget B. I. iP';: !

á 35 f. 'c 7 p" 2. Talaielőké- i Barna ahspan a gyomai WSZO!-

szHés. ve~ési munkák 6: P", ;) ii '.. .... ' I gabirói állásba dr, Sorb áll
I A nemzetek versenyében l b

A zöldirágyanövény alászán-! ! J e n ő ~b. főszo ga~~rót e-
blsa ti p, Összesen: II 9yarcrszág :al belyettesJltette. RemélJllk, hogy

Ha figyelembe vesszük, hogy I harmadik helyen végzett i a k~vételes k?zigaz?at.ási szak=1
számitámnk szerint 19 pengő A berlini Ohmpiász0n befe- férhut, - aki szocnálIs gondol- l-

ellenében 91 [ala;ll mint- , '" kozásáva!, kezdeményezőmun- :,','- , jezték a nagy velfsenyL !-\. wg-
eú \! 40 ka fis7ita '1itro Ciénop l I· b' k' 7'" '11" kaenergiájával és szíves modo- \l~J ",. C",_ ,- I:> v . 2J110 sagot a \JI rfHnWS j
gazdagüoHuk, ~zoi~kiviH je.ten- i lakosn Németország nyerte, utá-, rá~~l rövid P~: ,hónap ala:t i~ !
téiKeny .mennYIsegu televeny-! na a milliós Északamerikai I :n'-15L\ye~te a Jaras, néPén!3kl ..bblb-j
. '" . ." I'" "-U ar Á ! za mat .cS szeretetet,- mle o •lana,om IS aH e~u. ''-'i

U
r - E,p'esüH _Jlamok és II harma- II ' ,."

] • , . .' n. • aJ I megvalasztou, veglegesltett íü- í
ra az eredmenyr~ J.. ~ogy dik legtöbb bajnokságot 219! bi.'ónkul köszönthetjii.J.::. l
a mim zoldtragya- milliós Magyarország el a 'Ií . 'I
... , I' .. 't' v " •• • ! Stefán Béla polgári iskolaInovenv B w.l2llerO lOlzozasanaK a :13Q;, versenvrÓL i

'n ~ .' '-b" ~"e~[jazda Eb'b-- ~.,. .. .. l I tanár, a Hármas Körös relelósegYIKlegolcso .;J! t;" "~b .. ',en a gyozelmJl orom Jen D b b l t'

ságosabb esú.öze. A foszfor és lássá~ be a sl?o~teH~nségek es i szerk~sztője . e,~ecen ~ et.
káli műtrágya érlékelésétöl a hozza nem ertok IS, hoiSY a ! megvalaszl~~ es llJ ~elyet ha
költsécrek számitásánái el keH tanügyi kormányzatunk nagyon marosan el IS foglalja. Az end
tekint;nünk, miután az a iöld- jó uton halad, amikor az is- rődi polgári iskola egyik kivá-

iákban mindig több és több l' d E d "d '
Iragyanövénoyel együtt a talaj- időt szakit a testnevelésnek. o pe agógusát, II ro tarsa-

visszamarad a következő dalma egy rokonszenves, ked-
növ,énnel számára. P e ir s z e \ f ' l i é I ves tagját vesziti el Stefán Bé-

. Vé.a asz ev l 'b é f l é éh S kmúskérü alakul a köUség-szá- a an s. e .es g en. ,? sze·
miiás abban az esetben is, ha a Szerkesztőhöz rencsét klvanunkaz UJ állo-

--1" ..o b' I' t . U máson.a zo dtragyanoveny ehlesz e- Tekintetes Szerkesztő r l... , ..
sével egy egész évi, vagy lega- A "Gyomai-Vjság" mult szá- ERT~S.ITES! p: ren~szere~

fél évi lennesről le keH mában - egyesek okulására - . zeneramtas Gyoman az IskolaI
A biborherénél leközölt, beküldött cikkhez a évvel párhuzamosan szept. l-én

ettől a költsécrtöl eHekinthetünk. következőket kell füznünk: megkezdődik! - Módszeres
:o T"... l . Rangrejtett cikkiró a Gyomai zenei szakoktatás és kiképzés

(HH 2IJos I k d"'f' l O" . d "b
mezÓgazd. kamarai tllkác paros és keres e Ol Ja { n- a zene mIn en aga an: zongo-" ._ I képzököre tagjait negy igaz ma· rában, énekben, vonós- és fu-

I
gyarságát feledő emberek tár- vós hangszerekben, valamint l

~ sasága" eimmel illeti, s meglá- zeneelméletben l - Jelentkezé-
cl. a I tásának szatirába fulladt tulzá- seket elfogad és ai érdeklődők- !

Az Országos Stefánia Szövet- I sával pipás asztaldöngető kár- nek minden tekintetben felvi
ség gyom~i fiók., szövetsége I tyásoknak minősiti a römizés- lágositá~t nyujt Be~k~ Lajos,
Szent Istvan napJan d. e, 11 I sel időtöHőket Kioktatja a leg- zenetanar, Horthy MIklos ut 37.
órakor tartotta meg a Magyar szentebb magyar imádság, a 33 százalélws utazási ked.
Anyák napját a községháza ta- I "Himnusz" tiszteletére annak, vezmény augusztus 28-ánnak
nácstermében, diszes közönség l' az Egyletnek tagjait, amely O órájától szeptember l3-ának
jelenlétében, kiknek soraiban I 'egyesület és annak tagjai közel 24 óráig: az Őszi Lakberende
helyet foglaltak az egyházak I év óta bazafias és kulturá- zési és Háztartási Vásárra. Iga
papjai, a község képviselői, a l lis köztudomásu ténykedéssel zolványok a Wagner· íakeres

polgári iskola, tanar- I rácáfolnak minden önző, ~rói kedésben és a Lach-Varga
női kara, a társadalmi egyesü- ösztön, kielégHéséből fakadó, cégnél kaphatók.
lelek kiküldöttei ésa 158 sz. ferde beáUitásu gunyiratra.

1

Számviteli és háztartási tan
Védőinlézet főorvosa és védő- Honszeretetünk tényébőlnem folyam a községi gazdasági

von le semmit, ha rádión köz-. néoiskola rendezésében. Isko
vetHet! sportesemények kap-Ilá~k a következő télen is ki
csán felhangzó magyar fohász, akarja venni részét az iskolán
a nHimnusz" magasztos dalla- kivüli munkásságból. . Férfiak
mát, amely esik Ferkóink átü- részére gazdasági számviteli,
iőerejü vHágsikeréérf jut hoz- nők részére háztartási tanfo
zánk éter hullámokon - zárt Iyamot ó h aj t u n k szervezni.
családi - kör jellegü együttes- Számviteli vitéz Pajor Gyula,
ben, a kirobbanó örömujjongás háztartást Biró Teréz és Faddi
é: ~önnye~ig való m~gh,atot~~ Jolán szaktanitónők fogják ve-
sag allapotaban nem "vlgyazba zetni. Tanfolyamok csak no-
haHgatjuk. . b l'é ~ k k d"d

Névtelen cikkiró ! _ hivatlan v~m er e ej n ,ogna ez o -
. .. é b ' k .. tt m, de a szervezeshez már mostmmosg en - mas or egyu . .

ujjon.gjon az örvendőkkel,s ne kell, Je~.entkez~~, mert a ha!.~
lovagiatlan szatírával kérkedjen gatokosszegyuJtése és az elo-
hazatiságot. készítés időt igényel. Kivána-

Gyoma, 1936. aug. 20. tos lenne, ha e tanfolyam iránt
Tisztdettel: is a multban tapasztalt érdek-

Haibach Árpád. Kiss István. lődés nyilvánulna meg v. PajO!\



az

... 11;" ,

lj.{aC~()Du

s.zöúhetik. A

vasárnap.

6:Y055 P:~l SzÖv. biró ellen
az 5·3 adinyn
lnel végzödött
mérkőzés

pat~i!hoz g~'avitáL t-IsJ~·"Qni rrúr
el is -Lá?ozot"~ p'~s~re. ~~.:~;::>[ :i

2. paelos sz;)b:ö, I.;Oílj ,j;1 60. '11 ,_'!iN.:
heiyfsé~2k sZ~~='~~I'IL:tr 1-~-é k;~Hi'L) ·~-jrtd"

Tisza ls~\,r~1n :it 20 sz. - "
E~21d6 ego:, 'Il] k0ilyha hc-' e:L(~é/.2s

kedvez:) j7eié~ lrlc~;ett

Szabó Lal:)~ ~ptiiet és bu~or

solalal AHj~a III 10 5Z. 2---2
Özv. Papp Zstgrn.olncnénak a Ke

s2i5~öa -cg:i fertály, a l.;;:nOElkertben
egy hold szán~ó földje eladó. !'~ég:":- Ó~

fél ferta1y ta:1ya has::onber:)c
Jdadó. Érte7·~ezn·1 leliet Rák',)cz~ u. 14.

K~'2~nő ~ama.tu bor 1.ite~

renkenr 56 fiilerén k? phatö ~\\e:(;;<sE

-- ~'.\...'

ken· ugy ~ (xySC, ;:}7:1n1 az
csapat 6sszeáll}tá~s<:~ J{isÉ:rle~'

tezik. GySC:-b·eu l{is:) 63 (::;.
.h.e1:yén, mig az ETí~~...b3.n v~11ó

sziuüleg LasHYÍ, KDvács
I~ü.riBa és Simont h,e:{~Tén tc

határá.b'::7l:rr~ ~f!..l~L; J

eC3egen V35ut -é.~ tnülit hc.·,::eléher: 2'25
ho1d föld haszonhérbe kíad{'~ Ér-if:k~l~';:

letet Sinló . U1J1nCn·:~. r;·l~·,r~>

Httngaria kö::yvnyolndavállalat J

F~[elős üzemvezető; Teket Sándor,

Zt"igiö I';C BJtJl ú;:irLs.i~C)z jL~ut;.

l'~ern ;,~a],nni1i r{zsús Z~ ~~ 2lyz ?I~ u

TöreLvés:J.éi sen:. :',~:d=·b(.', '"
v]dek_~ jáL~I·:ü~ok. ~18.gyr4~~.z2; el
sősorban Kiss a

,~~Jir!nöo"[t~10j1 SUc1:l IrC::--: l

23_ !il lJ. Szeptenlbei-U5j
(napi ~iJeng/ [e;;es. ](]fi.jnö ~.:l-::i-

t{~~. D'd:.U(~'jl;,r:)"':rlJ.J( ~:e_thr:::Zj'll 3·_· :

glink \.:] arcokat láLnL _2"

(cg~rü.~':eséh61 Hatvani;
Por(:sal~TIi vÉitl;i }~iss

nyán_

ség~et'ét t'2.~:·:en~;z~;é, :""f.f:-ljcr,,: aján
~atct a t-d-e.. ;"{'ft::-S: 3::::"<2:·(.~·~·Z2t~5L

Si.:erkeszté::,·~rt és ki:1dáSl2d ~eh::l:)3 :
'..\,- :~··_Gr·.JE;·< l\/tA R~~r:'>].

-e:ti1drö(]r)~'~ [<üSSlltl~ rI. :l~ ~?~~7ji al&l"i

327 n.-ö1 t icJ1':'2Ii l~l:ör Incg iS 2~>'j~' adu-
n)entes U~O:12~1"1 11\l)l'ie!'n bS0S·.<:l

SU lakó ház elad{~, e-eik,:. 'd:~.~. es
üzletbelyiség kiadó. Er-I '.:':~C:" nl ,"J j; fi-rl i

k',-Jr :t l!elys7.inen a iuld_;I.'.\\)!:n<::n;"t-1

~aaa a irJcffierr-Schr8r:t.z-- Ct;;~Ij"

tG'l1-SthlllHlewot'th ''';2::~Y;;;- Gép
_g)~ári r~ t. ~tép'·..-:s;;~eti~Í és
mind-enfajta gaz~aJ5~__) 0~~'2:~<e'~)

szeüszat{~(~~~2/\ és '::b. '2--J' 2 ~2j~a t 'Z3(1l

Ve~"'n'é~ '2 ~/.(:bf~~, k,;jn:\ h~\~ .~~;. Jl:cg
i feJelő n;eliékhfJY[.5égl.1

1
j('k2l~t~:; fl. léYö

~akóhAz2l_ ~~:-lV.: 35 ?--ös !Örl-:'5~·Jé.Fte.

Gyomcín: GySe-KTE. EnáTó
dön: ETi~-JYI.Törekve,:. Sarka
don: CASS--M. lyrÁ '.,T. B~'b~sen:

BISE--VSE. Békésszentasdrá
son: Hunyadi - BTE.

T':±oC-GYTK mérkőzést kö
zös kérelem alapjan későbbi

:LZ} vj.l é LI ri ":IE2rc<.;~
I.f1ka:.üs II. es -\7"árko11yi 8.5n

~a:s\ Simon Pelyva GS lvlatuska
(.'.ETK.! nvuHotr ;ói·"ű'}·ü i~,pí~;"

.., U'~.... J >,),"'0 ,1't·_ ...~ ...""I..\.J.l.~

is kjeIégitette. ..-1J. cicseretben
ier~11észetesé'1 oroszlá~J.r~szt ér~

sá'"lal
ró kimondta, 110gy
mig cl II. oszüHynak
nem lesz. továbbra is csak egy
hetet fog kisorolni, mert
az erdekelt egyesületek anyagi
érdekeit megvédeni.

Takéc5 Dániel 1. faku fut
baH biró - kinek polgári fog
laikozása kárpitos és diszü6 
műhelyét Gyomára helyezte át
és egyben amatőr aIaVJnel
válaHa a GySe csapaiánRk ed
zését is. "DEmi bácsi" a xnaga

országos hir-ü hübal
lista és sokszoros m<l2iYfE' ";:ál·
logatot játékos volt es műkő-

. désétól, a ÍennálJás:'w2k: 25
éves évfordulójahoz :közejeJ.ő

GySe előretörését várjuk a
most meginduló hajnoki sze
zonban.

A lutbaHszezon korai kez
dése készületlenül ene a gyo
mai egyesületeket
egy-két edző jeHegü mérkőzés

től, az egész nyarat pihenéssel
töltöHék a csap",tűk, eHentét
ben az Endrőc1iekkel, aiük
egész nyá.ron át közeli és iá
von egyesületek legkiválóhb
csapatainak egész sanH látták
vendégül Hogy ezt megtehet
ték azt legelőször is a lelkes
endrődi sportközönségnek kö-

tes H., -' :;Iaf.nsk"1, Sim.on, Pely
va., - Lacsey, R0-;7ács Ha
nyec, Kovács IL Kerte;:,;

Kiró: Kappel.
A budapesti csapat másfél

órás bemutatkozása a nyan
ideny aUrakciójának ígérkezett
s gyöl,?eresen megmozgatta az
endrődi futbaHtársadalmat. A
lTIüközéshez füződő remények
neIH j:; omlottak csalódásba: a

eredeti mozzanatai 12

galomtól fütöH küzdelern és
tetszetős szép játék pergett le
egy nézösereg szeme előtt s
Hlaga után hagyva Fi Illegelége
deUség nyomait.

Kezdés után klasszis fölény
diktál tempót a vendég

csapat s akciót-akcióra balmoz.
Ahogy enged a támadási gyűrű,
úgy bontakozik ki az ETE. is,
aminek Simon váratlan fejes
gólja lesz méltó jutalma (1
Hövid ideig tart az öröm: Szena

egyenlit (l-l). A. fővárosi

eenter tovább is foly tó tárnaJús
vezet és hamarosan u,}abb szil)
gól[ lő (2-1). Az ETE: kapkod
va támad s minden próbálko·
zása meddő, sőt ez a védelem
re is átragad. ll-est amit
Nagy értékesít (3-1). A gól után
csö~ken a kapkodási láz és
szeD mezőnviáték mely
bel~ Szendn5di csHlog és Simon
agilitasa domborodik ki...

Fordulás után a pesti véde
lem is sürűn játékban van s
tuciásával osztatlan elismerést
'Ji" ki magának. Az endrődi

csatárok azonban addig keresik
a rést, mig ki nem használhat·
ják és Kovács tejese háló
ba (3-2). Még egyszer he~j

gutámadást mozgósit gól után
a vasutas de e:C'edményt
nem ér el s takarékoskodik
erejével. Mezőnyjátékra fekteti
a teclmikával, összjá
tékkal szórakoztatnak, amig
Kappel nem fujja a mérkő

zést

indenféle
,~PEYKUS!'

4") ,r; /i"')

;)-.:; \..:-
Fer.: Pintér, -- Gd',-m'os,'Vár

szegi~ - Cselenyi: ~B1gYj La
j.;.ato~ II.~ - Sza:1·~E:·.JÓ,

Szendródi, Lakatüs 1.) '/árl:onyL

7

Ilj

B O' R ()
asz6rJ'2 :2:,

Nf~:\!::-:; :"ZÓU"'"

A

DF:
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Endröd jövőévi 55
százalék lesz.

Kondürm;tany án n.-öl
területet vásárolnak El Hangy:::,
Szövetkezettől és erre a terü
letre az uj közseg
házát és jegyzői lakást.

Békés község
százalékkal emelték.

N

Bócsa" lesz a legelső ~e

lepes községnek a neve.

Matuska ügyvédje ki akar.ia
felakasztását,

legujabb halálsugáEól párfl'~Ia

nul érdekes képpel illusztnilt
cikket közöl Világlapja
uj szán1a~ amely IlaP'Y teljede
lembe:n és gazdag tar·~alo:~tJTn8~

jelent Illeg. p~ legki7álóbh ma
gyar irók novelláin kiviil kirü
l1Ő folyta.tásos fBgényL SZD.~~1ta

lan riportot és közel száz ké
pet talál az o'.vasó a nagyszerü
képeslapban. Tolnai
egy száma 20 fillér.

EgyszeH(~ 102
gál1J'pár tarÍ
vőt.. li szat l11ári
nek vasárnap nevezetes
lesz. Százkét eskü
szik egYB.1ásnak örök hüséget a
városház ahol az
ünnepélyes aktuson a polgári
és katonai előkelőségekjs meg
jelennek.

Endrőd község hOSSZÜ!l:;I'Jlratü

kedvezm('nzes kölcsönt akar
JeJ.vemú, amiböl
épitenek

Endrőd - névre
kéri Endrőd

Nagylapos

~ ~ ~ ~ {'

T~~ier
egy liter kadari<a \ d:;Y
fel)ér fejtett ujbor S(jH~:ad

kert áIL)l11Asra kis?állitva
s feLJd'/2. Vasuti rU\~;l!- kV.
4 fjliér li~erenként. Csakis
50 li!eren jelül! rendelést _;
fogadok el. r]c'(l!·:t dijino> ~;

tesen adok ?t sztllit~s {3.i"- ~'.'
tan1ára kölcsön; ~~(>;·jÓl:i :.:':::
30 HaDon belü] bérjjjenÍ\'e
küldel;Jő 't"issza. ~zéLüiJ
dés utánvéttel. Eg)' p'2n;!~)

le~!.-élbélyeg ellenében kül
dök. i11intát a borbél l:1iTI
tásd-obozbal1 7 bén;~E:n·,I.·,]e.

I
Soraim kellemes édeskés

italual<. tiszta, tökéletes za~

m~~'uak és :'l ern savanj,{u:5:k..

- rilll' '~7 ;b.~,t't:\J7'r tC-- '-' • ~"--'_~'''·Vr-.J;Js

. Soavad~:;;.'2 '":. ?está1 :: ,L?: V.C.

L~-I#~'}" llc"lll~t,1'?j~'<'lIl,4~rij;."lí.'"
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Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetéll
20 fillér. Ötszöri Ilirdetésnél 10 százalék, tiz8zerinél
15 százalék, Illegyedéri hirdetésnél 20 százalék éa
félévi hirdetés esetén 2ó8z<Ízalékkedvezménytadunk.

KÖZG?~ZÉS

F."!lelős szerkesztő: WAGNER MÁRTilJl\I
Szerkesztőség és Idad6tr.ivata!:

"HUNOÁRIA" KÖNYVNYOMDA
tS y cl m a. K035uth lajos utca 64,

Telefon: 22.

0" .... ElÖF-~'T-~SI .AR K:
:"r gyedévre q'3O P. féi évre 2'60 P, Eg&57 évre 'j-2ú P.

Befizetések posiacsekken:
• fl ungária-nyomda GY0ma" csekkszalll 18.280.

Lapzárta c s ü l ő r t ö k este 6 óra.
Megjeleni];: minden 320mbaton reggel.

Ida: vitéz Csicsery RÓí":lEi Ish;;;'lIll ol'szággyillési képviselő

S' és eiiSillerés

kedése lu\zó. erőszaKos és jo
gosulatlanul igénybe veszi a
közigazgatás élppariih.lsól. Az

ellenzéki nyilatkozatokkal Slem
ben ujból és nyomatékosan
meg kell állapi/anunk. hogy ez
a szervezés éppen a közigazgatás
tól teszi fiiggetlenné a pát/c!. Aze
lóll él löbségi párlok ugy
'3zólván kizárólag a közigaz
gölásra támaszKodtak, ha bár
milyen pártakcioról volf szó s
a választásokat· is, nem. a párt
szervezet,. hanem a köziga~atás

hajtotta végre. ELiel szem.ben,a
legu!óbbi választás u!án éppen
El független Kisgazdapárt hi
valalos lapja irja szósz.erinl
azt, hogy: "A NED válasziá,si
művészele már olyan lökéle
tessé vtllt, hogy a hatóság tá
mogatása nélkül is meg tudja
szerelfli cl manddtumoi. <:. .

Az egyik ellenzéki, nyJlatko
za/nak azon elszomoriló és
Igazságtalan kitételére végül,
hogy "lehet erkö!csösebb és
magyarabb kormányzata is en·
nek az országnak" csak any
nyit mondhalunk : adja az/s/en,
hogy mindig ilyen ,erkölcs} alapofi
áUó és ilyen malyar kormányzű

ta legyen a nemze.tnek, - s n e
olyanok kerüJienek egyszer ha
talomra, akik pártpolitikai és

személyi elfogultságukban nem
veszik észre, mit ártanak akkor,
amidőn tekintélyt TOmbo(nak éS
hitet rabO/nak.

Elvégeztetett .•. !
Egy ragyogó, eredményekben, sikereiiben ga2;dag ~letet

zárt le a Mindenható. Egy ember életet, akit életének ered
ményei, sikerei egy pillanatra sem tettek hivalkodóvá, el·
bizakodottá.

Baltazár Dezső'- egyházkerületiink püspöke - et
Jóllehet a katasdrófával számolnunk kellett, a hir mégis

szdven ütött bennünket.
S most, amikor azt, .ami benne fQidi volt, visszaadjuk

az al1yaföldnek, -:- álljunk meg egy pillanatra gondotatb~n

a nyitott sírgödör elÖtt. levett kalapPtil/imára kuksolt kéz
zel, s ugy' mondjunk· elköltözött föpapunknak egy utolsó
"Isten hozzád"-ot. .

lsten legyen veled Baltazár Dezső, - nekünk pedig
adjon erőt, hogy sleU~miörököddelhiven sáfár!mdhaSsunk
tovább, a Te lelkedbŐl meritve mindenkor ehhez a legszebb
példát ..•

megiiHepirja Tyler. hogy jövő·

re él galdélSá/Ji iavulás nyomán I
még' a.z adóbeVételek. emelked4sére ,.
is számiiani lehet. ezekel mond
ja cr Tvler - j<2leníés minden el·
fo~ulJkrllikával szemben s az
adali'lílalálámasz!ó staliszlikai
kimutd!élsok is -azt mondják;
hogya helyes és· céltudatos
il1lézkedisek köveikeziében
emelkedik idegenforgalmun.k, nö
vekszik az épilkezesi tevékeny
ség, javult azadójizefés s ugyan'
csak örvcndl2les lassu. de lar
tós javulásról beszélnek él me
zögazdasági termelés jövedelmező

ségéröl az ütékesit,,"s és az ex
port helyzetéről szóló kimutatósok
is.' A népszövetségi megbizoti
eJfog"l!l<'J!lan I('HlUságléfele meg·
dönti a hang?Qü)$ politikai szóla
mok iáts2ólagos hatását. Sameny- l
nyire cl valóság tényeivel és
adalaívcll szemben' állnak a
hangzalos ellenzéki gazdaság-
politikai krilikák, - ug)'anolyan
mértékben. a hatáskeltés politikai

Tylernek ez a nyilaikozala !öb· célzatát szolgálják csupán,. ú va~
b:k közölJ aZl áHapHia meg, lódi helyzettel szemben, az ellen
hogy az OfS7ág gazdasági hely, ! zéki nyilatkozatoknak azok a vád,
7ele !endiUetes fejlMést mutat. él l jai is, amelyek a, kormány párt·
kÖ liS.é5J, vejés! hiány az 1951. ll'. P~lL.·!ika.i beállilot.tsdgdt é.S at~bb.=
évi k;'izis óia ezidén II legki~ ~egl.pa~tsze,ve~etétés .miik?de

l ' 'I< . .-l k I "1' . vét igyeKeznek Kdnccsal life/fU,
3C w. emel '('uIlC.- il {ü.lsegve·l A -Ii '~. k • lA.' ~

. I· . bb .. z I eleKes ormany",ny\;.-
h: "i bevele eK, 10 él legym· -,. N . E . ~r I

121ei (kvi2a e, emelkedőa I ~?K I~S a l em!et! gYS~lg .;~tl~ I
.. . k k··'k·· k l í:HlCJ 1\ vez?lo szeme yusegel l

tcnL1enaQ nemcsa a UI e,.res e- egyaráfl..1 megdönlöllék már azl j'
hanem a termelésben cl vádal, amely szerIni CI Nem

és fogyasztás/)aJ! is, SÓl azl is leli Egység Párljtm(lk ::;z~rvez-,

mcgdi{upii,lsck, c:l!<'h'~k - (1

gazdé15;i~í II;:i';"ZCilll!z cl i1ClY-25
gazdél5ágpolilika ulján b,'kö
velkezel! las~u, dé? halár07.otl
iilVll:ásAI tudomásul nem véve
- a jelenben is a "gazdasági
gutaütöttség" . állapotáról beszél·
nek.

A gazdasáK'i helyzd alaku
lása! a kormányzati lényezők

minden inlézKedésén és erőfe~

sJ:iI~;~én sajnos. a viiák-!
gazóas3gt helyze! és él világ- l
piöci viszo"nyok befo1váso!iák i
s icnnészeJes, hogy eZidÖSTe'l
rlnl s\-'f1ki scm ;:;::he1 i'2!icsen
Inc;~ckg<dclt J m~í gc7dó'3á!?i
vi::zonyokkai .. A rh?i;éz és r,zr
szünkre adoll, vjjággazdösági

zCID('!l vjsz01~i éppen ezéri

ésak fokozottabban méltányidst és
elismerést, nem pedig gáncsot ér
dernelnek a korrnc'wyzafrli..1f: azok a
nagy er(Jfe~,;zitésé, am .... iyek a vi-

;..[azJasb"d hel":7e1 hciin'lnyos ll'

kihCJ:áSdi.1 igyekc.zneK csökk'Zn- ..
'.:ní d mai gcudcsági é1ciünkre
s dm021yek ugV i"rme:ési, min!
i?ri.zkcsilrisi szemponlból á {as
su, kitartó munka leglzatározot
tabb eredménreit érték el.

_éqllhQr ga LCJdságpoliHkiink
é!knz.2!d krilik\ISainak,. mind·
cz,'J:höJ kiindulva, válaszolni
(iKf.IUnk, oem is szükséges,
ho~y mi magunk sOl'ftko,,!os-·
suk kl azokal az erednlénve
kel, amely",keikormányunk ki
tarló ievékenysége eléri; hanem
válaszul ezekkel a roegáHapi
lásokkai - :'>z,mheáJH:iuk a leg,
elfogl1latlanabb szaklekintéllyel bi- .'
rátényezSnek, a népszöveiség még.
bizottjának, Royal Tylernek leg- '
utóbbi jelentésében foglalt megál~ i
lapitásait és fcmuságfét.eiét. p,z!
elienzéki kriJikáva/ szemben ~

i-\ ](>gijiO)SÓ ll~~t)();·: l:~\Ll l·, ;'lIÜi:

böző VQZ(;-lÓ SLt~ni~:'l)t~zRCkr 'G"

széról nyiiél\KOLÖlok jál/dK. nap
vilagof, ameiyekl12k a!C!phangiÉi
iból-bóJ, 1\~PY(2gCS (n cg á;j:: pi lj ~a·

Idvcrlc!ó, iJ();:!V az ei(j,,(5 poliii

kai é\;ad iulfli!öii s ,'$-i"yre in·
kább a sz:emélyeskcd;is':,K in
govánYdlrCl lévcd! ellenzék
harcr!10doráva! szeIT1ÍJi2n eddi:;;;i
inkább az ohiúlív bir:'iioi,
6ze!isrncrcs!ö! scm huzódó
r~O jHi ~{öi k rl1~k G fOfI11áj,(Í béHl .k i '""
\'ánia f:j!áloini n10ndanivalóiL

f:i,só:o;orbao VOfHl!kozik ez

mínc;,:trra, amil öZ ellenzék veZE
tók a kormánr kil/politikai tevé
ker;y:,égér6!, eg)'mdst. köveit leg,
súnie az egyönfetil helyeslés sza~

vCliva! elmondtak; kevésbbé egy
önl2tück azonban eZ2k a megd

n'{jl~!kozások él kormány
CL:.'lSági poiilikáiát ille/ö komi
menlárokban, amei~'dH1eknagy·
r.5.51c már igen n~gy fDéí"idv

bell i1~;'ikülö/j G heJYLel hc1Y'2S
klismcrésél és a s:;:ükséges

ohjeklivi!tlsl· - VégL'Ji ugyszól
ván telje~ef! felértek a tárgyila
gosság alapjáról ezek a nyilatko
zatok azokban a megáliapitás;ok
ban, ameivekkel cl hermGuy
biJpoJíiikjj heiyzei.ii és id
nyál, valalllin! a ijb!~,;c~i pörl

sz·eTvezei,zJ és rk;"'vc?k12r;vs(!~~1 I

ígyckez!ek ujabb vddaki:'al és -ki. i
jogdsokkal kikezden.i a köz.,i:le· '
mény előtt.

A siker l<étséglelen iényeívei
arányos elismefi2s ét kmpoIiti
i.;~j Jcvékelivség mellatásában

. l<élséglelenül hozzájárul ahhoz,

IlOgy l1agy,sorsdönló kérdé
scínkbcn eg-yönleíü felfogás
alakuljon ki .és a kormany a
maga kü\polUikájának egyedül
helyes uijáo, él közvélemény.
állalános helyoslésélól is meg·
erősilve, vezesse lová bb a nem
zelei nagy nernzeli céljaink és
reménységeink megva]ösilásB
kié. U~yanakkof' viszon I, ami
kor ezeke! az ellenzék~ oldal
ról' törjeni áilásrogla!ásoka! a
nemzet érdekében valóknak kel!
mondanunk; nemz~lgazdGS5gunk
érdekei! kevésbbé beJyc%n
szolgáljá!, és ezekre az érde
kekre egyeneserl kdrosak ozok



llen csak ki::ehb turista feladat
megjárni . - S ha valakinek
kora, 1ialalos izmai megenge
dik, nem képzelek el szebb és
nemesehb nyári szórakozást,
mint a Pilisi hegyeknek Buda
pestl61-Esztergomig [llri.st1 mó
don yaló átharango!ásM. --- A
történelmi emlékeken kiviÜl,
melyek mindeniW~kisérik a tu
ristM, iH ialália Csonka hazánk, .
egyik legkulturáHabh és termé-
szeti kincsekben leggazd.ag3hb
részét. -'

Node menjünk csak vissza
Vaskapura. Kissé messze té
vedtem, oda, addig, amig ellá
tok és ahová oly jó volna még
eljutn i. ---

Vaskapu Esztergom örtáBó,
legmagasabb hegye. Labninttl
terül el a város, a n:"'hg'yR i

Lion" sok-sok siehbnél-szebb
temp!omaivaJ, intézményeiveL
- Az ősi várost szeliden nyal
dossa, simogatja a kanyarodó
Duna. A várhegyen kimagaslik
Magya ro rszág leghatalmasabb
baziiikája. Előtte nez aDunára
a primási paloia. - A magyar
Sion hegyén e két őrtálló, vi
i.ágitó, messze kisugárzó ták
iya, őrHiz mere\'en, éberen
néz, tekint a Dunán át a köd
be vesző Mátra, Fát·ra es a lii
gyan, simán felénk terjengő kis
ma"var Alföld lelé. - Lelkem-o.

hen szorongó érzések, sejtel-
mek .támadnak. JYh>gszemélye
sülnek s meg vagyok mélyen
g)'őződve arról, hogy e két hely
lakóia - a Magyaro!\: Istene
és a magyaro k elso főpapja esz-

I

tergom közvetlen közelében
fekvó erdős, árnyas hegység
legldején huzódik meg szeré
Ilyen, a Pilisi hegyek nyugati,
végső hataimas nyuhrfmyát ad
ja. -- Csak ez az egy hegy
tömb olyan hatalmas, hogy íu~

I'isz'lib!i kix3pa"z Ja!ása a ma
gamfaj1a alföldi íurís!áknak 2!
egesz heir:: épen elegendő mun- j
kát és élvezetet nyujt. - Győ- l
nyörii !ö~gyerdőhorilja minden j
zugát, elég jól löképl2H regé- j
nyes et'dei utak vezetnek ke- I. ,
reszUiI-kasul raj~a s a hegy tá· i
hánái körös-körül üde és íó\'jzü j
, ., " l f' :." l
wrraSOK nYUjlaJla!{ SJSSltCJl' a I
bolyongó l:nristáknak, S ha ez I
kevés valakinek, elöHe úgazik, i
terjeng a PiHsi hegyek ~ürü er- l
dővel borított, csonkaságunk-l
han elsőrangu tu;-is;,tikai lejlő-.!

désnek gyönyőrü hercei, l
tölgyei. ~. Dobogókő, Klastrom l
puszta1 Kétágu Gerecse sth.Írl- l

(""'- . ,uh0zerkesZl0 ~aLevél

Kéoviselőte$,
t
j

t

gyül és l
Gyoma község képviselőtes~l

tüIete 1936 évi augusztus ho i
31-én héHőn délelőU 9 órakor!
a kö%ségháza nagytennében + i

rcndesközgyülésí I
llarl.

Tárgysorozat:

ülési J'eovzökönvvhite-, b. _

lesitésének bejelentése. 
Jóvábagyott határozatok be

. mulat:ása. -
Gyomai]parl estület által ren

dezendő árubemutató anyagi

támogatása. i . Kedves Marci I.Soksz~ry. k.ér:
j
.1.

Piaci es vásári helypénzsze- tél arra, hogyan Gyomai lJjso.g" .
dök díjazásának megá Ilapitása. számára irjak valamit. MlIsi i

Anta! István hadirokkant ké- eszembe iuHaUa ezt a f. hó 15· :
re!me l~afik~ódé ~'észére hely II: iki számban megjelent azon I

álengedese erdekeben. - hírecske, hogy az endrődi 10-

Mattlak Márton kérelme, a I jegyző nyári szabadságra, illet
község kötelékébe való felvé- I v~ rövid pihenésre egy Eszter
tele kilátásba helyezése iránt- l gon~ meUetti erdei penzióba

Kosik Józsefnek ugyana~(m I utazoHeL ._.
kéreime. -- ! kedves Marcikám, a fj-

Hombár szövetkezet réSZ-I gyeimedért nagy köszönet de
vénv J·e0 yzése· üayében 'elöter- mindjárt vádollak is, mert ez-

.J b, b . ' I· . lOt t'jesztés. - '. zel - D1mt em 1 e.lem - pro-
Gyoma község szeszfőzdéje vokáltál és pihenésemet meg

részére egy dd). villanymotor zavarlad, mert - ugy érzem 
beszerzése vizszivás céljára. - eav levélben be kell számol-

b' n~-m oinenésemr61, tehilt do1-
eszél'Z~se. -'- . I gat adtál. _ .

L számu ovoda karbahozasa ! ' ."',z.,e r d e i p e n z i ó" nem
költségeinek megállapílás.a. - j egyéb, mint egy turista ház,

Polgári iskola fel~nta~tasaval I k k
kapcsolatos dologI luadasok:! mely naponta turistá váHa '0-

megállapítása. il zó csoportjait látja szivesell, 01
Fekete Sándor irodatiszt ha- csóu, egj'szerüen vendégiH, vagy

dipóUék megállapítása iránti. csak pihenesre. Ez a hely vas
kéreime. ! kapu nevü 407 fi, magas, Esz-

recept,
eave-b.

sZ C:1én·vi - megnyu:4latni igve-\..-b .}' ...... - '-~ ...

kez;vén a kétségbeesdt familiát,
mennyrE-földre, s tcbbrendheJi
szente'kre esldidözön, ho)..;}' a

kicsinek semmi kemoly baja
nincs, <imi van is, csak DUlló

természetű, de lr,ert hugom ra
gaszkodott hozzá, hogy lia mÚt'
me0sizsgálta az apró pacienst,

.,., ,.' . , -1.' , •.-, .,; t h·" trendeljen IS Leld '.akn,;. Le.

e c;..,. "l:ad'J";;' iei-I,urát irt elő... -- I i\." '\......./ .. I "- ~

\,fe~0 n"'''l'[, -- 'keeskcleJ'-kuráL",.1 -~ l'J ...... u ö

Sze2ény doktor: Annyira a
tndo!;ao>,rának éH, hogya min
dennPl;>i -életből egészen kik21p-
csalódott. ő

}loCi\, ez az eQvszerü... tJ!.... 'U'~

amil: ajánlott,
nesen volt .
dum, mert amint azóta az ok
nvo~ozó történelem megállapi
t;U<1, abban az időben még a
tehénből is csak - gerstlit fej
tek. Mindegy. A kérdést meg
keHett oldani A családi tanács
ismét ö~szeüH, s én valahogy
ösztönösen meQéreztem, hogy
ezzel az id6:>zerünen recepltel 1
me~int cs'!,k nekem gvülik meg l
a \:.:ajom. -, !

liuy is letL l
Miután az ilyen kecske-tej I

Imrának elengedhetetlen kené· l

nőtlenség békés vizein eveziem..
Ezen megállapitás kimondásá
banegyáHalán nem aUérálta az:
enyéimet az, hogy akkor már
-. habár csak mint polgári
tisztviselő, de - komoly hiva
talt töltöttem be az egyik ka
tonai intézménynél, Budán. ahol
eavébként laktunk is.
h~

Erre a hivatalomra most há
latelt szív\'el kell visszagondoi~

nom. Két is. Elős~ör azért,
'mert azt, hogy azok az idők,

amelyek .azóta véres betükkel
irattak be lörténelmün~d)e,min
denm~grázkód[atásnélkül mul
tak el fejeiuk fölölt, csak, ,;cm
nak köszönhetem, hogy eDneD
a békés beosztásomban, ameiy

·ben még Károlyi Mihály had
ügymiJJÍsztéri urna . helyezett.
a kommün uralma alatt lS

meomaradtam, másodszor pe-
t>

dig azért, mert csak ez a ked-
. vező beosztás tette lehetövé,

h.üO'v natJybátvaitisztemet olyo"; . b ei

mértékben töHheUem be, ami-
J,.eme eddig, a családi feljegy
zésekben példa nem '!olL

A proJetárdiktatnra első ha
vának idejére esett ugyanis kis
huo'omnak első mea:betegedése."" ~

- Is!en nyugtassa

TÁiRC.A
A.. Pikk á§z

Id:d~ H. E.

Ha sejteUem volna odakint
a harctéren azt, hogya család
ban viselt rangorn emez emel
kedése micsoda kötelezettsége
ket ró majd idővel reárn,· bi
zonyára mérsékeltebb örömmel
fogadtam volna hugom levelét,
amelyben arról értesitett, hogy.
szerencsésen - nagybácsi let-,
tcm. Annak rendje és módja'
szerint nagybátyja egy filosar
ru, égszinszemü, szökefürtti Ids
leánygyermeknek.

Pedio ezek a kötelezettségek.0.

hamaro~ar; jelentkezni kezdtek.
A~~kor ugyanis a nem sok

kal ezután bekövetkezett ösz
szeomlás során jómagam is
hazakerültem, alighogy tuiestem
a viszontlátás örömein, ujabb
nál-ujabb és olyan feladatokat
kaptam, amiket a családi ta~

nács egyhangu megáHapitása
szerint egy jólneveH nagybácsi
nak kutya-kötelessége elvégezni,
annál is inkább, mert ak~

koriban, hogy költőiesen

iejezzem ki a

..."""""......~""""'''!!''''....".''''''''''''''''''~ ..................._._,..!·.....~''!'!!'!''''!''!!':''''!''!!':'''''!'!''~~'''''"'''''''''!''u........'''''''''~~~~,U~ ':!i_tiO'GW~~ '!'.!!.~~_._?~~- ~~~~_...._"""':-'......_'!"""~........""""'''''''~~ .~

ke egy kecske, ami akkoriban'
sem a patikában. sem a füsze
resnél kapható nem volt, első

sorban is n kecskéről kellett:
gondoskodni, Ez az én felada
lom lel!, amely mellett több
érv szólt, de mos! csak a leg
fontosahbat emlitem: Annak a
katonai hivatalnak, amelynek
szolgálatában álltam, volt egy
rekviráit, pompás luxus-autója
is. Édesanyám szegény, !2yakor
latilag is érvényt akarván sze
rezni az akkor széHében-hosz
szábban hangoztatott igékneji,
mely szerint: "minden a miénk"
- egészen természe/esnek talál
ta hoav annak az autónak az, b.

adott helyzetben egyéb dolga
nem mint hogy engemet
eav kecskebeszerzési körutrab.

vigyen. A kocsi használatára
megkaptam az engedél'yt, :; m j.

után előbb gondosan előkészi

teHem expeditiómai,utrakeltem.

Néhány órai tura után egy
kis sváb faluba értem, valaho!
Tolnában. Itt, - megpmant~

ván utamnak célját, egy jól fej
lett kecske személyében,
megálHam. A kecske gazdájá
val, egy atyafival hosszas



Endre ..

auguszh.:;s2~

Ocska bicikli az sze/cerem,
Til Dosorrz szörnyen. a DedáN,
Cs~peg Ci a nagy me/egben.
Fent ez a nap is megállt.. ,

Úgy bámulja a fura szekeret
Bicildim mellett egy talicska,

csodamódra búsan nyekereg..
Benne beget egy álrnos birka,.

Bl·7t n ;;: ,Jen' 1u."dio l'l;nÓ7r11:' fTli (17"- Vu;~... ~ li- '1,.),.,.;. lit 1.'.).,..._' __ ~ !r, ............ ,

mint a gö!~cöl szekér,
Peip:Jripája ef!Y hentesirws,
Vdgóhidfeli porofvafér, ..'

l't1eSealltó porol az uton;
,EfZY pillanat csak és messze jar,
Én mea izzadva nyakamal nvuÍtom.

~ . .
~;r;.,,' .., " L' , /' --!~ < nt·' ·oo"rfrJI/jiu, cgy hlven !í?UL gt:. [em !.Id ,0>

Meseau!6' Dora! az uton.
~ •. I

Fn dr;jníol.r ro !~i!·[.'a' hnfJe-l~ l U,v. iC u' u." t..-t: ö I,

Befegebbe.dek s a nyakam nyujtom:
Y~ei! n- a- a'~ e'/p!'1" .I • c.(, ~ j.~ ...

Gyoma. julius 21-én.
vége lesz nemsokára.

elég is l Zá::'adéku~

~~~~f%.:~~~-~'~~;'~~~~~~~--=ZM\&
I . I

tergomiJH'j,más,' !e~hivato~tab:b,I nan a pogány magyarokhoz Icsak ::12nyH irok még, hogy az ! pihenés fogahnát. Nem is szól
élő. ,)fökösen szelwedő mártir s:?erte sugárzóa a hi!, a i elfasuH aJföidi emberek számá-! va arról, hogy ezek a l;:ötelc-
Lll1ui annak a gorJ.os;r..,;. yérlf::J- l a a consolidáJJ: nem-: ra nem tudoK ideáHsabb, hasz- i'.• zeUségek drágák és pedig ve-

, " ' ' '" ,.. l' . J h szedelmesen draQák. És nem
kasz~ó:jg:lzságt31an al'G.ulverés-! zelI es allamé et llalaln12s VI- nosaL nyári ü.diHést njánlani, I,i ~
., " is a kifáradt kenyérkeresök,,i.ge;ybel.l TriánDH ,.a ma- ,I lágitó szö ,-étne,(e s ahonnan mült azt, mert a nyaLdás-üdü- ,i

II agyonhajszolt tisztviselők adják
gyal" $iJamiság, a magyaralkot-:! végeredményben az elraboH les, a hivalnli l'S társadalmi kÖ-IJ a frequelllálók tömegét, hrm.em
mánYQsság hö!csőjét, -'- az ár-! Felvidék egykori lakói: Sz vatop- i~J~7et~égfk: ]'" ~~k~pCS~- i akik máskor is ... pihennel", .-
pádkqra·b~likirályokszékhelyét: ! Juk unokái ugyanazokat az aS~.i a S? ut me,IOZ,es'l" jel~Ir -j Ezek p.edig kevesen vannak.

, hell.'( c~a!c - Ezze'!. szemlJen I ", Esztergomot részesítette. -- Es i erkölcsi, ktlHurálís és ,nyagi f Nli nem tölthetjök be azokal,..
1-. "' h ", l" 1 • "1 'J az! a mindenne-' H B ! , 'll lt' "l"izonyos ·.az lS, IlO!:;)" a efce.a- i, elonvö,et es eiveöte.z, ~ 'a a ' ::l.l3.!on lne e lS hyes-

- " " J mii. hí.ru.eleU, kom- l f ~" . d d· l ' , .~ ~-o I • t 'l' l' t' " mire Qrmdolnanak, ta án e,,-prnnas mm a uj g. nll~ c:; ll- , mm az a lama ';o o mag'yaroK. fortosan. kiéDitett fürdő és nya- ~
• "lendülne az élet oU is 1kasagunktart, elrflhoHjavadai-1 Ez a lélek és szivmuldosó, .raló helvek (legven D.Z akár a

m,ai r,IeJyeU és. so), sok közjog li kegyetlen tudat a trian.oni l1er- Mátrában., akár ~-a BaJntonon) Addig is, mig folytathatom,
szeretettel köszönt

és iniis e,1yéb méHóságai, ki- I cegprimás bibormháját keserü egés;:en speciális terhes fürdő-
I t · 'J' 'l 't ... , l t' Esztergom-'Vaskapu aug. 23.

tűntetései mellé, egy ujabb, I gyászfátyollal vonja Hnrt arSQa3.lm1 e ele. KOLe ezet.se-
geket ~e, mel ek' ki, amelyek H.arsányi László

eQyedül állómegrendilően .gyá- letéteményese azoknak a szere.[ l to"J"eg·y".n.
~, I meghazudtolják a nyara ás- LV

szos ki,Vál,lságotkap,ott a tria-l és kegyeletes tradic;óknak, me· """"""-~~=--~""""'"","""''''''~~"",!,,__''''"'''',~~~"".""~""",-"",_"".""",,,"""E'~"""E''''"'''''''''''''''''-''''-''!'''-'''''''''''" ~~_
non i vérző ,sebtől fájdalmas I lyek 1000 éves nemzeti és ke- -.- ---------.-. ----

keresztből a legnagyobb da- Ireszlény áHamiságunk eredetét én szekerem",
rabot "-' I zárják örök jdől~re magunkba,

MerJ: 'nincs, nem leheta nap- 'll Itt rejlik az ösi Esztergom
nak olyan pillanata, amikor e, város Lagikurna is.
kereszt sulyát, terhét ne érezné. I ságunk bólesője, centruma tri
Nemcsak azért, mert ha Isten l anoni végvár lett. - Megteste
szabadegét, napfényél akarja' sitője a Csonl.::a Hazának:
láiniés,palotája ablakán kite- Küzd, szenved, nyög óriási
kint a .párkányi hídon silbako- erőfeszitéssei és bámulatos ln-

cseh katonáha botlik tekin- tartássaL 
tete s' nem is 'azért, mert a
Dnna tulsópartjári a ,földek, a Talán sok időt is szenteltem
hegyek nem is régen az ődo~ erre a témára, de ugy érzem,
m2uil1rnához tartoztak sth., :és hogy meg, kellett tenni, mert
most oU vele, palo.tájával szem.-. oU a Hármas Körös táj2kán
ben a, c~ehek hadirepü16teret, csak a buza árán át látják és
hangárokat építenek fr vértől érzik Tdanont. -
mocskos orosz segilsé- " Tiszta a Duna ezüs-
géY'il;han~m elsŐsor;~2~nés~i- . tós csüzja Komáromig
zúrólágps~n azért, mertllZ Ő. söt a Mátra is. - ,
palotája, terpploma, . székbelye. Közel a Istenhez iitcsenö '
ott fekszik;.ahol azállamaHwló
Sz. István király születet~;

lehát az 1000

kaptam, s másnap már meg
kezdődhetett a legeltetési akció.
Ment is rendben három napon
át. A negyediken hugom nagJ
mosást rendezeH, s mert ennél
a munkanál Marira íeltétlen
szüksége volt, engem kért meg,
hogy "egészen ki vételesen" az
nap én kisérjem el a kecskét
legelni. Hiába szabadkoztcm
elemre, hogy ez igy, meg ugy

hogy nem járhatok
az utcán egy kecskével,

mint Zubovic:; Fedor a leopárd
jával, megnyugtatott,
bogy a kecske egy igazán pro
Ielár jószág, s legyek róla meg
győző~hre, hogy ebben az ön
feláldozásomban senki a vilá
gon nem fog valami nagyuri
a!Iürt látni, szóval addig kapa
citált, mig végre beadtam a
derekamat. Ezzel azután Marit
egyszer mindenkorra is
mentették ez alól a ,szolgálat
alól, amiben nem kis része volt
annak, hogy Marinál a ki
sérgetés mindég nagyon sok
időbe került. Hiszen amint em-
HteHem - katonai intézmény
néi dolgoúam, amelynek ka
pujában mindég ólálkodott egy
két léhűtő baka. .

(Folyt. köv.)

ász, vagy
- áHa-

ám ni! Erre nem is gon
""uHu,uk, Tén;,kg, mit is egyen

a Pikk ász? Gerst~j[, vagy
tököt biztosan nem adhatunk
neki" más pecug a fővárosi

spajzokban, - mdyek csak a
legritkább eselekben vannak
berendezve holmi ke~sketartás-

.1, ,:::, - :nen1 volL ~l.1eg

azulán a kecskének esze
is van, semhogy proletár
eledelekkelbeérje. Hosszas fej.
törés után a kérdést hu.gom ol
dotta meg. Eszébe jlltoH, hogy
annak katonai. épiiJetnek,

dolgoztam" egy szép,
nagy parlzja is van, amely-
tekintve, hogy gOrldozva a ,a
vasz óla nem igen lett, - meg
lehetősen elhanyagolt állapot
ban van, Az üde zöld pázsit
,erősen megnőtt s felburjánzott
közte mindenféle más gyom is.
VDióságos Eid :'rádó ez egy
kecskéne~, S a legeHetés kér
dése is kö"rlven megoldhafó.
Mari min Cll en "' reage!' elkíséri
oda, e"te hazavez~eíi, s kész.
Hiába no. Hú"om halározol
talentumnak bizonyult.

A szükséges engedélyt meg-

pr)-
i,::ke~2

rniu;~ün ne',."?

gaf)Y jószagnak, - igen iaJá
lóan~ az 52 lapos f."ancia kár- \
iya egyik lapja ~úln ász"-
nak kereszteltem el.
érte a kék-pém

korona vételárat, s miután
a paksust is l11egkaptanl., ka:r-
csu -kis gyengéde.n ÖSSZ2-

kötözteHem, befektcttem az
uutó uha lahszőnyeg~re s mó'r
lS vissza p'e3'l ~ al>; a-
rom mondani: Buda i elé, ahol

ímgon1, a kecske leendő

lakosztályaul harrr~adlk eIneleti
lakásának fürdöszobidát Blaki-
~nd:l9, "70""[)'"1/nn"'llC: tY;Q.7r-:."'!,·~"'-Q;i ;)f.
<.-V .. ~;;..l .J""" J, ..oGl.-'I. .. Ci....., .!l.......... _, ... v ......... ,..'L ......'.\._

Ez azoptimzruus
yott. A kecske

:\!Iari a cseléd, - helyeseb.
ben hugom tartási alkalma
zottja, - aki Erdélylböl szár
mazot! tel a fővárosba s értett
é'l.Hlek a műveletnek techniká
jához fl. család áHaláuos örö
mére, fürge ujjakkal egy-kettőre
meg is fejte, s én a jólvégzett
eladat kéjes érzeiével áliapi

l.oltam meg magamban, hogya
Pikk-ász sikerrel dehütált

Az a kérdés azonban,
most Mari teü feL -- hogy tud
niiWk "mit is fog enni' éZlltán

alkudoias'!5a bocsátkoztam, s
már-nHÚ~ a:le'nyerébe. . \.. ~'"''0",,'-' "'A,

- frzonbaiihirtelen visszament
a ,. ' f\mikor ugyal1Ís merő

kivúncsiságből 'megludakoHa,
hOQ'vmitéle 2í2nus célokra Jen-............. .... '"

ne szükségem erre 8. hesiiárá,
hát ki~ÜH,' hogy alkalmatlan.
Bak "ÖÚ az istenadta. Célomat
azonbrm mégis ebbeü a faluban
érten/el, rnég pedig az üz:et
tól elésetf svábatvaf2 ntmnta-

, ' ~

tása nyomán. \7alamélj'ik koma-,
yugy sógórasszonyámJr ugyanis
yoH eg),- - áIlitólag' - n'ag:yoll
jól tejelŐ ariyakecskéje. N em
épen fia!al,amint a neIÍ.i. beval
lotta, 'd~ meghizható.

MegtekinteUem a kecskét, ~

láttam, hogy ígaza, lehet Ez a
megbizhatóság is róla.
csak nüntha '.~szeme csillogOH,
vo/na egy kissé ravaszuL Gon
dozott, szép, takaros jószág

. I. - . .

volt, hófehér, fél.hosszu "daue-
rolt" szői:zeHel,apró tarokkal,
s akkórJ. sZakállal, hogy azzal
Berlinben egyetemi professzo
rok irigys~gét keHhette volna
fel. Tiszta fehér volt ~ ·mon
dom -csupán a hasa bal ol
dalán egy szabályos, sziv~



(Folyt köv.)

1848. A ie, wt:s lehelt", de több·
helyen a jég nagy károkat
tett: junius 12~én. aho! elment,

csak szalma maradt. c7.en év

nnárci us 15. nevezetes, mert
a nemzet a robot alól felsza 
baduit. A Szabadság kihirdet
telett, többé roboLkilenced,
dézma, füst pénz fizetés meg
szűnt Ez esztendőben leégeH
a tempiom 1 városháza, osko
la, fogadó, rnészárszék és

bolt: március 23-án. 1848.
íulius ll·én két hires rabló·
~ Gvomai őrség által BaHán, .""_
Török Samu és Alföldi Bá-
Jin! csúfos halállal megölet p

tek. Később az egész ország
ban bel.háború következel t.

1851, 52. Hó nélkül való száraz
tél, ez~ rendes termés kövel1e.. l

1853. Egész lét hó és hide? néi-!
kül, sek esővel. Febmar 11~ l
ik napján égzengés, villámlás, l
sok esö'lel ismét 20-án este l
mennydörgés villám lással.l
Takarás fejé igen sok eső.!

Az élet a jó füldekben egész l
lefeküdt Egy nap a meleg l
áita i annyira megrom !ott, II

hogya legnagyobb vontató i

is z:ig adott egy kosár búzát. !
A SOVarJ}' röldekben, ahol a l
gaz felálló volt, igen jól fi, I
zetetL Széna, kukorica eiég l
lett. l

1854, 55. Közönséges szül!. esz-!
tendö, úgy, hogy a búzának 1

köbe sok helyeken 36 forint-I
ra f,el ment, árpa 13- 14 fo I
rinlra, a kukorica 18 Iorint· i

ra, a bornak 20 vr. akója. j
Igen nagy árvíz, miní 1830·
ban.

őjárás a 252-ik
esztendőtől

1

leo-Ylés az idük íarásáióJ Kli6l- \
tu~ Urunk sziHeté~e után. amely ~
kiiródoít a Debrecen városában a l
reronnáius coljégium Diblíótéká- I
jábsD vezetett jegyzökönyvböl. Az I
1753-ik évben hozatott me~ Gvo- II

márZ\, iH is azóta folytallalík- a.
Biró család állal. I

,! 843. Igen szára-z tél. Nov~mber I
és ial1uáriusba~ nagy hó esetr, l
de csak 2-3 nap tartott. j
február 1~sö napjáiól 9 ig I. ,
éjjel. napPéd tJszta jdő vol!, l
még sem fagyott 20,án a !
mllsliczák csoportosan rep-!
deskk. Némely fáknak leve.!,
Jei voltak. Fehmár utolsó nap!
estéjén szép e~ő volt, az ég l
megzendUlt és villámbu. l
Március 2,·án nagy szél, fer· l
geteggei, a juhokat hazahaj- l
toHa. 6 án durva. hideg, ej'ős j
fagy. 8 '8fi meggyengült. 1\~áí· !
eius 17-én esthajnal után az l
égen s'livárvány nagyságú:
je! látszoIt, több eslvéler;. ~!

Nlárdus 19, 20.21 eriSs. hi· ~

deg szelek, 23án meggyen- l
gül( hideg lett. :

1844 Kozönséges esztendő. Bor jó. l
1845. Lágy téL Február 2 án est

ve nagy vii!á m!ás volt a ~/lát ~

ra feié. 8.-9. napján száraz l
hiáeg faggyaL 19 én igen l
nagy szél, fergetei!ge! együtt. l
Március O én szánon lökek!

A '. . ~a gyomai vásárra. ,z ann!. R

és rossz idők miaH a gulyát, i
ménesi és ökörcsordát csak!
~~rHis,25.ik napján leheteH ll'

klverm.

J846 Szük esztendő. Bor l,özön- I
1

séges, l
1847. Drágaság, A búzának knb- l

le 40 foriDlra felment új felé, l
Sarii'l és Imkorica igen bő- l
ven"lett l

et

marbapörköH hurgo
negy.ed'liler hór €s 2'

ad; 111elynek ára 1.:':J.

jö

r ~ugldananny
fnun bb
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Z nöröd gyák hemllnkálása sem okoz 100-150 kg. buzaterméstöbb-l' A fehérrr\ustár
munkáL A szuperfoszfá- let?.;:'. MütrágY:1zva tehát a kal- l "'!'

lot a vetó-Y9gy ke~lerős:>:ántlb kniáció az. hogy a buza előá!. I Az áHaUenyésziő gazdának
elót! szórjuk el és alzal. együtt jjtásimak, önköltsege kat. h01,- i egyik ff, törekvése, hogya zöld
fOL'gatjuk ie. Igaz, vaG nlf:g egy dD'.11;;.ént kb. peng6, il meg- ~ t:lkar-rnánYQzás idejét az őszi

lnegiÜn· munkatöbhiet, ha mÜJrágyál feldően h3gyohb termés érté·: hónapokban minél hosszabbra
, 1 , • rJ' 1 ke nedi.L.' 110-120 j:Jengö, l E' ~ 1 tszon:m.': et, espe<.dg az, IIagy l7 c' '.. kinynjtsa.~bj)Ői a szempon,,,

" 01'~·"'?".l-. '",'n,,'~'" L·,c,i11c.~""'~'l·I,,!nl.. Nyiivánvaló tehál fer:;t[ eseí- "l "; J h'l' b' ..
'''' "uc", ..·.L h' ~, " ., -.«- - bO. a gaZQarm~: eg ::l. a~a () no-" ';:;J >- , •• -, ~ -" •.. ho,5V ndkül a I

és betakarL[:n':;n~~. Ez~ c, m!H1- • "'~ .1 vénye kétségkívül n fehénnns-
• l . . l . buzatermeszté" J'ö\"cdclmezö í l bkatöDtHetel:lZ01Ü'8.n ugy 11SZ- l"'" í tár, me y nuguszlus hÚIUlP au,

".. zu"]·,,; rninden fa;.:cJ.21 szívesen nem vo t, rmliragvazva azon-' 'b k" .. ,
- 1l1." .. szelhem er 'ozepcig Vel\'e az

vállaRja. ban már eltogadható n,Yereség-
őszi hónapokban kifejlődik, az

TeS1.yük fel, ho,Qv 1 kal. hol- Q'el Yé,;:;.ződöH agazdasásü év. l h' .
~- ~- ~'" .. v őszi dereket nagyon jó ifja

Oül: '-, buza termelési költsége Ha fentiek alapián ki-ki kislil.-
.I és a zöldtakarm~nyozilsra !('-

90 pengő, pengös hazJ.ar milja, mennyi a hazájának elő- betőségel nyujt jóformán a hó
mellett tehát legalább 6- lj-tkea áliitási költsége rnülrágyával és l b .

- lee,éséig. Az elmu,{ éven pl.arallmml:L, hog).' a termelési kö!;t- a nélkül és mennvi a várható l h
~ .I szokatlanul enYr1e és' osszu

ségeket 111egkeressQI,;. azon- buzatermés egyik és másik ősz volt és még január hónap-
J 50 kg. szuperfosdá- esetben, ugy mindenki meg ban is lehetett etetni zölden a

szo'r"nJ: pi, .a!Plnpk a köH- ['O'" "'-ro'l (H'O"ZO"rl,,-i l'og" 'lIÜ- l
vc.,~. "' -.1 ',"'; u< L fjJ uw,' J .< iehérmustári. A gazdának te lát

sége 6-12 pengő, biz- . tré~gY;i~.~!kalmazása mellett job- érdekében áH kihasználni a
to~an számithatunk legalábh lonD ,IH1. fehérmustárnak ezt az értékes

~~.-- ~ tulajdonságát és vetni belőle

annyit, amennyi a késő őszi

zöldtakarmányozásra elégséges.
Szénát száritani ugyanis nem
lehet belőle, ncsavanyüani sem
lehet, mert kásásodik és szét
folyik. Amit késő ősszel nem
lehet feletetni, azt nagyon elő·

nyös zöldt:rágyának alászál1'
tani.
Jóerőben lévő talajt kiván,

mindazonáltal közvetlenül ala
ja . istálló trágyát nem adunk,
mert rövid tenyészideje- alatt
nem tudja hasznosilani. Ugyan
ezen okból nem adunk alája
toszfor vagy káli tarta1mu mú·
trágyát seni, csak akkor, ha
zöldtrágyali:ént ls használni ki
vánjuk. A foszfor és ti káli
adagot ft következő (tavaszi)
vetemény jgénye szerint szab
juk meg ilyenkor. Ellenben fl

kikelt fehérmustárra felü!tl'á·
gyázásként adjunk Dliudig kat.
holdankint 30--40 k2'. PéH sót.
Ennek különösen jó halúsa
van a kezdeti gyors fejIődésr€~

mely egyben védekezés ~ töl·
di holhák kártélele eHen. Le
het vetni kalászos gabona (bú
za) után, ha a föld jó erőben

van, de általában a tapdus,
mélyebb fekvésü középkölölt
talajokba vessük, mert ilyen
talajon ad jó· termést Ha aratá-s
után a tarlót sekélyen telszán
fot.tuk, vagy tárcsáztuk, vetés
előtt 8-10 nappal középmély
szántást adunk a iehérmus~ár

ala. Kat holdankint 16-20 kg.
a veWmagszükséglet, gabona·
sortávolsagra ve~iük. Az a!átfl
karás segély, 1;2.:...-1 em. le~

gyen. Hogy tehát a vetőgép a
magot ne vesse mélyre, a ta
lajnak vetéskor ülepedeUnek
keH lenni. Ezért szántunk 8
10 nappal elóbh. Szükség ese=
tén vetés dött hengereziink is.
A vetés után sima-hengert já.
ratunk és kelés után könnyit
fogassal fogasolunk. Később,

arJlikor a mustár már S-lO
cm. magas, ujból fogasoljuk.
Több ápolást nem kiVán,

lyiségében, 13 órakor
verseny. Este 20 órai kezdet
tel táncmulatság a be
lépődíj 50 finér~ rossz idő ese
ién az Ip2!rtestületben, ahol a
belépődíj 1 pengő. JA ,járásközi
verseny ebéd ut;in 13 órakor

neplése

fog megl~rtatni, a ne
vezőJapokat a vármegJe Wzol
tó szövetsége l'nár szétküldle.

Jegyzet: A testiHet az ün
nepségen és versenyen résztve
vők részére kedvezmén.yes 8.1'021

tBnnéhen

10 éves

n~eghívókat bocsátott
ki. Az ü.nnepség sorrendje a
következö: fél 7-9 óráig az
erkezo fogadása, fél
10 órakor mise a rk. kmp
lomban, melyre a már megér
kezett csapatok egy századhan
vonulnak ieL Fél II órakor
a bősi szobor m.egkoszoruzása,
11 ón3kor diszközgyülés. 12
órakor ebéd az

főre' S'zódáviz. Ké2:jük,
hogy ebéden ·részivenni
szándékozók számát· szeptem
ber hó 7-ig a parancsnokság
nál~nnál is inl,ább jeientsék

mert csak azok részére
ebédet biztosüan i. kik

az adott határidőre ezt beje-
lentették. PAZ szep-
tember hó 9 órá·
ig az Önkéntes Testü-
Jel titkáránál me;.:
kel! váltani, mert csak azok
részére szolgálnak ki l,
akik jeggye! rendelkeznek.

növénynek
egy bizonyos taiaJ!nllm~,at,

azt vetni, ültetni, kell.
A növényterm.eszlés jövedelme
zöséO'e attól tilíZQ, hOQV az elért, fj ~~~.,

termés nagysága és értéke fe
dezi-e és tulhaladje,-e lenti
munkálatokat Ha tehát ugyan
azon terülelenl1gyanazzal a
munkával n.agyobb termést tu
dunk elémi, nyilvánvaló, hogy
növénytermesúésünke~ jöve
delmezőbbé leHük.

Ha mütrágyákat alkalma
zunk, ugy ez kiiJönösebb mUIl

i{atöbbletet nem }~lenL illert a
mütrágyák elsZÓlása a többi

viszonyHva egy el-
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épü ne ély

MINDIG Ud.Nül1Ak
flÉIUlfJfTUNÜl

Az állatvásáron a követke
ző felhajtások voltak: Szarvas
marha felhajtás 1175 drb., el
adás 715 drb. Ló felhajtás 1564
drb., eladás 557 drb. Juh fel-

.hajtás 306 drb., eladás 188 drb.
Serlés felhajtás 486 drb., el
adás 375 drb. Felhajtottak ösz
szesen 3531 drb.-ot, eladtak
1835 drb-ot. Árak: szarvasmar
ha 200-480 P-ig, ló 120-350
P-ig, juh 25-30 P-ig, sertés
hatoetes 20-26 P~ig. 6 hóna
pos SO - 35 P-ig.

franciaországban ujból meg
kezdődtek a sztrájkok. Moszk
va - ugy látszik - ismét erő

sebb akcióba lépet ...

Kiosztották a svájci buza·
kiviteli kontingensek első rész
letét. A magyar Buzakiviteli
Iroda szombaton lárgyalta le
az exportérdekelts-égekkel a
Svájc felé irányuló búzaszáUi
tások kérdését Ismeretes, hogy
egyelőre másfél millió mázsa
magyar búza átvételére köte
iezte magát és ebből a meny
nyiségből most 425.000 mázsa
kerül felosztásra. Az álvéleli
árakat 13 svájci frankban áUa
pitották meg; Ez az ár körül
beHH megfelel a most érvény
ben lévő áraknak. A Külkeres
kedelmi Hivatal a kereskedmi
minisztériummal egyetértésben
ugy döntött, hogya Gabonaex
portörök Egyesületéhez tarto
zó kereskedő számára az Egye
sület osztja ki a kontingense-
ket Az egyesületen kívülálló
kereskedők és szövetkezetek
természetesen szintén részesül
nek a kivitelben és ezek a
~ülkereskedelmiHivataltól kap
Ják meg a rájuk eső részt,

SCHUSTIER FER:::riI·C áli.. vizsg..,
fogás)! tál/oil étébő! hazaérl<ezett

s .f.Of'2;3Z~t~ m{jk~dé~ét Gyomán, !
Ma':YC:'5 kl ..a!y U. tl szám alatt ls- i
mtt megkezdte. I

'I

Islw1aszé!d gyűlés. Szőke I
F~~enc ~e~on~á.tu.s igazgat? la-I
mto 38 eVl klvalo eredmenyü j

müködés után nyugalomba vo
nuL A református Iskolaszék a
munka mezejéről távozó érde
mes igazgató-tanító tiszteletére I

,I

1936. év szeptember hó 6-án,
vasárnap délután fél négy óra
kor fl református templomban
iskolaszéki diszf::yülest lad,
melyre az egyház tagjait s köz
ségiink lakosságát szeretettel s
tisztelettel meghivja a Refor
mátus Iskolaszék Elnöksége.

A b~l{éSC5ab2i felső keres
kedelmi iskoíában és a vele
kapcsolatos női kereskedelmi
szaklanfolyamon abeiratások
szeptember 5 és 7 napjain lesz
nek.

PMbeiratások és tanítás
m~gkezdé3e a községi isko·
lákban. A Községi Iskolaszék ér
tesiti az . iskoláztató szülőket.. I
hogy a községi csudaballai, be-
senyszegi, halmagyi és nyiiasi
elemi iskolákban a pólbeiralá
sok szeptember hó 6, 7 és S-án
lesznek megiartva, a tanitás pe
dig 0-én kezdödik. A gazdasági
népiskola ·beiratásai szeptember
14 és 15-én lesznek, a laniiás
pedig 16-án kezdődik. lő-án

(szerdán) a HL fiú- és leány-, '
17-én (csíHörtökön)a L fiú- és
leány-, ! 8-án (pénteken) a II
fiú- és leány-osztály jön isko
jába...

ÉRTESÍTÉS l A rendszeres
zenetanitás Gyomán az iskolai
évvel párhuzamosan szept. l-én
megkezdödlk 1 -' Módszeres
zenEi szakoktatás és kiképzés
a zene minden ágában: zongo
rában, 'énekben, vonós- és fu
vós hangszerekben, valamint
zeneeLméletben ! - Jelentkezé-·
s::ketelfogad és az érdeklődök

nek minden tekintetben felvi
lágosHást nyujt: Benke Lajos, I
zenetanár, Horthy Miklós ut 37.

33 SZ{ll:aJé!ws utazási j'ed·
vezmény augusztus 28-fmnak
O órájától szeptember IS-ának
24 órái;~ az Őszi Lakberende
zési és Háztartási Vásárra. Iga..
zolványok a Wagner fakeres
kedésben és a Lach-Varaa
cégoél kaphatólc ö

Budapest. A Hermesbank
csalóit, kik agyafurt trükkel
116. pengővel károsHoUák I
meg ezt az óvatosságáról hires l

pénzintézetet, ~- elfogták. I

~ Ó~. • l ];, ~ . l T

l-'.uy{)m~Hzr. 1'l'3egy,et es
ifjusági Kulturcsoport a helyi
elJédeHetési a1\ciő javára f hó
29-én szombaton fagylalt 
e:,tei rendez a Klein-vendéglő

kertheiyiségében.

ci ró g yszer:árszclg2, ~aL
Ünnepnapokon és éjjel minden
honap Hői 15-ig a Máday és
ifi-tól a hónap utolsó napjával
bezáróan a beéri J~alogh gyógy-
szertár tart szoltiálatot. !

I
i5tcíliHsT;';,;~et, 1936. 1

. I

é~jszeptemb.et hó 2·im lesz II

200 esztendeJe annak, hogy,
Ellda várát i45 évimegszállás !
utána l.örokőktől visszafog-I
láHuk E na'gy ílÖríecelmi ese-II
mény~'óll~3(). ,:z~plem.be~ 2-án, .
szerdan Cleh~lOtl: 9 oralwr rA I
reion:nátus h;mplomhan tartan- ~

dó islentiszteleten történik meg·
enliékezes, A" templomi haran
goz~s délelőtt fél ldene óra
kor, az islen lisztelet pontosan
SJ órakor kezdődik. Ezen ün
nepi istenliszteletre az egyház
tagjait s községÜllk lakosságát
sz~:rct:;ttel, tisztelettel hivja
és '·{Hja a Re[ormátus Egyház
\Teze lÖf:ége.

bejelentették, hogy részlvesznek
a. Turul Szöyetség propa9anda
munkájában ugy <) vonaikiáHi
tás, mirü az ósziMagyar Nép
Hete ciklus· kerek·beil.

•.'.. községek nagyaránYIl je-
lent:\.ezése arra ho"v a.. ~-; ,.)

népegész;,égí.igy szolgálatában
valóban országos és ará
nyn l'nozgalom fejlődölt ki,
amilyenre még nem yolt pél
da Mágyarl:szágon: Érdeklő

déssei tekint mindenb az őszi

kiálliiús és ko,:gresszus elé,
ame;y'~n nemcs[d, az áH8lános
egész::,égügyi, hanem az azokhen
kapcsolódó scocia!i<; és gazda
sági kérdése'" is szenzáció ere
jével haló madon kerdnek bc
mutilsra és tárgyalásra.

BUCS1..lZÚS. I'v1iub" nyugdijba
\·oI:.u1ásommal kapcsolatb2lil
cssL:1di körö!;nenyeim Szarvas~

ra v~dó költözködésre késztet-
dZ idő r6vidsege s a köl

tözködéssel járó nebézségek el
zilrtak attó!, hogy jó ba.ráta
inktól, ismerőseink/öl

'lehessünk. Ezért endrődi és
gyomai ismerőseinktől, jóbi1;
.rátainkt61 ezutonbucsLlzunk.
Tartsanak meg jó emIékükhen.
S%urvas, 1936. aug. hó 24. Fin
ta A~bert nyug. közs. t;;,i<>r<,,~f{

és családja.

Ha magjáért akarjukter-·\
meszleni, akkor a feh/5rmus
tart km'an lavasszaí, március
ban vetjük, 25-30 cm. sort3
vúlságra, számítva kat. [1

kint 4-6 kg. vetőmagoi . Jó
rnaglermést csak meszes és nit
rog0nben, foszforban és káli
ban gazdag talajon érbetünk eL
Ezért a ialajt előzőleg vizsgáJ
tassuk meg, ha keH i~len me
szezzük. mert ez .később 5zá
r:n95 éven ·át mús növényeknek
is nagy előnyére lesz és a
nyert ulmutatásnak 11l'o,gfeleJő

en tavasszül nitrogénnel, fosz
forral és káli val műtrágyázzuk.

A széle~ebb soriá volságra, vagy
is a rHagjáért velet[ fehérmus
tárt keles után togatos kapák
ka! legalább egyszer, de inkább
kétszer megjáratjulc .\ gyC'rno
kat a veiésből később is gyorn
láljnk, mert a gyomos termés
nehezen· tisztitható.

A fehénnnslár rövid tenyész
idejü, mert avetéslől szám;
tott 6-S hét r:oulva már virág
zik s magja végett vetve 12
l l! hét alutt mar beérik. Mínd
azonáltal takarmánynak inkább
cs.akaug. második felétől, mag
j<, végei[. pedig korán üivasz~

sza.l, márciusbanveijük,mel't
akéső tavaszi és kán;
kulai i!lőszakban vetve a fiatal
vetést .rendszerint kipüsztitja a
fö!dibolha. Aug. végétől kezd
ve az időjárás rendszerint mar
hűvösebb, az eso is gyakoribb
s a fehér-mustár fejlődésére ez
a legkedvezőbb időjárás. A fe
hérnmst.ámak tehát csakis mint
késeizöldtakarmánynak van
jl?lentösége.

.A virágzás kezde/én már le
het kezdeni a kaszáJását és
folytatni a teljes virágzásig, de
a becők kifejlődésekor . múr fe!
takarmanyozninem iehet, kü~

lünösen tejelő úHatokkal, meri
a magban ftjlődŐ mustárolaj fl .

tejnek keUernellen n~clJ~ék'ízt
ad. Putfasztóbatásu uo·v mint.. :o..;'

[) zöld lucerna, azért kellő C]Ő-

vigyáza Ha! és mérsekellen le-
het etetni. Lajos

mez.ö_J!azd. kamarai tillráL

2415 község jelentette
be a Turul Szövetség
egészség p ropagandájá-

ban való részvételét

A Turul Szövetség őszi egész
ségügyi propagandamnnkája
nemcsak a fővárosban folyik,
hanem kiterjesztette azt az or
szág val a m e n n y i . 17ar
megj'éjére, városára és köz
ségére is. A vármegyék és Yá
rosok mn már valamennyien
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j is, kés ékeker
mutatja a képviselet: L A C H és

<l!I.~~en

,ARG

bor li[e
Kerekes

-·22
'"

KitOnö zamatu riz~ing
renként 56 fillérért kapil;~!ö

Károiyná1.

i;::l'Idr6d6n" aNagyperes düJőDi:n .s
kishold fö1d, Décspáskumon 200~) négy
szögöl, Dávid dűlOben 2340 négyszi.\::
öl föld, KÖi9starcsáu; v3súüílJonJflshoz
közel, TemetöhaiO\l1 és Dé.dülz\ben 60
kishOld tauyásbinok, io.'ábbá Klliha
lom dűlőben 40- kishold prima szántó,
Nagylaposon 1116 négyszögöl tölclked
v.ező fiietési ielfételek mellett eladó,
Erdék!ődnl lehet levélben is a Békés
megyei Keresl(edelmi Bar:knáL Békés
csabán. 3·-j

Sebessy János Uróf Tisza 19!ván
uton levő háza elildc\ Erdeldödniie
het a fóüzlelbell. ()-1

Oomokos Albert fell eSL egr kisH']
gá16 leánv! €s tanuló iiul;at :lzonnaJi
b:lépésre: 5...:..

Eladó !o drb: egy <'ves hjrig;!!;;)
berhiri lt'Jly~zkafJ to,; !Z (Üb, filjtis'l.\a
lö,'zsköllyyezdl ya:-gslri llI:11uc, Szabó
G\'u.!;:; Endr<:iJ Piai:>lér., 2- j

Elad6 földek: kőrösön iuJ, 20 ma
gyar hold t<lfly,haL 12 OOO r. PblJalmi
út meHett fi /!Old szép Cferepes ta
nyával 3000 P.

Eladó házak: TOI.l\pa Mihály uton
4 szobás 700 n-öl telekkel 8000 P.
Széchenyi ll. 2, s7,obils 400 n-öl lelek..
kel 1500 I',

Kere5e~ megvételre: 50, !Joidai' jó
l!;llzi:Ia'5ági épltletekke125-30 Ilo ló ko
rösönll.Ííi földet;tQv3bbá: állomáshoz
közel 3 szobás, lakóh:h,H és inég, 2
kisebb szob~ konyhás lakóhá:?at i~ 2
3 hold:, kertföldeL IzsúBaláis ingati311
közvetitő irodájaGyorna,Horihy" l'I'lik.
lós IL 2. ' .
~~~~~~~.

183J/1936, thi. szám.

AJ vel'-éSi
hirdetmény-'kivonat~

Kövesdi 16isefne szüL Uhrin Ete)
végrehajtatónc k. üubücz Miklós (n-éís
Pap 1\1áriávai) végrehajtást szernvedö
ellen jmli\oH végrehajtási ügyében cl '

telekkönyvi halós;íg végtelJajlásj án'c
réEt 500 P. 58'f. tö'kekövetelésés Já
rulékai behajtása végett a gyomai kir,
iárasbjróság tetUleten' levő. Endrőd

községben fe1ivö,s az endrödi3329,sz.,
b:.llélben A, + L sor.sz. 8520/3, h,rs?.
2,IL 921 öl területii OörögálJás duk,·
belJ fekvö végrehajtást SlenVh1eii Ile·
'lén állÓ s"áritóra1416P. 5D i. kikfái
tási árban eli'endelle.

Az, árver.ést193S évi s%ep'te'M~

b<er hó 18 napján d, e. 9 6rako7
Eourődközséglláiállál k)gj<~k n~egtar

tani.
Az árverés alákerűiő ingatlant ,és

pedig fl, csattakozotíl1ak kimondott Ki.i.
vesdí Józsefne' szül. UhrinEtel mint
kk, Uhti rl .Margit t. t. gyamia erdeké·
ben' a kikiéJtásiár' 2/3·anál. mig Kü'
vesEli Jó:r.sefné sz. Uhril1 Etd \I,;grehaj~

tató érdekében 1627 P-nél alacsonyabb
áron eladni nem lehet.

Az árvereini szándékozok kötelesek
bánatpénzül a kikiártasi ár 10 száza·
léleM kés7:pélizben, vagy 6\'adékképes
értékpapirokban a kiküldöHnél letenni.

Az, aki az i!lgatlanért a kikiáltási árc
nál magasabb igéretet tett, ha többet
ígérni senkisem akar, köteles nyom
ban a kikiáltási ár százaléka szerirlt
megállapított bánatpénzl az ál1ala ígért
lÍr ugjanannyi81.ázalékáig kiegésúteü

Gyoma, 1936,éví május hó 22 nap-
ján. '

Dr, l\101nár sk. kir, jbiró.
A kiadmány hiteléül :

Láng Gyula
ib. díjnok.

~ftAftA~~~Aft~R~8~A~A~~ft

Szerkesztésér! és kiadásér! felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdaváJJalat, Gyoma

FeJe/ős ilzemve7..elö: Teket Sándor.

Telek pusztán termett, szelekto
rcm rostált l;ál'lk\lü veM111 a g 'buza a
HOlvmÁR szövetkezet utján kapllató.

szuperiosil:fát mütrágya és Páli
s6 Wagner Márloll Fiaicégnzl -bár
milyen mennyiségben - eIöjegyezhelő.

Vennék 2 szobás, konyhás és meg
felelŐ meliékhelyiségU. jókarban lévő- ~,',

lak6hálaf, ha vi 35 p,·ős törlesztésre.!

Ci ill a Jdadóba.; 3-31
Eiadó egy uj kZ'nylJa berender.és

kedvező fizetés mellett Bodo:l Béla és
Szabo,' L~jos é.PÜiet eoS butor asztalo-j
soknál AHjJa ,',-i 15 ir.!. 2--2

Spanyolországban a polgá:r~ i ~~~"'~~M~,~>A~~1H'W'&-~ l

~e~:;;'~~ez közeledik. A~~~ A "t'iOI\1BiS\RH SZÖVETKEZET I
azonbAiIl tényleg hefejeződik ,megk.ezdte a
azl hisszük sok viz - akarjuk ,. ..
mondani: sok vér fog elfolyni a,g ti S Z I ,g l
mig. NUn,d,e,nf,éle, ve,'tömst"l" tisztitását 'íJ "I,e,ntökéletesebb ,IBu4apest fejede:::ni ::lS ~ !

vendégekettkapott. Két indiai ,5PETKUS" rendszerü rostával 3 %-ért végzik. !
maharadzsátés egy film-király- ~'~lUt,".w~~tt~~~~"W6l"\jWU~I;jIWfj~UWU~.

Az üvegszemíí. döntőbíró. Ez S P T! Szünet után 2, p-ben Hajdu a l' !' I
a chne annaka rendkivül ér- I kifutó Sirenkányi melleH gólt I
dekes képekkel illusztrált cikk- I Aug. 30-1 mérl\őzéseh: I lő 1-2, majd Hanyccz beadását
nek, amely Világlapja! Gyornán: GyTK--Törekvés, l Viszkok bevágja 2-2. 28 p-ben
uj ,számában jelent meg.' A I Á j Kruchió kitünó kOl'nere kelt
l !' 'l bb . 'k Mezőturon: M ','-GySe, B,é-l' nagy- izgalm"!. 42 p-ben ~Jl'áté '.eg1uva Ó magyar 11'0.- no- k . BTR EIK V' t .. ~ <'L ;.'\'.1.

velláin számtalan pom- -esen: -:--', 'esz .~n: Ibeadását Cifrak leüti,.3 ,ll-est !
VSE-CASS, Kondoroson KrE I I

pás cikket, riportot, nagyszeru --BISE, Turkevén: TAC-Hu-I Sárosi értékesiU3·2 Jók GySe-
folvtatásos reaényt és közél ből: a közvetlen védeiem Kiss l

.J ~ - nyadi. . I
1OA re el l'épe" "a'la'l az ol Akos, Barta, Takács és Béres. I'

v ' m:\. ~ l l - Birókiil.dés. GvTK-Törek- T.{ l' él .""" l
vasó a népszerü képeslapban vés: Róth,M!V-GySC:Ta-.[ u pm er yes es JO DIro vo t.!
Tolnai Világlapja egy száma 20 kács, BTE-ETK: LeipniCkeL~ ETK-Törekvés 5·0 (2-O) í
fillér. KTE-BISE: , Kulpin, TAC-I Endrőd. bajnoki, biró: li

A keleti herceg és a pesti Hunyadi: dr. Magyar~ VSE:- l Leipnicket,
CA.sS: Boross I l

színésznő házassági regénye. l Mult vasárnapi eredmények: i Nagyon<szép játéJzkal hen·
Pompás képekkel illusztrált I CASS-M. MÁV 7-1 (41). gerelte Ie eUenfelét az.t.:TI{; l

cikket közöl egy keleti herceg l Hunyadi-ETE és BISE-V3E 13:p-ben Kovács U. iővi az I
és egy pesti színésznő házas- meccs elmaradt első gólt l-O ,', amit 27 p-ben l
sági regényéről a Délibáb uj Szerdán az ,egyesbiró kisor- Lasnyi gólja kővet 2-O ETK l

száma. A népszerü súnházi t soha a szeptember 6~i mérkő- további rohamait Kiss bravu- I
képeslap remek' képes rádió- 1 zésekeL A GySCai ETK'enen, rosa~parirQzza. Szünet nUm 1
műsorokat, egyfelvonásos szin- I a GyTK pedig. az (MTK ellen '9 p-ben Pelyva, lő gólt 3-O \
darabot, színházi beszámolók.at, fog játszani. ' majd állandó fölény utáu Ko- I
pletykákat, nagyszerü filmro- Fried Tibor GySe játékos; vács IL ritka, szép profi gólt l
vatot, novellákat és mint akijelenleg katonai szolgálatot g ragaszt a léc alá4-0. Az ötödi- j
száz képet közöL A olda- teljesit a~ őszi l.lagygyakorla.;. l ket' az l1jonc, ifjUsági Kbós l
las egy száma 20 fillér. tok miaU csak szeptemher: kő- ! lőtte. Jók voltak: a góllövők l

lepétöl j ászthat a GYSC.~en. ,l és Simon az , ETK-hól és Kiss l
S1.epíember 6~árr a 2, gyo" i kapus a Törek'1ésbőL i

mai sport~gylet' nagy spor:! és 1 Leipnickermegteleit II
népünnepelyt rende~: a hget- I

ben, E ,sp9rtiinnepélj'.i,"e már JI ETK-Orosház! MTK 9-O (2·0)
előre isielhiviuk a közönseg . l
figyeimét. " c l Endrőd, Szent Ish'án nflpjan, l

I biró:, Kovacs. , !
GyTK holnapi' csapatában l OMTK nem volt méltó ellen- l

Hatvani, Barta István és a le- l fél. , 'Gónövök: Kov,~C,~~!L 3, II
tiltás alatt álló Kure és Tandi l ~ , ,., ' , Koos 2, Kertes 2, 1\0 vávs
helyén tartalékot szerepeltet A I " !

valósúnü O,·,ssz,eálHt~s a l,c~vet-I' ~~~__~~__ I
kező lesz: Porcsalml-VahnlI.,
Rozsnyai, a haUsorban csak a l P b l i k il C ió I
centerha1fot játszó Lakatos' A "HOMBÁR" s%ö,\tetkezet~hl'al- i
posztja biztos, mig a csatársor: lalta e: Hofhetr-Sehrántz-Clay- I
Olajos, Ran, Bartik J.. Barta ton'-- sehuttleworlh' Masyal" ' Gép-

gyári MOvek' r. t. kápviseJetét és'
K. formációban játszik. A bal- mindenfajta gazdasági gép~ket,
szélső' helye egyenló:re betöltet-, szerszémokat és ekevasakattal"t I
leü. Ii raktárában. 'Miel~tt ebbeli szOk· ,I
Kondorosi TE-GySe 3c2 (02) I ~~:~e~~~:=;:;~~te~:;~:t:l~n-
Gyoma, bajnoki, biró: Kulpin.

A GySe a következő össze
áHitásban játszott: Szrenkányi
-Fekete, Szántó-Cifrák, Győ
ri, ~iss .&.kos-~ruc~ióL.,Kiss I
Damel, Barta, Takacs, Béres,
József.

A GySe ujoneai csak egy fél·
időn keresztül birták tüdővel~

a félidőben azonban őssze

:roppap.t a csapat Az első gólt
Kiss Akos korneréből Kiss Dá
niel lótleO-l majd Kiss Ák,:>s
beadását Mucha kézzel érinti s
a ll-est Barta ér1ékesiti

I
An:yakönyvi I

A gyomai anyakönyvi hiva
ta[könyveibe 193ft augusztus
12jő12&,ig, a következő be
jegy~é,sek történtek.

,:, .. :Sziiletíek; , l
Cs.eteilstvánné Nagy J ulián- li

na [leánya Piroska ref., Csikos
Lajosné Vavró Ilona fia Lajos
László ref., Kruchió Gáborné
Szilágyi Zsuzsánna leánya Pi
roska ref.
Ha.:ird§S.ágot kötöttek;

B: Szabó János és Lukács
Erzsébet, Gábor István és Nagy
Erzsébet.

Meghaltak:
Nyiri Sándor 60 éves :ref.,

Nagy Balázs 14 napos ref., özv.
Schwartz Alberné Fried Róza
90 éves izr,
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I"'Hraetések dijszabásai:
Egyhasábos {55 mm széles) l cm. magashirdelés

, 20 fillér. ötszörj hirdetésnél 10 százalék, iizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdelésnél 20 százalék és
félévLhirdeíés esetén 25 százalék kedvezményt adunk,

~-,,·_-"_i1Ii~Id0·~::Ié,F--~--~~-~~G;'~f~%~~~:r"w_~----------=-- ---------=-~!?;nm

~ ' n II ;::"",'E:~5s s<:erk~5ztó: lúlt\GNEJ't MÁRTvN,Neeyedévrel'30P, Fé:,-ne[nU!", "\C"'''2'1~', 'I
Be\71lel:e:::'~'k r"sU:c~~kke~l: ) Sz~rg(~s2tŐ$~g .&e ~:~~d6hívQl1:aJ:

,Hl111gáfia-nYOrJ. ld?, (.}.Y~.)lll3.~, .c.~ekks;-~. il', !3,,2?\O. Ii
Lapzárta c s II t () r \ o~, estE: t, :)r:o , i l.Itca 64.
!v1egjelenik illirll!-en ~?:U!nb:n01J ~·egg'2L !
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érzett elismerésünket nyHváno
san, ünnepség keretében is ki
nyilvánilsuk. Szőke Ferencé az
érdem, hogy a nyugalomba vo
nuló tanÍtót az eklézsiája, a
volt ianitványai és a sok-sok
jóbarátja megünnephk. Ebben
az ünneplésben a Gyomai Uj
ság is köslönti azt a Szőke Fe
rencet, aki a Gyomai Ujság ha
sábjain sok szép és értékes cik
kel szórakoztatta olvasóinkat
és reméljük, hogy még ezután
is szórakoztatja.

A Gyomai Ujság nem hucsu
zik el Szőke Ferenctől, mert
hisszük, hogy r3jtunk keresztül
fenntartja kapcsolatát közsé-
günkkel ezután is. W.

szerzett uj, gyönyörü egyesületi
zászlaját és a kis szekéren fel
hozott terményeket Majd ma
gas szárnyalásu szent beszédben
rnéltatta a nap jelenWségét s
rámutatott arra a különös is
teni kegyelemre, melynek kö
szönhető és amelyért végtelen
hálával tartozik Endrőd község
közönsége az isteni gondvise
lésnek, mely lehetövé teHe,
hogya község határában a folyó
évben semmiféle különös csa
pás nem fordult elő. Szent mi
se végeztével, melyen mintegy

ember veU részt, a köz
ségháza udvarán összegyüleke
zett hasonló tömeg jelenlété
ben kezdődött meg a gazda és
m llnkásgyülés.

A nagygyülés
Varju Imre kat. Népszövet

ségi Kisgazda Köri elnök egy
szerü és meghatott szívvel kö
szöntötte a megérkezett kilünö
és kiváló vezéríériiakat, akik
nek számát II gyiilés megnyi
tásakor vitéz dr. Márky Barna,
vm. alispán, dr Tóth Pál szar
vasi és dr. Urbán Gáspár me
zőtnri orsz. gy. képviselők, Be
liczey Géza kormányfőtaná

cSüs, Keltay alezredes, ménte
lepi parancsnok, a vármegyei
gazdasági főfelügyelő, Márky
Jenő és dr. Thaisz Lajos járási
gazdasági felüg'yelö s végül a
szomszédos községek népes
kiildöUségei egeszitettek ki.

Schandi Károly orsz. gy. l,épv.,
az K. H. elnöke, dr. Temes
vár)' Imre, Csizmadia András,
O1'S2. gy. képv" Kövy József
kir. gazd, főfelügyelő, a F. M'

lképviseletében, Tolvaj Z. Géza
gazdasúgi felügyelő, az Alföldi

Zóldmező Szövetség, dr. Töl
gyes István a Faluszövetség
megbízásából s dr. Sorbán Je- I
nő járás] töszo!gabiró. A ven- I
dégeket 'Csemus Mihály apát- 11

plebúw~,s látta magyaros ven-.
dégszeretettel 'vendégü!. l

tőle és azután... nagy elhatáro- I
zással elköltözik ebből a köz- I
ségből, ahol őt mindenki sze- l
~ett:, be~,süli" ahol, il mu~kás II

elelet leelte es talan senkmek
"sem fogja elhinni, hogya ben-

ne tudatosan kialakított ritka-'
szép emberi tulajdonságok, a

11llm.kás élete tették érdemessé, I'

hogyha máskor mindig ki is
naatt térni az ünneplések elől, I

mosl, amikor búcsút vesz tő

lünk gyomaiaktól, ki ne mutas-I
suk 3Z iI'ánla érzeH megbecsü. I
lésüniret és szeretelünket. I

Nem vagyunk hozzászokva,
pedig lehetnénk, hogy egy ele
mi iskolai lanítónak a lelkiis
meretesen végzete munkájáért

templomba, hogy megáldassák
annyi balsorssal teljes év után
az idei esztendő bőséges ter
méseit. A hálaadás és szentmi· l
se g órakor veHe i
kezdetét; amely alatt a szent l
lecke után Csernus Mihály I
aptip'!eMnos áldásban részesÍ
teUe 8 kaL Nl~pszövetségi Gaz· I

Körnek dr. Tüköry József- I
né zászlóanyasága mellett be~ I

Nem kezdi meg a jövő héten!
a 1anilást a megszokott ~anrer- ~

mében... Nem nyitja meg he-l
tenként a közmüvel6dési eslé- I
ket és nem oktatja, lelkesili,
korholja a hálás hallgatóit...
Nem megy el naponia a meg
szokott kaszinójába, ahol fi· I

gyeimesen elolvasgatoH és ha
alkalmas társaság akadt, elbe
szélgetett... Kártyál sohasem ,
veU a kezébe, tehát nem fl kJ':-- I
tyáért, hanem a kaszinó legne- I
mesebb értelmezésében éHe le I
az uU eltöltött idejét... I

A tőle megszokoU pedanlé- I
riával nyugdíjaztat/a magát!
Hagyja, hogy akik szereHék, !
ünnepélyesen is elbucsuzzanak ,

Fel

Az Uristen iránt való köte- évi kezdő példa buzdHásaként
les háümyilvánitás az idei ál-I a Gazda és Munkásnapnak f.
ta1iwos bő termésért, a Kaiolí-! évi augusztus hó 30-án, való
kus NépszÖvetségi Gazdakör ! megrendezésére serkenteHe. A
25 éves fennállása PS zászió- I rendezőség alapos előkészitő

szenielé&e s végül a szeretet és ',.munkája után ve,őfényes, szép
nyári nap telte lehetővé azt a

szolidaritásápolás2: voltak azok nagy sikert, melyet ez a fe!ejt-
H n:gók, amelyek En !ár- ! hetetlen és tanulságos gazda
sada:mának vezetőségét a rnu/t ! ünnepsép eredményezett.

Augusztus 30-án féi 9 óra
utan megkezdődött az egyesü
leteknek a hálaadó istentiszte~

letre és ünnepélyes nagymisére
való felvonulása, zászlóik alatt.
Pöttöm, apdmagyarruhás le
[m~'ká!;: 'is legénykék szines
serege meg a feh'onu-

akik tennényekkel telített
es

Már szomba~on este meg
'élénkült a csendes körősme:uti

falu élete és főbb uJcái zászló
diszt öltöttek. A pl~bánja előtt

,többszáz főre tehető gazda- és
munkásközönség gyülekezeti
össze, mert az iírmep.>égre meg-

hivott előkelő vendégek érk e
zése már szombat este jelezve
volt Egymásután érkeztek vi
téz dr. Ricsói-UhL"rik BelR vm.
főispán, v. Mecsér András O1'S2.

,gy. képv. az Országos :Vlező

gazdasági Kamara elnöke, dr.

cEsző
Ezelőtt 36 évvel került Gyo

mára. abban az idöben, amikor
Veress Lajos voll a rektor. Gö
bölyős, Udvardy, Arany, Gálos,
Nagy Győző és Vargáék voltak
a református tanitók, Hléssy
Gyula a katolikus és Lautner
Adolf a lutheránus taniló.
Elsőnek került ide azokból

és egyikev~lt azoknai: a
gyomai tanítóknak, akik célul
tüzték maguk hogy nem
csak a gyermekek lelkiismere
tes tanitásával végzik el becsü
lBUci il tanítói munkájukat, 11a
neITi Gyoma társadr:1mi életé
ben is megszer:dk IiJ8guknak
az intelligens fíalalembereknek
kijáró helyet.

Hogy az iskolilban hogyan
állotta meg a helyét, nrmak bi
zonyitéka, hogy V~rcss rektor
elhal álozása ti tim ót választot-

meg rektornak.
Pedagógiai értékét talán az

zal jellemezhetj;Ji~ legjobban,
hogy a nlindel1 évben yáltozó
tnnitván.yainak kivétel nélküli
becsülése, ragaszkodása bi70
nyitja, hogy még az utolsó ta
nítási éveiben is az ót j.?Hern
ző szeretettei és tanítási ügyes,
séggel-teHe élvezetessé, köny
nyúve tanitványainak a tanulást

De sok tanHónal fordult már
elő, hogya tanításra előirt idő

alaH is azt számolgatta. hány
ev még a nyugalomba me
hetésig! S hogyanebulók ez
alaH mire végezték, az neki
músodrendl1 volL
Szőke Ferenc a tanítói illun

kásiiágái is olyan szerényen vé
gezte, erről és ennek megbe
csiHhetetlen értékéről csak fl

feleHesei és a tanitványai tudtak.
Annál nyitottabb könyv voU

az iskolánkivüIi élete.
A fiatalkori célkiHizés sike

rült. Szőke Ferenc községünk
minden rendü és :rangu társa
ságának mindenkor szívesen

és sokrabecsüH tagja.
Okos, józan életével, vidám
hangnlatával, meleg barátságá
val öreget és fia/aH egyaránt
megnyer. Talan egyedüli a küz
ségünkben, akinek nincsen hl-
l'21gosa és aki nem r[l1szík
senkire. '
Szőke Ferenc ;) 111e.Q('rde-

nsngalo~J.1ha VOGul.
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Bemutató. i( ntet.és,
Gazdabál

vében mondott hálás köszöne
tet a megjelent véndégeknek s
kérte őket, hogy ezt :fl. rendki
vül nehéz körülmenyek között
küzdd liözséget az élet más
vonatkoz::l.saiban és más alkal·
makkol.' is melegen zárják sz)·

vükbe. Dr. Temesváry IIYlre
Gömhös Gyula l\'Hnis?f~relnőL
U~ III ta' . k ' " .. ~,J. a !!1:HiS muD. assagaro!, QL
T·" Dál ,'. ,.,Odl L a nemzen egysegrÖl.
Schandi Károly pedig ~a vjlág~
nézetek komoly és ktkérdést
jelentő harcá):ól emlékezeU
Ineg olyan emelkedett és mé
lycnjáK'á fejtegeLesekkel, amel}
különösen lekötötte és megha
toua a résztvevők el. MJ3csér
András összefogásra, Csizmadi8
András pedig egymás meghe
csülésére a hallgalóság(}t'

Szövélseg Endrőd közseg gaJ> ~
daközőnségének kőzremúk\idé- l
sé,;.'el az elmult évber. 'végzett l
Báró Urbán Gáspár a nemz.eti !
összejogásról, a világnézetek l
hard.nak él f>JJitíkába Iraló ká- l
ros bevonúsáról beszélL mélY l
annak köszönhető, hog}: fl. pc;- l
Elika egyedü] az a talaj és ter- li

• "il 'lj , ~,

:renum, ahm nem Kel'nek ké~ ,
pesHést, banem azzai to~dog l
és boldogtalan foglalkozik s ar- I

h · ,... á;
ra l~·~.tot!D.al;: iS ~rz l ma~ á: l
Dr. fo!gyes Istvan a . falUSI l
~m,nká.~kérdé~!.ől ~~ szociális!
mtezrnenyekroJ emwkezeH mE'g. I

!

A Népszövetségi Kisgazda Kör ünnepe

A 9yüfés befejezése

A mindvégig lelkes hangUlat-I
ban és zajos teiszésn)'i!vánitás
sal kisért, de a legnagyobb rend- •
ben és nyugalomban !efolytatott I
tanulságos nagy gyüiést 'Ubrin l

Vendel kisgazda zárta be I

közvetlen, megértő szavakkal,
melyekkel nagy örömének adott
kifejezést a felett, hogy az ujabb
időben végre olyan vendégek I

is felkeresik a falut, akik nem
c~ak visznek, hanem hoznak is.

A megjelent illusztris és orszá- I

gos nevü szakemberek és po11- \
iiknsok bő és gazdag ismere- I
tekkel gyarapították .az endrő- I
di gazda és munkásnépei, ami-/
ért a közgyüiés nevéhen mély- I A lelkes hangulatban befeje
séges háláját l'ejezle kj, I zett ebéd nltm a községházán

i ló bemutató volt, ahol KeHa}
I méntelep parancsnok, alezredes
I jelenlétében gyöIlyörkődfeka

A kÖZiJ~Tülés szétoszlása után! a Kör 25 éves muHJ·úról. Végül i.

bOJ - I vendégek az endrődi ~óáUománY
a- katoliJ-us Ne'pi..,.t;zo" ""oDul' az " '" ..."s7.10·szo-~ek b"'''e':e's". Íe:le 7 'e i .'• , ~ li<t.« v . cl <OL ""'" -- - L' "'.. - ~ .... kitünő pé~dányaiban. a
ünneplő közönség egyrésze, l be a lélekemelő diszgyüiést.! községház . na5.ytennénen 26
hogy ré5ztvegyen a kat Nép- l A köd zászló rudjába a meg- i sokgyermekes anyát i.üntetett
szövetségi Kisgazda Kör 25 éves I jelent elo."kelőségekkivétel nél- II ki és j·utalmau;U. cr .' '.,

f 'II" k l'k' . k-l·· .. k 'J'.. .. '., me~ az IUlennauasana' ,em e 'ere meg- II ·.utotte egy-egy. nevve. el- : nencé~· ren·d.e c.. '. . 'I ..
.<. " ••: ~. ~ !.L A~~!S zosege,szamo••eyo

rendezett diszgyülésenés Z<1ISZ- lá.tottzaszloszoget ~ eZ:e.eI lS fe- '1! ·J·.u·'alon'" "l. b _. "1!~ :. .1. , ,. l ~~m",. u,-;aval e.~ pénzze,
lószög beverési ünnepL'Jyen. lejtbetetlenné es ma:rad.andová IAFc·ld - ! ..... ~·I·· ',.

l ".rcék. n -d ··d".. l' 'c 9 ImVe.~.eS!Jgyl."\. Jms.zien.lJlDCser nus Mihály egyházi ur-n ro on vaomagases,,> .' c. '. :'-
kitünő szerepiésÜket . , lúkü1dölte az érdekl.ődök kisé-

einök emelkedett hangubcszéd- I retében megtekintette a füves-
benvázoHaajubilánsKör meg- Kr .. e·bád I l ' JOZ <;;; í r;.ertet, a legelőfásHást és a koz-
születését s 25 éves mu!tját s A dlszgyülésl 350 teritékes ! ség! csordáI. Ezzelazaklus,wl
kegyeletes szavakkal emlékezett közebéd követte a Nép ház nagy- l a progi'amm kivalalos i'esze le
meg az alapitókról. Köszönetet l " l
mondott a zászlóanyának: dr. l termében, mely alatt Csernus 1 IS zám,! és a vendégek a
Tüköry Józsefné ŐméltÓSágá-! Mihály a kormányzóra, dr.1'ü- j ut~ni., gyorssal elutaztak szék
nak odaadó erkölcsi és anyagi l kőry József a gazdaős5zefogás-l helyeIlzre.
támogatásáért Majd Kovács ra és szeretelre emeHe poharát! A tanulságos ~s lélekemel6
Mátyás köd jegyző meleg sziv-l m.ély érzésü beszédében. Har-! ünnepségel este népes gazdabáM
vel és szakavatoHan megszel'- 1 sányi László főjegyző a község l zárta be a katolikus Népházban.
keszteH felolvasását tartotta meg l előljárósága és közönsége ne-! II.

~~'~:"'V;'::·-,,:;::c~~=·;:~::::·::·::O~""'~"':::~!iií::'tij;i::"gillII::_~c::::'p-:::....q~&e~,,:='r~'"~:t.!J--=~~":::::~:::~~~~~~~=~:::::!::::::~~::;::::~::::~~~~=::::~::::=~~~:::;c.'~;'-~~1~'tr7 - __F'~~Tw;r ",""",lO"!!'Z "" ul ~ 't .........~~~~~
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dia András orosházi orsz. gy. l
képviselő, 8. mezögazdaságE,
munkások családvedeiméről s l
ismertette nagyszahásu tervét a I
családi pótlékról, mely intéz
ménynek il bevezetése egyik I
gyökeres orvosága volna a már !
állandósult inség orvoslásának, I
Kövy József az áUattenyésztés~

ről s anI;l.ak fontosságáról, To!· l
vay z, Géza pedig a Zöldmezó II
mozgalomnak Endrődön vaió
térhóditásáról számolt be s l
előadásában tényekkel és szám- l'
szerü adatokkal vázolta azt az
eredményes és lelkes munkát, I
melyet az Alföldi Zöldmező

Mecsér András !
A nagy gyülés megnyitása l

után !lrfecsér András a gabona- j
é:rtékesitésről értekezett s rá· !
mutatolt azokra a küzdelmek- l

i

re, melyek leheWvé tették a m, l
kir. Kormány számára azt, hogy I
a búza legkisebh iránvárM a L i
évben q-ként fillérrel ma- i
gasabban tudta megállapítani,!
Megemlél:ezett arról, hogy a l
HoUandiába, Belginmba és Gö- ,
rögországban való búzakivitel i
ujabb és lénTeges áremelést l
von maQa után a búzaoiacolJJ.. 1

~ "
(Már bekövetkezett. S z e r k.)
Ismertette a többi gabonane
műek és a tengeri áralakulá
sát is s maris nyomatékosan
felhivta a gazdakö;önség figyel- l
mét arra, hogy a csöves ten
geri ~ladásálól, illetve könnyel
mü továbbadásától tartózkod
jék, mert a mostani 2.20 P-s
ár helyett a csöves tengerinek
ténj'leges árának 5.20- 5.50
pengös mértéket keH megütni. i

Sch~U1dl Károly, Temes-
váry Imre, Csizmadia

András, báró Urbán Gás
pár felszólalása

Schandi Károly a Magyar
Szövetkezeti életről és annak
fejlődéséről számolt be s ki- i
mutatta, hogy a kartel letörésc II

csak hasonló szervezkedessel,
szövetkezéssel vihetö keresztül
eredrnényesen. Dr. Temesv~ry

Imre az annyira aktuáHs end~

rődi problémáról, a KörÖs ha- !

józhatóvá téleiéről és a föld-
. munkások részére munkaalkal
mah: biztositásárói beszélt ki..
váló felkészültséggel és szakér- I
telemmel s előadása isméleiten l
megujuló lelkes helyeslés! vál- I

tott ki a hallgató [,özönségből.

Hasonló lelkes hangulatban.
tartotta meg előadását Csizm3·

TÁR CA
A Pikk ász I

bta: H. :E. l
Mindenesetre, bogy egy kicsit

rangosabb legyen megjelené
sünk, a- Pikk ász takaros nyak
örvet, én pedig egy szép, fiUg·
ran láncot kaptam, amelyné!
fogva, - a végét beakasztva a
nyakörv karikájába, - mint egy
pórázon k:isérgettem a kecskét I

rendüleUenüLEleinte nem mon
dom, furcsa de később

annyira megszoktam hogy no !
Hovatovább annyira rnegszo- I
kott, s főleg pontos jelensége I
lettem a csöndes budai utcák- I
nak, hogya járókelők, - a i
villanyórák hiányában, - egye- l

nesen hozzánk igazgatták órái-I
kat. S igy ment ez már hosszlJ I
heteken áL.

Ami most következik, az egy!
meleg, s emlékezet-es juníusi]

napon történt: Délután négy l
óra lehetett, amikor hivatalom-I
ból távozva, iobhomon az el
maradhatatla; kecskével haza-l
felé tartottam. Amint a Zsig- l
mond utea és Margit kőruth-l
resztezéséhez értem,amely pont- l

ja Budának köriHbelüI ugyanaz, I
mint PesInek a Berlini tér, - l
s ahol a ,tegnagyobb ~olt a .~o:-I
galom. Inrtel€n egy agyuloves l
dördült el. Egészen közelről, a l
Duna felől hangzott Harom
éven át eleget halloitam ezi a
"zenét" Histént :teIismertem a
hangot Hatalmas, fülbántó dör
renés voU

...Bumrnmmm! J l c l
A baj ott yoU aZQnban, hogy ,

ezt a hangot a kecske nem is- I
merte, Nem csoda. Ő II békés II

hinterIandban pillantotta meg,
a napvilágo!, s eddigi életét egy I
békés sváb falu idilli csendje- l
hen éHe de. Nem vehettem te- !

hát rossz néven, hogy egy ki- I csrholássaJ, ugatással, nekiug
csit m:gz~varodott, hi~z' an~i-'. roH. Ezt az ostromot Pikk ász
kor eloszor hallottam agyuszot, I már nem \:-árta be, hanem hir
valahogy magam is igy voltam l telen sarkonforduH, s egy époly

l b ,,, t . f I k . ~ 1 '·1 < •ve e .. , ar () mos egeszen Áur- l ecses, mmt .eucuheu:s ugras-
esán viselkedett. A két első lá- l sal, - egy konfliskocsi fölött,
haH előreteszitelte, a hálsókra 'Il melyben egy gntaütéstől rette
legu:1~oIL azután, - mielőtt aő asszonvsáO' terebélvesedett

.....-...... J l ~ _ <,:) ..'

magamhoz tértem volna a szo~ l el, - egy a vHhú:nos megálló
katlan ágyudörgés okozta meg- I mögött veszteglő, ngynerezeH
fepetésemböl, -- hoppá - ug-l "szerkocsira" szállt áL A sz6
rott egy nagyot. Akkorát, hogy l szoros értelmében: szállt
azzal az ugrással valami kecs~ l Bravuros ugrás volt 1
ke-oJimpiászon bajnokságo! l A szokaUan látványra azon
nyerhetelt 'Volna. A vékony kis I han egy-kettőre hatalmas cső~

lánc oH maradt a kezemben, r dület támadt. A kényelmes sé~

Pikk ász pedig fenn állott egy l lálók, a siető járókelők, autók,
épen arra haladt stáfkocsi ie- l kocsik, viUamosok utasai sz.em
t~jén. A stráfkocsi valami drá- ! mel láthatólag gyönyörködiek
ga portébH szaHithatoU, mert l Pikk ász akrobata mutatványiü
ennek őrizetére a ládák tetején I ban. Egyedül az ÖrSZetTH~S rend
egy kutya trónolt. Amikor ez l őr nem nézte jó szemmel a
a kutya megpillantotta a kecs- I dolgot, mert a forgalom meg
két az li személyes felügyelete j akadt. Olyan ufeni csoportosu~

alá rendelt területen, istentelen! lás támadt egy-kettőre,amilyet
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Szőke igazgató tanitót
Szeptember G-án (\'asárnap)

délután 15.30 órakor a refor
mátus iskolaszék a templom-
ban tartandó iskoJaszéki disz
gyüIésen bUCSilZik el Szőke Fe
renc igazgatótól.

Este 20 órakor az Uri-Kaszi
nóban bucsu vacsorát tartanak
Szőke igazgaló tiszteletére. Akik
e vacsorán részt akarnak Yen
ni, de meg nem írták alá a
református egyház által kibo
csátott ívek valamelyíkét, je
lemkezzenek a kaszinó ven
déglősénéL A vacsora borju
pörkölt lesz és egy terHék ára
1 pengö - ital nélkül.

kérelmek elinlézese rnég man
dig in camera caritatis történik.
A biróság, főleg a kedvező ter-
mésjelentések folytán, immár
kelj, hogyarendeletnek :ll. hi
íelezői érdekek védelmére vo
natközó intézkedéseit is hata
lyosabban a!kalmazza, és, mig
még a nmlt évben csak elvétve
történt ingatlanárverés, a leg
lü()!bJJi időkben számuk állan
dóan szaporodik, Ennek oka e.
már fent érintett fizetni nem
akarásolll kivül 1) renddetnek
az 2ídós javára igen tág értel
mezésében leli magyar&zatat.
melyet a biróság a legkevesebl:J
esetben. honorált Légió az elvi
jelenltóségii birói határozatok
száma, amelyek ezzel az érte!"
mez;éssel szembehelyezkcdneL.
és kiv~n1lJtos volna, hogya l121gy
nyilvánosság is tudomást ve
gyen róltlk,~hQJgy ne áHhassón
eW a gazdaadós azzal fl.

kezéssel. hogy:ol biróság gyakm'·
latár nem ismeri.

Rön,íkcző -cíkkeinkben meg,·
próbáljnk hogy bizonyos rend
szerbe foglalva, megismertes
sük a gazdaközönséggel ez! n
rá nézve életbevágó jelentősé

gű joganyagot és hisszük, hogy
ennek ismertetése alkalmas lesz
sok tévedés és helvtelen felfo
gás eJoszlatásárB. -
=

natkozó eljárils szabályait, me-l
lyet a miniszteriumnak külön
rendeleHel kellett megáUapita
nia, a mai napig s,em t.ették I.:

közzé. . . i
A gazdaadósságok r-endezésé- l

nek megkönnyHését előmozdi- I
tó pénzügyi rendelkezések le- ,
hetővé tették 32: eladósodott
holdas, illetőleg 20 holdas gaz- .
daknak olyan szauálá.sát, ami~

lyenre legvérmesebb reményeik
ben sem számíthattak, valósá- li

gos reneszanszt jelentett nekik!
ez az uj intézkedés, amely a 1
következő években jelentéke- i
nyen fogja ereztetrü áldásos I
hatását !

Végül - lust noi ihe least·
- szabályozza a rendelet egyes
birói végrehajtási cselekmények
elhalasztását rendkivüli gazda- i

sági károsodás esetében. !
E szabályozás nyoman a gaz- l

daadósok :ft kérvények áradatát j
zudilolták a biróságokra, mely l
a ..rendele~. é!~.~beléptet~s~ után II

kozvetlenul, toleg fl. konsmer-
ten katasztróh~lis termése~'e~~ II

mények nyoman a lehetoseg
határáig honoráUa ezeket a k6- I
relmekeL ugy hogy II rendele- i
tet követő két év alatt a telek- l
könyvi hatóságok csak legrH- I
kább esetekben töztek ki ingat- I
lanokra árverést. Il

De, amilyenméHányosnak
mutaUwzott a valóban önhibá
jukon kivül bajbajutott gazdák
hathatós megsegitése, annyira
ellene szólt e kedvező elintézés
ott, ahol csökönyös fizetni nem
akarással és alaptalan beadvá
nyokkal találta magát szemközt,
a biróság. Az az elnézés, ame
lyet a nyomoruság évadján
helyénvalónak talált, belyet
adott egy valamivel szigorubb
megbirálásnak, habár (a gazda·
adósoktól elismerten is) az Hj'

gazdákhozvédett I
!rta: dr. Her.zog Henrik várm. tb. feS.Ü9YéSZ. I

A magyannezőgazdaság pros:-!legnagyobb numamtassal alkal- !

perltasa szemponljilból tal~n, maztak, ugy, 'hogy ahban az
egyellen törvényt's . intézl{edé~ j idóben az árverés ritka boHó'. l
nem szá.ntoU olv mély nvomo-: volt.
kat, mint a magY~H' királ;'j mi- i Mivel azonban a gazdaközön
nisztériumnak 14.300/1933.M.E. j ~ég körében állandó volt il. pn
sz. rendelete, melyet a napi- és 1 lJasz, hogy az emlitett rendelet
a szaklapok röviden ~gazdaVé-l nem nyujt a kárt szenvedett
delmi relO:d~l<:tnek" nevezne,,,, gazdáknak elegendő védelmet,
Pedig ez II meghatárolás nem II a közvéleménynekJ valamint a
pontos, mert az eredeti, (ajog- gazdasági egyesületeknek ez
szabál)'okban R. betűvel jelölt) I eszmet propagáló közvélemé
1933. old~ber ~4.-én m~gjelent I nyének hatása alatt megszüle
rendelet ola szamos uJabb és . tett na gazdatartozások fizeté
kiegészítő rendelet és utasítás sének ujabb szabályozása tár- l

jelent meg és aligha állíthatja gyában'-: kiadoU rendelet, amely
magáról valaki, hogy ebben . a ugyszólván kódexe a gazdák
labirintusban tájékozódni képes. szükségjogának, mert olyan ha~ i
Aháboruban megszoktuk a I falmas területet ölel fel, ami.!
jogi ngyorstalpalast", de amit a lyenre a magyar törvényhozása l
békekötést követő évek jogsza- ban eddig nem volt példa. Be- l
bályálkotása ezen a téren pro- vezetésül a gazdaadósságok ka-l
dukált, olyan feladatokat tá- matlábát generálisan csökken- ~

masi! még a hivatásos jogász tette) lehetővé tette a "gazdaD i
irányában is, ameiyeknek alig adósnak", hogy ingatlanait vé~ !
bir megfelelni. deU birtokká nyilvánittassa, az !

Még az alapvédelmi rendelet ezzel járó kötelezettségeket a!
kiadása előUmegjelent;l;l.'bank-, minimumra redukálta és to- i
zád~tot közvetlenül k ö 'il e t ö vább-menve, igen széleskörű!
6300/1932. M. E. sz. rendelet végrehajtási korlátozásokat f:ta- !
lehetövé· tette a bajbajutott gaz- tuáH, melyek az ingatlanra és I
dának, högy tagy, szárazság haszonélvezetére vezeteH veg
vagy más természeti csapás rehajtáson és zárlaton kivül
okozta rossz termés, állatainak még az ingatlan terményeire,
elbullása~ vagy gazdaságát ön- az áUatállományra, a gazdasági
hibájim kívül ért egyéb hason- gépekre vonatkozó kényszer
ló természetű sulyos károsodás rendszabályok alkalmazását lé
ltövetkezményeit azzal .. háriJ:sa nyegesen megneziteUe, sőt odáig
el, högy az ingatlan haszonvé- ment, hogya már megtar!olt
telére vezetett zárlat, vagy az ingaUanárverésl hatálytalanit
árverés elrendelésénél, vagy fo- hatónak mondotta ki a rende
ganatositasának elhalasztása IletLen meg~zabottfeltételekkeL
iránt kérelmet lerjeszthessen i Sajnos, sok intézkedése máig
elo. i sincsen végrehajtva, igy pL,

Ezt a rendeletet a hatóságok l hogy csak' a legfontosabbat ern
a lehető legliberálisabban és a litsük, a magánegyességre vo-

KUl~ Béláékkormánya nem en- I
gedélyezett.

Ai én kecském pedig, a Pikk
ász, ott áll II villamos szerkocsi

. tetején és várt
Ebben' a ·pillanatban a villa

mos,amelyhez ez a kocsi kap
csolva volt; megindult. A kecs-

. k'e, "':';';'. 'megm~}Zdulní . érezvén
lába alatt a talajt, - most
megrémült, s leugrott Kétség
beesett ugrás volt, nagy, lendú-
Jetes.. De a mozgó talajról va
lahogy elhibázta a céH, s egye
nesen: nekirepült az ő megfé-

.kezésére indult rendőrnek, akit
ez a váratlan lökés ugy a föld
re sujtott, hogy csak ugy nyek
kent. Pikk ász pedig, - mint
ha· csak megérezte volna, hogy
mostmár egy "hatósági közeg I
elleni eröszak" is van a rová
sán, menekülni akart, de mert

'a kiváncsi tömeg gyürüjéből

. kiutat nem láloltJ eszeveszett ~

ugrándozásba kezdett, a kíván
csiak élénk derül tségére, ne
kem pedig a legnagyobb szo
moruságomra. Mert a teje, ez
a drága nektár, az ugrándozás
közepette ugy spriccelt jobbra- '
balra, mint egy Minimax-fecs~

kendő, a tőgye pedig, - amit oly
szép nagyra növelt meg a buja
füvön, - lelappadt, mint egy
üres kupecbugyeUáris...

A jó ég tudja meddig tartott
volna ez az eszeveszett ugrán
dozás, ha a hidon fel· nem tfi
nik egy katonákkal megrakott
teherautó, amely tölrepesztő

szirénázással rohant, rohant, 
egyenesen neki a tömegnek. I
Itt azonban hirtelen, csikorgó!
fékekkel, megtorpant. A kato- I
nák egy pillanat alatt leugrál- I
tak, s kezükben szuronyos pns
kákkal, derékszijjaikon kézi
grámHokkal, a csoportosulást t

egy pillanat alatt szétsz.órták. j

A rendőr szegény, aki most tá
pászkodott csak fel a földről,

ahova il kecske lökése terHelte,
abban a hiszemben, hogy ez a
gyors katonai intervenció az öt
ért sérelem megtorlására tör
tént, jelentést akart tenni a
parancsnoknak, de az oda se
figyelve ismét autóba szállt ka
tonáival együtt, s a megtiszti
toU utcán továbbszáguldott

Ekkora azonban Pikk ász
már sehol sem volt Megszö
kött.

Az általános zürzavart fel
használva kereket oldott, s ha
zamenekült. A világ legjámbo
rabb pofájával törte a Mari
szidalmait, aki egy csepp tej
nem sok, de annyit nem tudott
előzongorázni belőle...

Jómagam sokkal később ér
tem csak haza, mert előbb

meg akartam tudni az okát
annak, ami a jámbor kecskét

megvadiLotta. S amit megtud
tam, az szomofll volt. Hogy az
ellenforradaimat, amelynek kl
törésére a kritikus ágyulövés
lelt volna a jel, elfoj!ofták ...

Néhány nap mulva hugomék
vidékre költöztek - nyaralni.
Pikk ász t is magukkal vitték, s
mert a nyaralás után hüséges
szolgálatára tovább szükség nem
volt, odaajándekozták nyári
házigazdájuknak.

További sorsáról Pikk á'>z
nak nem tudok.

Ezt a kis epizódot megőriz

tem emlékeim között, s most,
hogy kis hugom már menyasz
szony "orba került, neki adom
át. Örizze tovább Ő.

Legfeljebb azt tanácsolom
neki még, hogy kecskét Pesten
ne tartson...

(Vége.)



A Zeneakadémián KadAly
Zoltánnak voltam tanítványa,
Eléggé ismert név mindenki.
előtt. Az ő suggestiv erejét ér
zem most js, amikor kijelen
tem, hogy a magyar népzené-

Harsányi László
főjegyző.

Komoly, nyiltarcu emher.
Minden szava megfontolt, telve
meggyőződéssel, hittel. Szavai- I

ból kiérzik, hogy nem regy mes- i
teremberrel állunk szemben,!
aki hát tessék-lássék elvégzi a l
dolgát, mert hát - muszáj, ha- I
nem egy olyan férfi, aki válialt i
hivatását, éleicéljáoak látja. l
Szerelmese élelcéljának. A ze-l
nénelc Rajongója. S igaza van. l
Ha egy szobor kőbe taragoH I
költészet, akkor a zene sem 'i'

más. minta melódiákba öntött
I.. I

tiszta poetika, 's ennek müve- l
lője <:sak emelkedettebb lelkü l
ember lehet. . I

Benyomásai felől kérdezzük, j
miket eddigi iUartózkodásaalatt I

I

nyert. ,. i

---, Sajnos --:- mondja -, az l
az ·idŐ, mit eddig a községben j

töltöttem:, tulrövid ahhoz, hogy \
impressiómat összegezni tud- I
nám. Azt mindenesetre kissé I
elkedvetlenedve áUapith2l.tom l

Életét adná az ár~a talán,
Hogyha mondhatná: Édes jó anyám I
Ha mégegyszer szemébe J1ézhetne
S áldott kezére csókot ége!ne?
Ujra SI.Ü!etne. Hej megbecsiiJné.
S mioclen sóhaját csokorba flizné,

Most, amikor az iskolai (0,;

kezdetétől mindössze egy rövid
hónap választ el bennünket,
alig pár hét attól az idötól,
amikor gyermekeink tiz hosszu
hónapra ismét elfoglalják helye
iket azokban a padokban, me
lyekben ki tanul, ki drukkol,
ki verseket, ki pedig padot fa
rag, indíttatva éreztük magun
kat felkeresni Benke Lajos ab
solváH zeneianár urat, hogy ve
le - speciel! gyomai vonatko
zásban - a zenei élet lehető

ségeiről, ennek várh.ató kifej
lődéséről, s ezzel kapcsolatban
s~jál terveiről, e,!!Y kis észme-
cserét folytassunli. .

Benke tam'tf, ki a Horthy
Miklós ut 37. sz. alatt lakik, s
akinek érkezésérőllapunkmuH
hó 4-i számában már beszá
molt, azzaL a szivélyességgel fo
gadott, amely a magyar-, az
erdélyi magyar-, de különös
képen a csikmegyei erdélyi
magyar-embert jellemzi.

j
I
fl',

l
Bájos ország Nagy csak addig ragy. i
1\J\é.Q ragyog és süt felet\ed a nap. il!

S ha egyszer leWntegvik supar;d .
VÖlCS korongod gyerty~láng ~narad. I
S ta ci két sugár sorban kialslfk; , i
AlkoLnányod szerte-s:l:éjjel oszIi]c !
Üsü;ös romjain hideg szél röpül . II
S l11egfagy.a rnGsoí~~ sok kis an: körül. .•

1\1inden kis család egy-egy kis szikra· l
Tőled Istenem s Tebenned birja i
~étH, alkonyál. S ha cl rideg szél II

Oket elszárja, hányja szerte-szét.
Csak B~nned marad, Houád visszaszáll I
S Tenálad minden egvmásra taláL l

. l

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

!
j
l
l
~

I

Hol él bölcs, tudós'? Ki mérni tuciia?
Mennyi az apai szeretet sulya?
Hogy mi az apa simcgatása.
Ölelő karja. bátorítása,
Okos szava, feddő pmant~sa,

Azt csak az tudja, aki már ál".',2.

Endrőd, 1936. augusztus 3.

!tt nem lehet ám napfogyatkozás.
Nem ismer ilyet ez a kis $Jls-oág.
Napsugár hiányát, tüzet, meleget,
Nehéz pótolnI. Tán nem is jeliet.
,\ gyermel{szÍ1J, lélek nem vetemÚ'F,
Ami't megvéö egy darabka -

De ha felhő jön, bomlá;:, homálv
l~s kiaJszik az egyik sugár, .'

Megcsappan a Dap tüze; meJege.
!\ lcgbén111 a his ország élete '- '
i3ánat, pusztulás és kö:myhu:járnok,
':\l1tik el ezt a pici államot

A nap, mely királyi széke felett
Hagyog és süt: po. kettős szeretet
Pazarul ontja két nagy sugárban
l\\elegét, fényét örök ragyo.!2:iÍsbaíl.
Egyik sugárból az erö tüze),
Másikból izzó szerele I JÖve.1.

Boldogság hona ez a kis ország,
.:"mig a nap süt, élet, tarkaság.
Tündérpalota, terülj asztalkám,
,\línden megterem, mit szem, száj kiván:
Mindent elrendez a királyi szó,
\Undent meggyógyit az anyai csók.

Van egy kis ország. A legkisebb ország.
KeresnI nej]': keH, köze-l van ll0zzaá"
Hat.ára n~In nagy" Két· sziv bef0gja~

S-~-ékhi21ye SO~~5zor egy k~s -SLsztaH<a
S ennek a két E:zÍ\'nek- öS5zedr:}bb:lnás3~

E kis ország n:ioden. alkotmánya.

Hangos kis népe a gyerekse;'eg
S ez ad lüktető állan~életet,

Kincse temérdek. És közös minden,
Bánat és öröm megoszlik szeliden.
Van királya és királyasszonya ,
:-Japja, csillaga, szürke alkony".

OJ.·o§zor§~<á:fi JtJ(}l1í

Az olvasó, aki bizonyára meg
míndég hatása alatt áll azok
nak a remségeknek, amikről az
utóbbi napokban hallott, olva
sott, értetlenül áll ezekkel a
vad, elképpesztö hirekkei szem·
ben. - Mi van az or0520kka1 ?,
a "vórösparadicsommal ii

, hogy
ily rémségekre ragadtatják ma
gukat? ...

Semmi más, mint aminek be
kellett, - be keH következnie.
A közel két évtizedes varas
uralom "Jevizsgázott". Nem v~.l

totta be azokat a reményeket
amiket az elnyomott népmil
liák hozzáföztek, - s miként
a cári despolizmustól, - ettöl
is megcsömör!öttek. S most lá
zadoznak.

.Stalin - megrészegedve a
hatalom mákanyától - ragasz
kodik pozaciójához, s ezt a
poziciót védi is minden ren
delkezésre áJJó eszközzel. Hogy
ezt a "minden eszközt" odaál
a tömegmészárlás jelenti az le
hel "pech"-jük a7. áldozatoknak,
- azonban ezt a megmozdu
lást további utjában feltartóz
tatni mégsem fogja tudni, még
- Stalin sem. Mert a bolsevi
ki hatalom csak a szuronyok
hegyén áll, - de az ez alól
való szabadulás vágya nép mil
li6k szivében gyökei'edzik, amí
mégis csak .- erősebb funda
mentum",
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j
/ meg, hogy il zenei éLét Gyü-Imán ugyszólván teljesen s tag"

Ki az, akinek mindent megmondh(l.j?' I nál, dacára annak, hOf!Y fll
Ki alj aIdtól nlinöcnt 111egtudhat? l ~.

,\;;1161 tudja, hogy~bátran védi, I. ehhez szükséges adottságokkaJ
i\tjrrden baját, óhaját érzi? Gyoma is réndelkezik. H:,~ ez-

){i Fnega!ázast nemiilI'. 5zámára, i zel szembe áUitom az iu-

flZ atya: A nap egyik sllgiÍ,a, í

l
"tenziv munkát, amelye téren

r<j az, ki mérni, becsülni tudja?' . példáUl a DunánluloD, Gyomá-
Hogy meddig él és hova vis2 "z utja? , nál jóval kisebh községekben
Az él!ö. izzó allvai szivnek. l is folyik. ahol egészen kis ka-
Kisor.~s;ág napja" másik .tüzének., , . mara-zenekarok, énekkarok
AmelY csak szere!, eJnez, megbocsat j
Es kiegyenlit minden kis [,ib",L ! működnek, erösitik a társas

életet, s teszik kellemessé, meg-
Gondtalan bőség, szeretet, részvét III. hitté, élénkké az állandó érinl·
Nem pótoihatja anyaszív kincsét ,
Csak talmi arany, szine sem olyan. l kezest, hát az összehasonlítás
Ki sejti, tudja'? Hogy ottan mi van? l határozottan Gyoma hátrányá
Mit tesz egy sóha.i? Milyen hur rezdül, l ra üt kL
Ha az anYilszi'.r vére megpezsdül ? ! _ S gondolja tanár ur

Az anyaszfvl1ek rejtelmes lénye kérdeztiik, -'-- hogy sikerül fel-
Százsúnű, mint a tengermély fénye. rázni Hyirfmyu letargiájából kö-
Hogy mit ér egy csók anyai szájról, . zünségünket ?
Fürró ölelés anya lmrjáról, .-Nem ,Qondolom. - felel-
Melynek melegét örökre érzed? ~

Ha árv;; leszeí, akkor megérted. te, - hanem tudom. Eléggé
ismerem a viszonyokat," s tu
dom, hogy az a lwlasztrófális
utolsó pár esztendő volt csak·
nagymértékben az oka ánnak,
hogy a közönség a zenéyel'
szemben, hogy ugy mondjam
tulzoUan rezerváltan viseltetett.
S ez érthető. Ahol az anyagi
gondo.k, a mindennapi élet küz
delme n1Índen energiáját igény
he vette a lakosságnak, oU ta
lán merész óhaj lett volna azt
várni el, hog)' az emberek en
nek a szellemi élvezetnek lJó
doljanak.Dacára annak,hogy
különösebh megterhelésta. ze
netanulás nem jelent

- És mégis. hogy&n reméli
.meghóditani közönségünket en
nek a mindenképen nemes
szép gondolatnak?

- Megmondom: a lelkeken
keresz!üL Itt van az iskolai·év.
A tanitás nemsokára megkel:
dődik. Komoly pedagógusok
megállapítása szerint a Iúnul
mányokban sokkal jobb elő

menetelt mutatnak azok,
akik iskolai tanulmányaik mel
lelt a zenét, az éneket is tanul
ják. Remélni merem, hogy a
hozzám most beiratkozó íanit~

ványairnhól össze fogok tudni
áUitan i egy kisebb énekkart
Tervem, hogy ezt az énekb.rt
- természetesen veg,yes kórl1s
ra gondolok, - a kellő iskolá
zás után, elsősorban az egyházi
enekre fogom, mel)' énekkar
azután. a kellő siudinmok után,
valamely egyházi ünnep alkalo
mával. a kóruson mutatkoznék
be a közönségnek, Hiszem,
hogy el' az eszköz a legueme~

sebb, a legtisztáhh propaganda
lesz, s hogy a hozzávaló anyn~

got Gyornán megtalatom, abban
nem kételkedhetem.

oa.
Gömhös Gyula miniszterel

nök, - aki mint ismeretesJ a
nyár folyamán tartós hdegsza
badságon -- nlostorvcsai
tanácsára, -- utóknrára -- egy
németországi szanatóriumba vo
nul.

Távozása előtt a ház elnöké
hez: Sztranyovszky Sándorhoz
levelet intézett, amelyben fel
kérte, hogy az uj válaszLójogi
törvényjavaslat megbeszélésére
pártközi értekezletet hívjon
egybe.

A pártközi konferencia részt
vevői a NEP részéről Sztra
nyovszky Sándor, a FiiggeHen
kisgazdapárt részéről Eckhardt
Tibor lesznek, akiken kívül
Ern szt Sándor (keresz! énypárt)
gróf Bethlen István (pártonkí
vüli), Rassay Károly (szabadel
vü), Peidl Gyula (szoc. dem.),
fogják ismertetni álláspontj ukat.

Gömbös Gyula egyébként a
honvédelmi minisztérium to
vábbi személyes vezetéséről le
mondott. Utódjául a kormáily
zó vitéz Somkuthy József tá
bornokot nevezte ki. --

Az uj honvédelmi miniszter
kinevezése osztatlan megelége
déssel találkozott.



Kruchi6 Endre
(volt tanitványa.)

Eg)', egy arcot a n} Illt elébe /zoz:
Ki mlÍr régen sirban porladoz.,.
A sok árva . . : gyászos sírhalom..
l(,'fág é,QPs l .. , átkos Trianon!. , .
gila ílilll dobog sok s2Ívben :
TIl'?Í!D ur áldja meg az lsten!" ,
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Simon és Corneille de Witt
,,21 németalföldi népvezérek," a
magyar Dózsa György "a pa
rasztkirály" mind csufos, szé
gyenletes véget értek s csak vi
szonylagosan járt jól. a királyt
ayakazlató Olivier Cromwell "a
kerekfejű puritán," kit a bosz
szu már holla után ért el, mi
kor exhumált holttestét vonhat
ták csak bitóra. Pedig Crom
weHnek hazája, Anglia sokat
köszönhet. Világhatalmának bő

vizü forrását az Act' of navi-

~Cdk/J,~jj gyuj/olL cl sötét éjben.
B'e:'.)'fjjetfe! netn:?s szivében

A kéz-kezei, szív-szivet cserélt,
/vlinz tmúié cl kis csemetéi .. ,
AidoN a mag, aTilf! !!fl'etett:

A hit, iwl, is, íz Jzllszeretet !

AjTos{ t:'IiCSf.12ik; ci jó lflun{{(l után,
St)l( eUlfdkktl Ll kiiz(lés utján)

latjuk a történelem is
méHi magát és mint már any
nyiszor, ujra ismételni fogja.

és alkalom kérdése csu
az uj történelmi alakulás,

előszele már ingatja
a szovjet épitményt és azon
már aligha segit a foltozás, a
szépség-flastrom az imperiális,
ta külsöségü és imperiális esz
közökkel dolgozó szovjet-dip
lomácia A szovjet külügy ri
gorózusan konzervatív, mig ez
zel szemben az orosz belügy,
állam és népélet phalanxterizá
ládolt. nincs és nem iehet
vélemény, megszünt az egyén
és érvényesülése és kiirtódott
az ambició. csak GPU van,
mely kiirt n1Índen ellenvéle

és gyökerében elfojt
minden ellenállást. Holott az
ambició volt és lesz mindég az
a motorikus erő, meIy éHet, de
ez az ambíció Oroszországban,
"uli ficura docet," egyelőre

még il vérpadra visz.

h'arn?incf1j'o!c ével hd{colva át
S2.0/g"t~f/n ~1 rnagyar hazdt!

rJ.l1I}f,,!{)/(pn i gazdag amfásra

az Isten áldása:
P!f1"nni tér fn Tanitó Uf,

A Id!cek/JclJ a hála lángja gyál!

alaH és ezen szabály alól a
forradalmak történelme sem
ki véteL Mint ahogya" népba
rátjátU a kis
cantali leány Charlotte Corday
megölte, ugy próbálta meg el
pusztítani a szovjelkánon állal
szovjetszenHé avafott Lenint,
Teodóra Frumkiné. Amint Dan
tont, Hebertet, Desmoulinst és
hegypárti' társait, St. és
Hobespierre a vérpadra vitet
ték, ugy végezték ki most Ka-I
menevet, Zinóvjevet és a
lázadó vezért. .

Nincs kegyelem 1 Ez is a ré
gi tétel igazsága, hogy aki a
pa!)al:l21 harap, az ha

lakoL Stalin pedig pá
pája a s2ovjetnek. Csalbatatlan
és hánthatatlan .. , addig ...
amig egy orosz "Barras;" a kö
dös orosz jövő egy .ujabb krea
imája véget nem vet hatalmá
nak.

Ha igaz 27. alaptétel, ez be
is keH, hogy köveikezzen.

A világtörténelem folyamán
mindazok, akik nép vagy osz
tályboldogitó Wrekvésekkel fan
tasztHms.. vagy időelőUi teori
ákkal, tűzzel-vassal, terrorral,
erőszakos ullon forgatták tel a
,ársadal rni rendet, csak ideig
óráig lebeitek a hatalom bir
tokasai.

A középkori olasz Cola
Rienzi ~Róma tdbunja" Pieter

a

)1',,'" C'''')'H'""nl""t ..,,:.' osz, avas?:, nYOT
. OppOZJClal ti nappal, Neptu- l veled ej idómodár.
BusszaL. Vénusszal, Merkurral., i .LI '"!!ce/r,'leku' görön,QYös főldjén,
Sahln1l1Si;ZaL valamint szep- ,i S.-., 1'1-' • l' . d' '. .. ,s",avava. uamzat törven,
rember 12-én a nap, oppoúci- i
ója Saturnusszal ugy az északi, ~

mint a ..,
igen erős s részben nagy eső- I
zésse! fognak elö- l
idézni (és néhánv löld-I\ ..J -,

Tengést is,) amelyek közül egy- I
néhány valószinűleg országun- I
kat is érni fogja. Kisérletkép- I
pen jelzem, hogy számitásom I
szerint eQvebek között I

'-.J.. 1

szeptember l-én az l
ánon, a Bahama-szigetek' és!

Florida körül tomádószerií. vi- I
. . b '",. E' ! I11&1', szeptem er ;:I-an az szaK- I
amerikai Egyesült Auamokban, I
talán épnen Arkansas-államban I
ugyanc·s~k tornádó, szeptember I
3'án Európa több helyén, S-án I
Európában s főleg a 40-43. l
szélességi fokok között várl1a- i
tók részben nagy esőzésekkel I
járó viharok. Abessziaiában pe- I
dig az egész időszakban csak- I
nem állandóan esözések, leg- II

nagyobbak szeptember 8 és 15
körüL I

I

~~""'~-%-'~l

al

c::m_

tanár az Uj ;:'bgyar~

kö\'etkező időjóslását

Hankó
ságban a
közli :

MagyarországOD szeptember
első feiében részben felhös.
szeles változékony, de ll1inyo
móan derült es mérsé,keHen
meleg idő várható. A nappaii
hőmérséklet általában a 15~

24 C. fok között ingadozik, de
dél körül és főleg szeptember
6-15 között helyenként ennél
magasabbra is gyakran felszö
kik. Legmelegebb napok szep
tember 6, 7, 12, 14 főleg az
északibb és szeptember 8, 13
főleg a détibb részeken. li már
gyakl abban beáHó hűvös lég
áramlások és szelek csak helyi
viszonylatban és átmenetileg
csökkentik le a hőmérsékletet

10-12 fokig főleg éjjel s a ma~

gasabban fekvő helyeken a hő

mérséklet 6-S fokig is leszálL

Kistbbmérvű esőket okozó
felhősödések, gyakrabban, hő

séges esővel" járó borulások,
illetve záporok, zivatarok0 csak
ritkán lépnek fel. Szeptember
1, 2, 3, 8 és 15 napjain a

Csak a helyszin, a milliő vál
tozott meg. Egyebekben a tör
ténelem ujra ismételte magát.
Kevésvá!t{)zással, az esemé
nyek, epizódok jelenkori sze
replői ll~yanazokat a szerepe
ket alakitják most Oroszor"zág~

ban, mint az akkor élölt két
százegynéh'ány évvel ezelőtt

Franciaországban. li nagy fran
cia forradalomnak avantgárdá
ját a gironuistákat" a jakobi
-Dusokat ugyanaz a végzeiszerü
ségpusztltotta el, ~Hnely most
Oroszországban szedi tömegé
yel áido7:atát a forradalmi lé
iektannak. A forradalom, mint
a mondabeli telhetetlen szörny,
.miután . leharapott minden fr
jet, met}' születési vagy egyéni
kivalóságánál'fogva a többiénél
felüI'emelkedve' kimagaslott,
kénytelen, ujabb áldozatok után,
már sajá[ soraiban szelektálni,

.. hogy' tolytathassa vérgozos,
. rnámorbaszédültlázáloméletét

:ha' a vérnarkozisból jó
?,:anra ébred., az ébredés pilla·
,natában megsemmisül. Most
Oroszországban a forrada!orn
hvtdá'a S3J·át kre"'UI'U!;' <:"'/'01'·.,,;. J; "0\ .ll",,:))-,_

.mekeil lakmározza fel. .

Az események szemlélete ösz
széhason Htásokra ~Hl alb;dma L
A tÖrténések, ugyszo! ván: bizo
nyosprecizitással takarják eg)'-
mást, hizonyHva a régi tételt,
hogy semmi ui sincs a nap"> u _

.FillÉRES GYORS
DEBRECE

Szepten;tber 8-án Íílleres gyors
·indül Debrecen be. Gyomáról
indul a vonat 1.4'1 órakor. neb~
l'ecenhe érkezik 10;57 óÍ'akor.
Dehrecenből visszaiudul21.30
.órak()r és ,G}'omára érkezik
0.51 órakor.

'menettérti jegy ára 3.80
pengő.

legyet a vasuti pénztárnál le-

"" ... '.' .. ' '.~JSAG . . . 1'93é. szeptember 5.

·:~~~~7~·'ft#:~~-~~-~~-'~~~
nek, ~.~ll~?yar.nePSenl.ekn.ekn....le..gl 11anKó ár . . p.. ropnÓZLsa i SZŐKE FERENC
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nek a jövőnek kiépitéséhez csak szerre D\zreiSO fi2>'2r~2,

egy téglával járulok is hozzá,
célt értem.

- Mily hangszereket tanit I
tanár ur? - tesszük fel ismét
a kérdést. I

- A létező összes zenekari
hangszereket - felelte - el
sősorban természetesen, mint
legkedveltebbés legeHerjed!ebb I
hangszert: a zongorát. Tamtam I
a hegedüt, az összes vonós és
iuvós hangszereket, mellelte l

· természetesen az éneket és ze- I
neelméletet. "

A kiképzésnél a legszigorub-I,
ban szem előlt tartom a mo- I
deru zenepedagógia elveit, hogy I

· az az alap, am 're a zene és I
énektudást épiteni akarjuk Szl- l
lárd és komoly legyen. '
. Hogya zene és énektanulást
minél könnyebbefl hozzáférhe
tővé tegyem, az egyéni tanítás
meUelt tervbe vettem az u. n.
"csoportos" oktatást is, amely
nek dijazásál igazán minimális
rÚGrvben szabo'lll meg, .főleg
azért, hogy a jelentkezők vár
ható 11agyohb számából köny
nyebben lehessen kiválogatni

· 3.zókat,a'kikben igaz, komoly
tehetség rejtőzik, s akik a zene,
az ének miivelésére különösen
rátermeUek.

Ezzel kapcsolatban .el kell
mondanom valamit - mondot

.ta Benke tanár.
A muÍt napokban egy kovács

mühely előtt haladtam . eL li
mühelyből eilY legény éneke
~laHaiszott ki. Tiszl a, érces,
tökéletes szép férfi hang, mely
ÜWnö hailásra is vaHott. 'ter
mészetes: mint pedagógus első

piUanatra is" arra goridoHam,
hogy mit lehelne egy ily hang

"anyagból, kenő iskolázással ld
.·l1ozni?L

hány'Hy hang,snyag lehet
e.lr~jtV'e ebben ~ nagy község

kirnondol1 zenei ta-
le:not.~lm? ..

Igaza ·lehet "
,:' .,Bucslizóul· -megigérjilk, hogy

terveit, célkitűzései! készséggel
ismertetjük lapúnk hasáhjain.

.Tesszük, ;ezt annál nagyobb
';ö:r.ömmel,merlbizonyos.: hogy

a tárhatóeredineny mindeu
, :kinek ,csak javára, . épülésére
, válhat. . tI. E,



E

Uri IlleUék foglalkozás. In
telligens, szorgalmas kÖfECti

képviselőt keres 26 éve fennál~

ió fuvarlevéltelülviisgálő iroda
igen nagy jutaiékrészesedéssel.
A képviselő teendője:a vasú
ton érkező küldemények fu~

varIeveleit a körzetében lakó
kereskedőktől,.. gyárakt61, stb.
átvenni ésafelszámitott fuvar
díjak helyességéneka keres
kedők saját érdekében való fe
lülvizsgálása céljából irodám':
nak beküldeni. Kettőszáz pen.
gőig terjedőáUandó havi met
lékjővedelem. Irásbeli részletes
ajánlat kvldendő Scháfer M.
Budapest, Népszinház-'u. 31.

fekete Jánosné úrnő ismét megilyitja .

szabászati és varrótanfoiyamát~·
szeptember ·15·én, ug"}' Iii imzdők, mint n haladól{ részén:~. ML
aidk láttuk a ta~'aszi tanyolyam vczetését és eredményét.szíy
ből ajánlhatjui<r uri ieányokmd~. asszonyokna!", hogyegéslftsék
ki tudásukat, ebben la mimlenképcn tartain'!RS és finom han.

giiiatu kis iskoláb<l;l1. Jelentkezni lehet ..

f E K E T E J Ji N O S É urnö
Pet6fi Sándo. utcai lakásán.

Bogár Géza borbély Udva-ll
rán harmadszor virágzik ez
évben a labdarózsa. A virágok l
ugyan olyan fejlettek, mint az I
előzők voltak. !

l
33 százalékos utazási ked·

vezmény angusztus 28-'ának
O órájától sz~ptember 13~ának

24 óráig az Oszi Lakberende
zési és Háztartási Vásárra. Iga~
zolványok a Wagner fukeres
kedésben és a Laeh-Varga
eégnél kaphatók. .

jó a határ Í€grosszább része O,i., 1+1. I
211101 már nem lerem semmi sem, I
ad a rész.I hagyják meg: Iqrel6nek. I
Ennek meg van aof\jije Els6so,· t Gyógyszertárszolgálat.
han az állatoknál, de közvetve a I Ünnepnapokon és éjjel minden
g2zdánál is. Al ilyen legelön (17 I hónap l-tölt5-ig a MMay ~s

átlat c'Oak kódorüg, !áplálékol ne-m l '16-t61 a hónap utolsónapjávai
131b,t. Töb.b erőt paz.&fui el a l.e- j bezaróan a beéri Balogh gyógy
gelesre. mm! amennyit awn gyujt- l szertár tart szolgálatot. ,. ..
het. De a ré/jeink sem jobb:dL l .
Növény ugyan terem L;j'uk. de l A kormányzó ujra itt!lon.
leginkább. csak gyom, v.'tgy ér l Vitéz nagybányai Horthy· Mik
téklelen füvek. -'- Pedig ]\ünnyel1 l lós - Magyarország kormány~

lehetne azon segíteni. zója, pár napos ausztriai kirán-
H'l. a rélet, lege'lől gondolwk, dulása után, - amelynek 'so

ápQljuk, fogas0ljuk. il 1lioháió! rán ugya német birodaloInilc
megsz<ibaditjuk. a 113r.csikokat" l zérével, mint ausztria Elnöké
vakond urAsokal elegyer..::;eí jlH-, ö

vel és kancellárjáva.l is találko-vizáiJásos ré/ekr6! a JVizel leveLd- ,}
jUk és trágyázwlt is aznkal, ugy zoU, - hazaérkezeft.

. a :egeJőn is megla!áJja. él: g111ya a IslwJaszéfd gytiJés, S ző.k e
szükséges táplálékot és a réten is F e r e n c református igazgató
nem a gyomok Jeszne1r.· az ural· tanító 38 évi kiváló eredményü
KOdók, hanem /:lZ édesfüvek, a he- müködés után nyugaiombavo
ref~lék - nuL A református iskolaszék a

A TéJnek, legelőnek leglelmtszf- I munka mezejéről táll'ozóérde
szerübil trág\.';fja a Hál.t)ralé, a hig

J ~ _ mes igazgató-tanító tiszteletére
ürülék hIgitva. Njlúnk eljenben él 1936. év, szeptember hó 6-án,
trágyalé elfúlyik és csak rilka az vasárnap délntánfél négy óra
a gazdaság, ahol rendes trAgyate· kor a református· templomban
lepén megfelelően kezelik a hig iskolaszéki disz~gyülésttart,
űrű1éket is, ugy·. hogv az rét, .

J melyre a gyülekezet tagjait svagy legelö trágyál.ására fell1asz-
nálható volna, községflnk lakosságát szeretet-

Mlitrágyázással segitheménk él tel és tisztelettel meghívja a Re
bajon, mert mWrágyákkai megad. formát'us Iskolaszék Elnöksége.

hatjuk azokat a növényi tápanya- Máv segédtiszt me9ismefk~ne

gokaf, amelyekre a zőldmelő nú- magas, il'!teligens leánnyal, h6ias
véllyeinek szüksége van. A mUlTa· si9 GéljábÓl. Butor, ~elengye és

gyá"lás költsége olyan kevés, hogy némi hO:l:omlinnyal.\I!álam :Csete

egy számosállatra csak néhány fil - trafikba "SzárnyaSkerék" l'en9~'-e
lér esik, ugy,· hogy még közlege- I kérek.

. lökön is a gazdapublikum killö l
l1ösebb meglerbelése nélkül a
zöldmezö trágyázása és milIrágyá·
zása könnyen elvégez.hető voina.

Miért nem tesszük?

Mi a leg- I
természetszerübb l

.takarmány? I
Tudjuk, hogy .a háziál!aloknak l

más és más a béirendszerLlk. A I
kérödzöknek összetett gyomra me .. ,
r6ben különbözik a ló, vagy ser
tés gyomrálól, de a bélhoRszuság,
a vakbél kifeííödése fs különböző.

- Nyilvánvalö ebből, hogy a j~ü'

lönböző állatoknak más és más a
természetszerű takarrnanyuk. Hogy
m! az, azt megmutatja, ha ezek
nek az állatoknak legközelebbi
rokonait a természetben figyeljük
meg. Ámbár a béírendszerbőlis

következtethetünk arra, Ig~1 szarvas·
marhára és általában a kéröazök·
re megáilapílha!Iuk,hOH ez~k

ltgterméslete:=ebb tápJáléka a ie~

gelő, illetve a rél lizénája. Arra
kellene tehát törekedniink, hogy él

szarvasmarhának. de egyéb házi
állatjainknak is álland;) legelő éll·
JOJ rendelkezésükle és hogya léli
!akarmányszükségletüket is lehető

ség szerint fökép szénával bizto·

sitsuk. I
Ezzel szemben azt látjuk, hogy

a legelő, dé kWünösen a közlege~

s.zeDtemble,-5. 6 GYOMAI UJSAG.

~ =::::::::::::.
ben lévő talajbakeU vetni és! arrótanfolyam
kivan.atos a vetősz<intás előtt I
100-150 kg. szupedoszfátot, l
60-80 kg. kálisót és 20-30 l
nétisót adni. A fosztor és ká-'
litrágya elősegíti a pannonhük
köny nitrogéngyüjtését, a kis I
nitrogénadag pedig megerösHi
és meggyorsítja kezdeti fejle:,
déséL

A vetés ideje augusztus vége,
szeptember eleje. A pannon
bükkönyf vethetnénk ugyan ké-o 1IiI~~~~"~~,!{.w.v~t&MUIflj~~~'II

sőbb is, egészen szeptember
végéig, ámde 3Z őszi zabol ko
rán kell vetni, hogy a tél b€
áUtaig eléggé megerősödjék. Az
őszi zab és és pannonbökköny
keverési aránya 1i3-12-ig,
mégpedig olyképen, hogya zab
legyen a keverékben kevesebb)
esetleg felmehetönk vele a ke
verék feléig. A vetőmagszük-,

séglet kaL holdanként 80-100
kg. keverékmag. Gabonasortá
volra vetjük, utána fogasolunk, l

szükségs~erinf hengerezünk, de
a henger után mindig tővisbo

ronát akasztunk.
A pannonbükkőny és őszi

zab keverékét május második
felében lehet kaszálni. Hosszu·
ideig lmszálható, mert az álla
tok szívesen fogyasztják még ak
kor iSg amikor II keverékben
az őszi zab jóformán az érés
hez közeledik. Ha szénának
vágjuk le, a pannonbiiidi:önyt
teljes virágzásában kaszálju.k.

Tóth lajos
mezögazd. kam. t{;;.;J.r.

Az őszi takarmánykeverékek !
áHalában mindig biztos és jó ,I

lermést adnak, miután. fejlő-j

désük időszaka az ősz és a ko
ra ta vasz, amikor a talajban l
ID.indig elegendő a nedvess~g, l"

épen ezért a száraz jellegü .
hazai viszonyaink között az
őszi takarmánykeverékeknek
fokozottabb jelentőségük van.
Egyetlen kockázat az őszi ve
téseknél az átte1elés, ámde ez
a termelést semmivel sem te-l
szí a tavaszi vetéseknét kocká-
zatosabbá, m i n t a t a val
s z i és nyári időjárásnak

bármely más kedvezőtlen esé
lye. Viszont, ha az tHtelelés si
kerül, az őszi keverékvetések
jóval nagyobb termést adnak·
és utánuk, vagy kifogástalanul
el lehet késziteni a talajt őszi

kalászos alá, vagy pedig ha a
talaj jó erőben van, valamilyen
rövid tenyészidejü növényt le
het még ugyanazon évben te1'
meszteni. (Korai burgonya, rö
vid tenyészidejü tengeri, csala
mádé, szudánifü stb)

Az ősszel vethető keverékta-/
karmányok között legáltaláno
sabb az őszi pillangósoknak va-I
lamilyen kalászos magjá.val va-l'
ló kevert vetése. Használható
sag szempontjából egyik hibá
ja az őszi keverékeknek, bogy
a kalászos rendszerint hamar
megfásodik, e miaU az állatuk !
nem szívesen eszik. Az őszi l

árpa nem fásodik el olyan ha
mar, mint az őszi rozs, vagy
az őszi. búza, de ennek hibája,
hogy amikor kikalászol, az ál-I
latok aszurós szálkája miatt
nem eszik szivesen.

Az őszi keverékeknek ezen
hibáját eUensulyozhatjuk az
őszi zab használatával, ha az
őszi pillangóst ezzel keverten
vetjük. Az eddigi tapasztalatok
szerint az őszi zab különősen

a pannonbükkönnyel ad na
gyon jó keveréket Nagy elő

nye, hogy vele az őszi k~veré

kek takarmányozási idejét ki-I
nyujthatjuk egészen julius kö- .
zepéig, esetleg még tovább is.
A pannonbükköny és őszi zab
keveréke szénának is nagyon
jól használható, teljes mérték
ben pótolbatja tehát a tavaszi
vetésü és sokszor gyengén ter- I
mő zabosbükkönyt. ,.

Az őszi zab egyetlen gyengé
je a nem kielégitő fagyállóság. I
Az ujabb időben forgalomba
kerülö őszi zabok azonban EO l
tekintetben már jobbak. Ha ke- l
verékvetésben termesztjük, ez
a körülmény azősú zab átte
lelését még hiztosabbá tlSzi.

A talaj iránl ugy a pannon
bükköny, mint az őszi zab igé
nyesebb, mint péld. a szöszös- I

bükköny. Altalában jobb erő- l
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I
NEtvl OLCSÓBB [vjÁR I

BORO
mint a szódavíz,
Dt: NEt\/1 IS 5ZÓ1X\ \ iZ!

13Oegyf L~ ~a~r[a vag) I
fehér fejtel! uibor Soltvad
kert állomásra kis7á!litva

I
s feladva. Vasuti fuvar kb. I
4 fillér literenként. Csakis.
50 literen felüli rendelést
fogadok eL Hord61 díjmen
tesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; lJordóm

I
30 napon belül bérmentve I
küldendő vissza. Szétkiil-
dés utánvéttel. Egy pengő

, levélhélyeg ellenében kül
dök mintát il borból min
tásdobozball, bérmen1ve.

I
Soraim kellemes édeskés I
italuak. tiszta, tökéletes za
matuak és II e m savanyual-t,

Cim: Székely Ferenc
Solh'adkert, Pesttn~;!\'e.

L~~~~~d

ÉRTESíTÉS! A rendszeres
zenetanitás Gyomán az iskolai
évvel párhuzamosan szepL l-én
megkezdődött! - Módszeres
zenei szakoktatás és kiképzés
a zene minden ágában: zongo
rában, énekben, vonós- és fn
vós hangszerekben, valamint
zeneelméletben l - Jelentkezé
seket elfogad és az érdeklődők

nek minden tekintetben felvi
Iágosifást nyujt:· B~nke Lajos,
zenetanár, Horthy Miklós ut 37.

Estélyi ruha posztóból. A
Párizsban már posztóból ké
szítik az estélyi toaletteket. A
divat minden változásáról be
számol a Párisi divat uj szá
ma, amely pompás tarfalom
mal jelent meg és közel száz
remek ruha és kézimunka ere
deti rajzát közli. Cikkei, üze
netei nélkülözhetetlen tanács
csal szolgálnak a háziasszo
nyoknak és leányoknak egy
aránt. Egy szám ára 60 fillér.

Gyermekeink -a világbaj-·

nok. A pompás képekkel Huszt
ráit cikk keretében nyilatkoz
nak a szülők, - világ-bajnok
gyermekeiről,Tolnai Világlapja
uj számában. A legkiválóbb
magyar irók noveÍ1áin kiviH
számtalan pompás cikke~, ri
portot, nagyszerü folytatásos
regényt és közel száz pompás
képet talál az olvasó a népsze
rű képeslapban, Tolnai Világ
lapja' egy száma 20 fillér.

Hirdetés.A Községi Iskolaszék I Gyi.imöJcskiáliHási értekez- I A nitrogén műtrágyák őszi I
értesíti a község lakosságát, let. Csütörtökön dr. Sorbán Je- alkalmazásával foglalkozik a I
hogy az 1936-37. tanévre a be-, nő főszolgabhóirodájában gyü- Mezőgazdaság legujabb sUl- ~

senyszegi községi elemi-iskola mölcskiállitási értekezletet tar- ma. Cikkeket közöl még a fe-I
is. megnyilik. A heiratások az is-! tanak, amelyen a gyomai hi- jőstehenek takarmányozási tiz- I
kolánál szeptember hó 6., 7. és i zottságon kivül dr. Medovarsz- parancsolatáról, a sertés kima
S-án lesznek megtartva, mint a ky Mátyás városi főjegyző, a rásról, csirkevérhasról, továbbá
többi községi iskolában. A ta- kertészeti egyesület elnöke, vi- a cséplésnél keletkező szem
nHás szeptember 9-én megkez- téz Bocskóy GYllla, dr. Darók veszteségek csökkentéséről, a
dődik. Az iskola körzetében József és Lischka Frigyes, aki jégverte szőlő metszésérőJ, stb.
lakó sziHők iskolás gyermekei- a kiáHitást rendezi, vesznek . A dusan illusztrált szaklapból
ket a besenyszegi iskolába kö- részt Békéscsabáról. a Mezőgazdaság kiadóhivatala,
telesek beiratnL Iskolaszék. Nagy manifesztáciúra liésziH Budapest, Földmivelésügyi Mi-

SzerH:lY Károly. Budapest a magyar ifJHSág. A Turul nisztérium, díjtalanul küld e
szék~5röd:ros polgármestere, Szövetség a Magyar Nép Hete lapra való hivatkozással egy al
irta a TÜKÖR szeptem !.Jeri szá- kiállitással kápcsolatban orszá- kalommal mutatványszámot
mának yezető cikkét. Üunepi gos kongresszust· rendez, ame-
szám ez, a rnagyar történelem Iyen megvitatják a magyar nép Megjelent a "Pesti Napló
nagy eseményét. Budavár visz- égető szociális, gazdasági és Könyvek" szeptemher havi kö
szafoglalásának évfordulóját egészségügyi problémáit. A tete. Tápay-Szabó László - a
ünnepli, s legjobb történeUu- kongresszuson felszólalnaka Pesti Napló hires csillagos cik
dósainkat,. iróinkat í'on,uHatja ,. niagyar ifjuság elismert kiváló- keinek irója - a szerzője a

hogy erdekcs tanuJmanyok- súgai, ee résztvesznek a vilá- "Pesti Napló Könyvek!' szep
kai teljes képet fa m3.- I ban a megyék és a vidéki vá- tember havi kötetének, amely
gyal' történelem e iontosdátu- I fosok kiküldöUei is. A kong- már meg is jelent a könyv
máróL A polgármester nag)'vo- l res"zust előkészítő bizottság - piacon. A könyv címe: "Az
nalu történelmi áHel;Jntése mel- I amelynek dr. Végváry József emberiség története a • Az eddi- 
lelt Antal a keresztény! országgyülési, képviselő és dr. gi kötetek kétszeres terjedeImé
seregek hadvezéreiről rajzol! Dérczy Ferenc a Turul Szővet· ben, 400 oldalas vaskos könyv
é.rg()4(estportrél; Tóth Lász'lű a l ség országos. vezére II vezetője, .ben irta meg Tápay-Szabó
hadjárat :~~~Hellü ,ye~é:rép.ek, I ._- szerdán déLelőtt ér1ekezJetet . Lászlóa14dós mindenttudásá
XL Ince. pápának, szg,rJ:;pél I tartott, amelyén megjelentek a, :vaLésaköltó mindentát~rzé

iejii KelIényi D. Ottó az; külön.bözo ifjuságiszerve2etek. sével eztahosszu folytatásos
akkori Buda :ésPest· város ké· képviselői s vendégeivoHak az:.regényt" ,ani~b'llek . .soh.~~em

-,' pét'l'ekonsl.ruálJa, PalcHáy G2Tt- értekézletnek :az~k ásiöciógl'á- . lesz vége. A világ teremtésétől

rud pedig a török és magyar Insok, irók,publicisták, akik a, a vHágMhoruig - ez is lehet
népmüvészetkapcsolatairól j. magyar' népak!uális kÚdésel- .ne a mü címe, amely az első

értékes ü,jtegetésL A s-zániül1- vel foglalkoznak. ilyen magyar munka és talán,
versét : Sik Sándor ida. Hogyaa - él külföldön a hi- hosszu időre az utolsó is, mert I

'. Cs. Szabó László Budapest '. res magyar primadonna? Er-I olyan jó, hogy egyszerüen nem l
ujilbbkori történetébe vezeti el; ről közöl rendkivül érdekes lehet vele versenyezni. Rábo- I
az olvasól, aki ebben fl. szám- képekkel iilnsztrá1t cikket a ru, polüika, tudomány, kultura,
ban sok egyéb élvezetes olvas- Délibáb uj száma, amely 100 minden szerepel ebben a könyv
m,ányt is találhat: Bibó Lajos, oldal terjedelemben és gazdag ben, amely mindvégig feszülten
Pajzs Elemér novelláit, Török a tartalommal jelent meg. Remek izgalmas és ehhez a kiváló iró
Sándor regénYfO!yt.atáSátJ Ker' l~ képes rádióműsorokat, púmpás előadómüvészetén tul segitett a
tész Róbert nagyszabásn hely- színbázi beszámolókat, pIety- hatezeréves anyag szédítő gaz
zetképét a forrongó Spanyol-. kákat, egyfelvonásos szindara- dagsága és rendkivüli érdekes
orszagról, Hankiss János, vitéz l bot, noveHákat, kitünő fHmro- sége. Az olvasóközönség a leg
N~g'y Iván tudománypolitikai I va tot, több mint száz képet és nagyobb érdeklődéssel fogadta
értekezéseit s természetesen' számtalan más érdekességet ezt a nagyszerű. művet, amely
niindazokat a tarlalrnas rova- tartalmaz a népszerü színházi,. egyike a legszebb magyar köny
tolmi is, melyek révén rt TÜKÖR képeslap. A Délibáb €gy 8zá- veknek. "Az emberiség törté
a magyar középosz!á!y legnép- ma 20 fillér. nete' már kapható a helyi uj
szerübb olvasmánya lett Nagy Károly bihJ!lajstroma. ságbizományosnál, dohánylőzs-

A Gyomai UJság előfizetői. Amint értesülünk, Nagy Károlj'- dékben és az összes rikkancsok
kiadóbivatalunkbari különleges nak - kinek elfogatásárÓl és . ntil. Az Est-lapok előfizetői és
feltételekkel rendelheti k meg letartóztatásáról már beszámo!- olvasói számára megállapitott
lapunkkal együtt a Franklin- tunk - még müldég nincs ösz- kedvezményes ára 1 pengő.

Társulatnak ezt a nagyszabásu szeállitva a teljes bünlajstroma,
Jolvóiratát. Kiadóhivutalunk az s az ügj' vizsgálóbirájának még- . ,

együttes előfizetésről kéSZSége-I hatalmas munkát fog adni, f

sen nYlljt felvHágo1:i:itást és kom- amig a kisebb és nagyobb bü
bináH előfizetés esetén is biz- l nöket, melyek hét esztendő

tositja o!vasóinknak a· TÜKÖR I alatt lassan feledésbe is men-.,
értékes dijakkat jutalmaJott I tek már, - felderíti. Tekin
pályá.zatain való teljesjogu rész- ! teHel a károsultak és tanuk I
vételt 'l nagy számára, a bünügy főtár-

A békéscsabai felső kereske- gyalására előreláthatólag Gyo
delmi iskolában és a velekap- II· mára száli ki a törvényszék,
csolatos női keresk.edeimi szak-/ amire azonban csak - legko
tanfolyamon a beiralások szep- rábban - az ősz vége felé ke-
teolber 5 és 7 napjain lesznek. kül a sor. '

Anyakihry","j hirek
A gyomai anyakönyvi hiva

tal könyveibe augusztus 26-tól
szeptember 2-ig a következő

bejegyzések történtek.

Születtek G

Kruchió Gáborné. Sz!lágyi
Zsuzsanna leánya Piroska ref.,
\Volf Mihályné Pilcz Zsuzsan
na fia Mihály evg., Kiss Már
tonné Csáki Mária leánya Ró
za Eszter ref.

l'lálfa~§ágot kötöüek:

Csáki Imre és Farkas Judit

Meghaltak:

Varga Sándor 73 éves ref.,
Megyeri Mária 13 hónapos ref.,
Kakati Ilona 13 hónapos ref.,
Biró Balázs 71 éves ref., Ailer
András 76 éves evg.
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P~rad~C50;n{)S Uvegei<'z:t keresek
megvé'teire. Zrinyi U~ 31 f=·Z~

Etr!drödön) a Na.~yperes dűlőben 8
kishold föid: L\éc~J.~~-l~kul~10n ~iJUO négy
sZJ:jgöL [lj.,,;d dü!őbeq 2340 110gl'Srüg
öl föid, KÓ(l:l~t~~tT5Zin) \·;~f.t'11:illr)I-I;á~,Loz

kö:e): Ten1;::lt~~,1l;:~lcl:n és Dér(ÍülL~[;Cn 6Ö
ldsh0!d r:?~nyásbj: t-~~d{, to\·át,bá Kutl1R

ion1 öültbcn 40 kj:3~10h.i pr;illa siántó.
Nag\'\apOSO!l 17lG í\,jgysL~;göl il:·ltl ked
VéZŐ nleiesí fdtéteiek 1l1C) left Ctact0

t:rd(;ldődni lelle t levelben is a 8e:{és~
?negyei l<ereskedeil1ii Da.:;lcnáL BéKt~S

c~2bj;!,

S:~e~·kesztéser t és ici:lciásért feleJ ös:

~J.JAGNI2R

Oom,o!-(O$ ~dber'~ fel\';;sl: egy k~Sl.ol-

g'áló é~ t~iJ:U;Ó fjuk~d ?lzonEJli

beJépésre. 5---2

Eladó 10 drb egy e\cs 'ajlisz:ta
lh~rÍ{~hi tenyész.kan é~ 12 (hb. iaH1s7h1
törzsk6ny\rczeH yargsirj malac. Szab6
Gyulit Elldröü Piac-lér. 2--2

Kitű{IŐ zamatu rizling bor lite
renkéJ!! 56 fjjj,;;rén kaoharó l·'íarekes
KároliynáL . -23

Kés;;: ablakokb,il, képek és riikr('k
o.ól álland6an Gagy választék v;hja
Ont Bary Pál üvegesnel cndröctön az
lpartesti.i!et menett.

Néhai dr. Debreczeni Iván lanyá
jában szeplerlIber 13 árl délután :2 órA

kor önkéntes árv-orést íadanak. ahol
készpénz fizet es Eilenében ela;vereznck
nl~z.ögaz.dasági szersZáI110k2.t! és nedLg:
ekéket, bC'l"orJál{at, J6- és iikörko:sika"í,
aratóg0;.Jet, rostákd. lG:;zerszánlct és
még más tárgyakat.

A sziS'Jetkez'ét ehfá~,.,

lalta a Ho'fherl"-Sefh,3!'l!Z-
tG'l"'I-SChIJWEworth

rllu'1Íe~-c r. t.

5ebessy já~'loS Cln)f l'isza Xstván
:.non 1evö 1":áza eli:h1ó. Érdekll~:'Jnl J~-

Hungária kőnyn:y0Il1dav:ili21al, Gyoma
Felelős iizem'1l'ze t ö: T~ket Sándor,

gazdasá.gi gépeket,
s7.erszámo~-{at és ekevasakat tart
a raktárá\bam, Miel6ttebbeii szUk·
ség,efét beszerezné, aján
latot <J) Hombár szövetk-"zeHői.

Telel<: pusztán termett, szelekto·
rc·n rCi~t~~t bánkut~ V'2tŐJllag buza a
IIOtv\BAR szövetkezet u!jankaph~!ó.

S~~perfOS~:át m~trá9Y.a és Péti
56 \v "giB:T l~'\arloc F,sj -- b:ü-
Injlycn olennyis5gben -

Eladó földe\(: l fertálv Keselyő"C·u

5600 P. 21) hold Hallllag;'on ta,;yáva I
12 OOO P. 5 hüic!, Csergetlyün:;\l 2000 P.

Eladó házak: Tompél Mihá!,. UhlJ)

4 szobás 700 ll.·öl teleid:;;] 80ClU 1'.
Horthy fvlí:dós U/Ciii 3 szobás 3000 P

I<eresek megbizásom részére
1--2 szobí:is cserepes iakóhftzak31
azonnali beköHözésre készpénz fiLe
téssei. [zsó Balázs ingatja I] irotia Gyo
ma, Horthv Miklós ll. 2. 2- 1

::JiCULDL\LU1UJOLDCiLtxXJ;onnDDt

Van,e már életbi:doshása?

T RU O RT
Éleibiztositó Társaság.

Sziveskedjék érdehWdni
Bodon LajosnáL

ut 10 Sl,

.Arverési hirdetmény

Villányi Nandor
kir. bir "';'''T.~h~i',i

mint bírósági kiklildött

~,*,~~~~~~~·r;jW~~

Dr. Gian Gltmár ügyvé(\ által kép
visel Na~:Y'!ét"Ri Eal1g/a sl.ővetkezet

(csall. Poinai Péltr és dr. F'éteri Fe
renc 2380 - Kovacs [vJanó 250, Pa
u!ovits Sándorné 2000 -) javára 29 P.
83 l. jÖ1,e és több követelés járuldcai
erejé'g a gyomai kir. járásbiróság ]93·t
évi p. 1718 sz. végzésével "Jreudelt ki
elégiiési végrehajtás folytán vegrenajlást
szclwedőUíl 1935. é'li julius hó 26-án
lefogialt 1005 P. becsült íng:'lscígnha a
gyomai kir. járásbiróság fen1i számll
végzésével az árverés elrendelie\·;én,
annak végr. szenv. lakásán, \il.Jeiében
Gyoma Petőfi u. 13 hazsz. alaH leen
dő megtartt.sára határidőül "l935. évi
szeptember hó 7 napjánai, .::léle·
lőtt 9 órája tÜ7etik ki, 3111íkor a bi
roílag lefoglalt butorol< s egyéb ingó
sá~oi<al el fogom adni.

'G~:orllal' 1936. évi (1'jg~ hó 17-én

Csak a 11 percben taláta föJ
magát és meg is kezdi 21 gol
özönt, bár a főlény nem olyan
nagy de szerencse szolgái a
helyi csap .. inak. Mín.den lefn"
tás a jobboldalon gólt hoz, ehh,~z

, ,.., E""lr b 'l 'nonuprm a tI..\. al1ai fjúnak,
meglepő g:'önge formúja és

ut áH a hazai csapat jobb
szélsője

Fordulús után szinten a 11e-
csapat akcióban ami

már az első percekben ujabb
goll hoz. Végül a 27 percben
Kovács II, szépít az eredmé
nyen erre azonban a helyi csa
még két goHal vúlaszo! és be
biztositja a végeredményt O-2,
Az 2fedmény nem reális.

Gollövők: Csüllög 5, Szőlősi

2, Pocsai IL l, Kondor 1, illet
ve Pelyva 1 és Kovács II. 1
BTE-ből jók voltak: CsüHöc;b'

Szőlősi, Kondor.
ETK-ból Simon tünt ki szén

játékával, jók voltak még K~
vács IL és "I közvetlen véde~

lern.
L e c p n i c k e r bíró narivonb ..,

gyenge yolt F. J
i"WH'~.ti~~t~9i·~~~?H~~~~~

o

BTE -- ETK 92 (5-l)

Békés,bajnoki, biró: Leipnicker.
BTE: Vajda, - Hévízi, Kon~

. - Mezei, Bakos, Pocsai L
- Pocsai Szőlősi, CSl1Uög:
Vidovenyecz, Szücs.

ETK: Timár, - Tóth, Kertes
n.-Farkas Simon, IViatus
ka - Pelyva, Lacsny, Kovacs IL,
Koós, Kertes J.

ETK kezd és mar a második
percben Pelyva megszerzi a
ETK vezető golját, ~Hni a ha
zai csapatott kissé megzavarja.

z:/il j

I ~ I i

indentél.. vetőmag lísztitiísát a· legtÖl<él;tesebb I
"PETKUSI> rendszerű rostával 3 O/o-ért végzik. i
~~~l%iiS~~~~~~~lt"."~ I

kül játs~ó !ia.ta!okból és a hosz- !
szabb Ido ola nem szereplő l
tartalékjátékosokból álló együt-l

. tes nem jelent komoly eHenft~- I
let. Ehhez járult néhány sran- I

játékos lelkiisme1'eUen \
könnyelmüsége, akik· minden!
igéretük dacára sen) jelenlek I
meg. ,3:_ nehéz időket átélt jó I
öreg GySC-nek .talán sohasem l
~0ll:ak indolensebb játékosai! I
E?pe,n az~kb3n c~a!ódoU a :,-Ö-ji
zonseg, aklket legJobban déad
gettek s akiIz e régi egvesület-!
nek ~üszl~=ségei voltak! -E :lely-!

~. u:e~Juk annak a néí~?n'y l
10--16 eves Qverelmek aInK a i

ma is becsüi~tesen kü~dő Fe-I
kefe ~éza körül csoportosul-I
Dak es ma a "GySC"-t jc1en
tik: küzdjenek lelkiisrncrete- I
seu, legjobb tudásuk sí':eri lj t s I
akkor ~-í~.szasze~ezh.~tika GySC- .
nek az ot megllleto helyó! és I
becsületé~. eU.enfelei .előtt I !

A mezotun veres{'aet crJ"\-éb- l
b b..- ~

ként az alanti összetlUilással I
indokol~ajjuk meg: '.' I
. Csapo G.-Fe.kete, Szanto'- I

K, Győri, Kovács B.-- l
'.

Kruchió, Béres, Barta, l'akács, JI,

rif~ál7 '
v • C>.. i pf{ !190 sz. i935.
Tak~cs pártatlanul vezetett..I,;,. .. . 1935. vghloi 154 szám

Gyí K -MTSE 1·1 \
Gyoma: Biró Ráta. l

;\/Iindkét csapaton meglátszott I
az erős tartalékolás. A GvTK !
erősen tarlalékolva is jó kez- l
deli formát árult ej, hogy győz- I
ni nem tudott ennek oka a ki· !
tiinően védő Kiss a Törekvés .
kapusa, ld hihetetlen macska
ügyeséggel vedte kapuját

Ráth biró bizonytalanul ve-
zette a mérkőzést. Csáky,

MÁV-GySe 6-1 (3 1)

Mezőtur, bajnoki, biró: Takács

A GySC csapata tovább küzd
pl válsággal. ,c\, me~csrutin nél·

Közel három Gyo-
mán való tartózkodásom
mával ugy a GvSC mint a
GyTK csapatainak-mérkőzéseit,
edzéseit volt alkalmam meg
figyelni. A tavaszi s;;;ezon be
f~jezése után mindkét csapat
pIhenőre tért, hoav

• b_

nllndkét csapat já(ékosainak
legtöbb része a nyári munká
val volt elfoglalva. Igy bizonv
jó 5-6 bétiG 
láttak a ]átét"'j>, ()sok.

21. szomszédos ETK csapatával I
kIk a nyári szünetet barátsá- I
gos mérkőzések játszására és l
az edzések szükségére forditot- l
ták. korán kezdődő őszi sze- l
zon miatt, illetve a tréningek!
e:~jén, álló .két c~~p21t edzési l
l~~~n.~a; a l~lar l.eJatszott mér-I'
l..oze"e,.; alkalmaval mutatko-
zott, persze az idegen csapa- I
toknak hozott I
:uérkőzéseken értékes pontot, I
Illetve pontokat adtak le, a'
náluknál gyengébb fulbalH ját-I
szó csapatok javára. A két csa
pat játékosgárdáivaJ sem a leg
rázsásabb a helyzet. Jilindkél
csapatból mentek el játékosok,
de az elmentek helyett, még
mindég van elég sok sportolni
akaró kik az összes sport
ágak közül a kultivál
ják legjobhan. Alakitsa Il.1eg
mindkét egyesület az ífjúsági
gárdáját, rendezen a környék
beli csapatok tartalék c~apata
ival kétfordulós érem -va Gi\,"'-
másdijazásu mérkőzéseket és
pár éven belől a vezetők mun
káját siker koronáza. Szükség
esetén lelkes és az egyesületet
szerető jáfékosgárdájából az
első csapatát könnyen fel f1'1s
sitheti oly játékosokkal,
biztosan nem jelentik ki, hogy
"en· ezért és ezért sem ját
szom. '" Aki pedig menni akar,
az hát hadd menjen, fontos a
fegyelem. (Láthatjuk példának
Sárosy, Ferencváros esetet is.)
Reméljük, hogy mindkét egye~
sület vezetői hamarosan ren
det és fegyelmet fognak terem
teni, helyreáH a játékosok kö
zött is a sporlszeretet és ha
nem, hát jöjjön a vasseprü és
a nem oda való egyéneket ha
marosan, - mig nem késő 
seprüzzék ki! Dévay Géza.



Gyoma.évfolyam, 31. szám.
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. ELÖFIZETÉSi ÁRAK:
i'Jegyedévre 1'30 P, fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

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

Lapzárta c s (j t ö r t ö k este 5 óra.
lvlegjelenik millden szombaton reggel.

Fl!iieiős szerkesztő: WAGNER IVI.ARTO,,"
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNOARIA"
G 'ff o m lll, Kossuth lajos utca 64.

T~lefol1: 22.

li

I
I. Egyhasábos (55 mm széles) cm. magas hirdete"

20 filléL hiráetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 s:diza!ék. 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esci~lJ 2b százalék kedvezményt adunk.

van bízva, s a
- jövőnk letéte

akikre ki tudja mi-
U:;lau,al\jli'\. megold.ása vár,

együttesen, áhitatos szivvel
az egek Urához, 

az uj iskolai
-- áldást, segitséget kérni.

ott álltok - tanítók
és tanitványok - fedetlen fő

vel, feIt árt szivvel, Isten oltára
előtt, áhitatba merül ve és fo
gadalmakat téve, - a ti szavai
tokat kiséri ntjaikon a mi fo
hászunk is, - hogy mindazt a
reményt, amellyel nemzetépi!ő

és nemzet fenntartó munkáto
kat most megkezdilek,
engedje is valóra válni a min-

sanete spirHus...~

VitathataHan, hogy az egyéb
adoHságokból folyó egymásra
utaltság mellett nem kis szere
pe yan a közös meutalitásuak
is abban, hogy ez a három kü

az európai
egymásra talált.

a feladat, hogy
azt a barátságot. :ami bennün
ket ezekhez az országokhoz füz,

tartsák, kimé
bejllS()bl>étegyék,hogy

amikor a kél világnézlet döntő

összecsapására kerül a sor, 
mert sornak kell kerüluie reá,
- az a vi!ágfenntartó nemzeti
gondolat diadalmaskodjék,ame
lyet ma Európában ez a három
nemzet reprezentáL

És ebben a munkájában se
giteni, lámogatui a kormányt,
nünden magyar embernek egy
formán - nemcsak kötelessé
ge, hanem saját érdeke is, mert
oly élünk, amikor az
egyéui önzést, személyi l1insá-

got mindent de min

a közös, a nagy, az igazáu

nemzeti érdekeknck a 

vagy nem lét kérdésével sz,)1

gá.latába áilitanunk.

Ezekkel a gondolatokkal hiv

juk Veletek együtt a segitő eröf1

amikor felhangzik az ünnepi
ének:

Elmult a vig vakáció, a gond
talan pihenés kél hónapja, hogy
a megérdemelt pihenő utáu
újult erővel, derüsehb kedvvel
szedje magába a tudományokat
a mi reményüuk, büszkeségünk:
-- a tanuló-ifjuság.

Mintha csak a' diákság muló
szomoruságábau osz
tozni, erre az időre, amikor az
iskolák meguyitják kapuikat,
ha csak átmenetileg is, maga a
termeszet is - szomorúvá vál
tozott. Beköszöntött hüvős nap-

jaival, nedves, bántó esőivel 

az ŐSZi azokat a gondolatokat

azonban, melyeket e mulandó

ságnak ez a hirnöke ébreszte-I

ne, elnyomja bennünk aunak I
az ünuepnek jelet.őnsége, sym-I
boluma, amellyel az iskolai év I
kezdődik: a "Veni saucte",.. I

Tanárok, tauHók, akiknek ke

zére egy-egy nemzedék vezeté-

mény, a következmények oly
lehangolók nem lenuének.

Mert, mi van Spanyolország
ban? - Jobb róla nem be
szélni. S most iH van Francia
ország. Napról-napra és
jobban sodródik fl bolsevizmus
felé. Franc;aország, a "s z a 
badság, testvériség,
e g y e n l ő s é g U-nek a pol
gári értelemben vett klasszikus
hazája, mely a St.-Germain-i I

békeszerződés után a megalá- I
zolt Németországtól való reUe- I
gésében az ördöggel is hajlun-I·
dó volt szövetkezni, - mint,
ahogy szövetkezett is, - most
a bolsevizmus hálójába II ver
gődik! Nyilt kérdés, hogy ta
lál-e killtat belőle?

Végignézve azon a képen, I
amit u mai konstellációkban I

Európa uyujt, pon
tot találunk mindössze, ame
lyen m.egnyugodva, bizalommal
pihenhet meg tekintetünk: a
Duce Olaszországa, 

~ Harmadik birodal ma Ci j és a

:mi Hazánk, melyek szilárdan

tartva ki a nemzeti

mellett, élik a

lágot, most, - jó néháuy esz
tendő multáu, - plauzibilisnek
találják azok, akik a világ sor
ját - Isten kegyelméből

intézik...

Most azonban felvetődikben
nem az aggodalom, hogy nem
késő-e már?

Mert hiszen az azóta eltelt
évek alatt épen az ellenkezője

történt mindannak, amit én
laikus ésszel - célravezetőnek

láttam volna. A helyett, hogy ezt
az ugynevezett egységfrontot a
kapitalista rendszeren felépült
államok megalkották volna, sa
ját nemzeti érdekeiket aláren
delve a profitnak, kacérkodni
kezdtek a bolseviki Oroszor
szággal. Gazdasági kapcsolato
kat kerestek vele és - talállak
is. Pecunia non olef, - mond
ja a latin, - ami talán igaz, s
áll talán az orosz pénzre is,
amelyből mindig nagyobb és I

nagyobb mennyiségek vándo- I
roltak nyereség fornl:ijában a I
vörös Oroszországgal gazdasági
kapcsolatokat fenntartó válla
latok zsebébe Annyit azonban
az orosz péuzről, a rubelről, a
yezető-emberekuek illeU volna
tudni, hogy ennek avalutának
van, egy. egészen különös sajá- I
tossaga IS. Hogy nem szaglik, I
hanem .gurul" S amikor ke~ I
~üke~ dÖ,rzsölve, elégedetten
aHapJtgaUak meg, hogy micso-I
da gazdasági előnyöket jelen
tett egy-egy kiadós orosz" üzlét",
örömükben nem látták meg I
azt, hogy ez az összeköttetés,
ez a gazdasági kapcsolat csak
ürügy < Oroszországnak arra,
hogy követségei, konzulátusaí
és egyéb elnevezésü szerveivel
a törvényes keretek betartása
mellett furakodhasson be azok
ba az áUamokba, amelyeket

almamunkájával behálózni kí

vánt. Sőt, ann:yira ment ezeke

nek az uraknak a vaksága,

hogy csupa udvariaskodásból

helyet adtak Oroszország kép

viselőjének még a NéPszövet-,
ségben is L. Kacagni lehetne

ezen a naivságon, ha az ered- I

(H.E.) Évekkel ezelőtt, ami
kor fl gazdasági válság a leg-!
kiáltÓbb volt, amikor a buza.
ara .- a s~:kul~~ió ctcsősé?ére I
- 6 pengolg suHyedt· ala s I

amikor egyrészről éhínségről, I
másrészről pedig arról a tény- I
ről cikkeztek a lapok, hogy az
árak emelése érdekében vonat
számra dobáltak a tengerbe a

a mozdonyokat pedig
buzával :Hítőtlék, - e sarok
írójának egy elmefuHatása je
lent meg az egyik megyei lap
hasábjain,

Ebbena cikkemben többek
között azt moudottam, hogy a I
gazdasági válságnak egyik koef
íiciense az a körülmény, hogy I
a bolseviki Oroszország az ő I'

mint milliós lakossá-
gával, - ugyanugy mint Kina I
a maga 400milJiót számláló 1/

embertömegével egyszerüen ki
kapcsolódott a világgazdaság I
forgalmából. Oroszország az
autarkiára való törekvése, Kina
pedig· auuak következtében,
hogy az ottani belvillongások
minden kalkulációs bázist,
ami pedig a kereskedel91i élet
előfeltétele, - illllZOriussá tesz
nek. Fejtegetésem végül is oda
coucludált, hogy ha a föld 1800
millió lakosából mintegy 560 I
milliót - az összlakosság majd
nem egy harmadát - számitá- I
scm kivül kell hagynia a világ
gazdaságnak, akkor ezt annak
a rilegmaradó másik kétharmad
résznek feltétlenül meg k e II
éreznie. Minthogy azonban Kina
a világforgalom szempontjából,
dacára számbeli tulsulyának,
elenyésző jelentőségü a mellett
a 160 millió mellett, amit a
kulturának - általáuos vonat
kozásban mégis csak - ma
gasabb nivóján álló Oroszor
szág reprezentál, azt mondot
tam, hogy eminens érdeke ugy
Európának, mint Amerikának~

hogy Oroszországgal szemben

közös plattformra helyezkedjék.

Szomoru elégtétellel állapi
tom meg most, hogy ugyanezt
a gondolatomat, ami akkor egy
kis uapvi-
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Meredek, kopár sziklafalak
kal nyulik a . magasba észak
nyugati irányban Esztergom
felé a Vaskapu bérce., ~ A
büszke, szinte megkózelithetet-
len sziklafalak valamikor "egy
hatalmas várkastélyt tartoUak
hátukon. Sok tornya, bástyája,.
számtalan terme,szobája messze
vidékre hÍl~deUe,mutatta a vár
ur hatalmát, kincsét, büszkese·
gét és sejteni lehetett, hogy

Kedves Marci!

l :
l. ,

beesületet, a vanás szímhólu- i gyelmeztetni a hadviselőket és l tetején s elmerengek. No meg
mait és kegyszereit, szolgitit és l ennek a szogomak nem lehet, azért is, mert kis fiam iH fog
szolgálóit tiporják durva mar-l elhaló hangként a pusztába II ja a legszebb fecskefarku pH-
talócok a vértől iszamló sárba, -
ott szemforgató hipokrizis a vesznie, hanem a tiltakozásnak langókat.
nemzetközi jogra hivatkoznL

I
! teljes halami sulIyal énenyt l Távolabb Pilismarót felé van

Kivételes állapotuk, kivételes keH szerezni. Ezt követeli al aBasaharc nevü belv, ahol a
int,ézkedéseket sürgetnek. A Viol morál,.a civilizác!ó és az a~-! néphit szerint a hő~ Dobozi
lág lelkiismeretén szárad, ha?o7. a cImhez valo ragasz!{Qda~ l Mibály vérzett el hitvese védel
továab hagyják düböngeni ez Joga,. amely a "home: s~plensi i mében az üldöző tőrökkel vi-
ánati (vagy talán inkább em-ll a vdágyegyetern dIszenek. a! . .. ,
beri) őrületet. teremtés koronájánal{ dicséri. l voU harcban, es ~llltoH .SOh~

Szigon1 demarsban kell fi- Bauer Illés. el nem mulo emleket a hitvesI
~""""!~~~~......."""",~~"'!!""''''!!''''''''!!'''''~~'''!!''''''''!'!!''''........'''!'!!''''................~'''''' , I hüség és szeretet mártiriumáról

költők és a néplélek világában

Esztergomi levél l egyarántI A' város környékén 3 Pálos
I kolostor is volt. Minda három-

I nak kövei eleven emlékeket
sza és hüvös kapui komoran , őriznek s ugy ezek, mint a sok
zárják a sötét pince üregekbe l gyönyörű forrás, melyekről már
a deriis és vidám tradiciók vég- ~ emlitést tettemközpontjai, ál
nélküli sorozatát s eleven - lomásai egy-egy kisebb-nagyobb
ha ma csendesek is - doku- regének, legendáknak.
mentumaí a hajdani jólétnek. Egyik legbájosabb legenda a

Vaskapuhoz közeledve, a D'u- Vaskapu déli völgynyiláslinál
na közelében egy bástyaszerü fekvő u. n. Fári-kuthoz füző
hegynyulvány vonja magára az dik, melyet megkisérelek hal
idegen figyehnét rendkivül ér- Iomás és erről szóló szép köl
dekes alakjával, szikláival. Si- temény után röviden a göncöl
poló - hegy a neve s a hagyo- szekeres, délibábos alföldi lel
mány szerint hadi célokra hasz- kekbe átültetni.
nálták. Ez a hegy a Várhegy- .. "" >l-

től, melyen most a Basilika
nyujtja az eg felé kupolá.ját és
tornyait, északkeleti irányban
fekszik 2-3 kilométerre s igy
itt tanyáztak az előretolt tábori
örsök, melyek, ha ellenséget
észleltek, erős sipolással hivtak

.fel a várbeli haderő figyeimét
a közelgő veszedelemre. El is
hihető, sőt igy is kellett lennie.

Fekvése, alakja erre predeszti- j
nálla. Most szívesen üldögélek

Előbbi levelemből igéret csil- "
lant ki, hogy esztergomi felejt-!
hetetlen élményeimröl még em- I
lékezni fogok. HM folytatom s
ez annál könnyebb, mert oly'
dus az anyag, oly nagy az imp
ressiók tömege, hogy csak a i

választás nehéz köztük. I
Említettem, hogya történel-I

mi emlékek, hagyományok, le- I

gendák . kisérik itt az emberi
lépten-nyomon. Mindenü U.~em
is beszélek most a városról, az
ásatásokról, az ősi intézmé
nyekről, melyeknek minden
kövén az ősi muHat, a régi di- l
csöséget olvassuk, hanem in-I
l,ább elszállok a legendák "i- .
lágába, amely turista utjaimon I
itt is, oU is körülvl;tte, behá
lózta szivemet, érzékeny lelke
met.

AIig hagyom el.a várost, a
hegyre kapaszkodó utakon sok
sok régi, patinás hegYbeéP. ilet! I
pince ötlik szemembe. Egyik
másik évszázadokra tekint 'visz-I

l
A vérző aréna !
A háboru, melyet két min- l

denre elszánt tábor visel a ha- !
talom kizárólagos birtoklásá- I
ért, természetszerüen a végső- I
kig elfajul és eszközeiben ~em li

válogatós. Mégis a mi most fo
lyik a spanyol katarokon be- I
Iül, az már nem is hadvise-/l

lés hanem minden képzeletet I

meghaladó vérgőzös tömegmé-!
szárlás: vágóhidi munka. I

Szégyenletes és aljas bünté- i
I

nyek megismétlődő végnélküli
és mentség nélküli sorozata.
mely bünt nem képes enyhi
teni semmi kifogás, sem omi
nozus közhely, mely szerint
"háboruban hallgatnak a mu
zsák."

Természetes, ahol ágyuk dö
rögnek és repülő bombák rob
bannak, ott vér folyik. Harco
soké, ártatlanoké egyarán t, de
az a mindkét részről már szin
te sportképpen folytatott kö
nyörtelen öldöklés, mely egy- I
egy pozició elfoglalása után l
programszerüen végezteti ki, I
egyfelől az ártatlan asszonyok I
és gyermekek tömegeit, másfe
lől a még ártatlanabb papokat I
és adácákat, ez ellen lelketlen I
gyalázatosság ellen tenni iliene I
már valamit a világ hatalmas
ságainak.

Nemzetközi ideál a semle
gesség sérthetetIensége és a
más állam belügyeibe való be
avatkozástóli tartózkodás. De
mikor az emberi jogok leg
szentebbjeit : ,az életet a női j

TÁR CA
GYOMAI

PILLANATFELVÉTELEK

A mult hét végefelé eltörölt
Gyomán egy tányér. Kint, a
vlil.suthoz vezető betonuton, egy
kicsivel innen :!l Klein Laci
vendéglőjének keritésétőL Ki
tudja: ki ejtette el? Talán egy
kis ügyetlen cselédleány. Talán
vajas, vagy zsiros voU, s ld
esett, kicsuszott a gyenge ujjak
közüL Ne kutassuk. Leesett.
Pont a betonra, s széttört.

Ez még - mondom - a
mult héten történt,:!l:ll.nban
a cserepek még ma is oU fe
hérlenek.

Talán épen ennek a kis meg
figyelésnek az igazolására ...

.. >-..
Az idegennek, kit sorsa Gyo

mára vezéreL míközben a szé
les utcákat rójja, unos-untalan l
egy hirdetes ötlik szemebe: II

"Fürdő nyitva minden hó első •
héten«. Ez a primitív eszkö
zökkel odamázolt pár szó ki
abál minden deszkapalánkról
hirdetve - ha egyebet IIem 
két dolgot:

Először, hogy a fiirdési igé-I'
nyek még nem nagyon tulzot-

tak, ha ezeket egy oly nepes
községben mint a mienk, egy
hét alatt ki lehet elégíteni,;
másodszor, hogya hirdető für
dő nem tud - magyarul.

Miért is nem adja le ezt a
hirdetést az ujságnak? Többe I
oU sem kerülne, jzlésesebb is
volna, és - garantáljuk -: l
magyarabb.

". >-
.. !

Vasárnap délután. Sétálok, I
I

járk:ilok gondolatokba merülve, :
céltalanul az utcán. Majdnem
minden kapu mellett, de belül
a palánkon, egy-egy magyar
nyujtogatja a nyakát, s unott
tekintettel nézi az utcát.

Nézdegélnek...
Estefelé, mikor már sötéted

ni kezd, s a sétából visszafelé
tartok, az én magyarjaim még
mindig ott állnak, oft, azon fl

poszton, amit talán még a déli
emésztés órájában foglaltak el
a patánk mögött

Nézdegélnek...
Elgondolkozom a kérdésen,

bogy szórakozás-e ez vajjon L.
Lehet

Mindenesetre olcsó. És azu
[an - egyéb szórakozás? ..
még pénzért sem akad...

Miért bukott meg

ft "V o l a p ü k "-nyelv.

Hasonlatosan a többiekhez,
melyek közül nagyobb tért csu
pán az espenmló hódított, a
"Volapük" is egy miinyelv lett
volna, amelynek - hár Isten
nek meddö - propagálását a
század első éveiben kezdték
meg.

Mint minden affektáltságnak,
nagy ellensége volt ennek az
uj kisérletezésnek Ágai Adolf,
az Ujság főszerkes~tője, aki
egyetlen alkalmat sem malasz- !
toU el, -- már ahol lehetett,
- hogy ezen a halvaszületett
ídeán üssön egyet.

Egyik ilyen "ütését" a kö-
vetkezőkben ismertetem: I

Egy nagyobb baráti társaság
ban egy 'lVolapük"-párti zsur
naliszta érvelt az uj münyelv
mellett. Nagy lelkesedéssel ma- .
gyarázta ennek egyszeriiségél,
gramatikáját, különösen ki~

hangsulyoza azt az előnyél,

hogy minden egyes szava csu
pán négy betüből áll, stb. stb.

Az asztalnál Ágai mellett
Keszler József, - a közismert

Pepi bácsi ült, békésen rágéd
ván a felszolgalt rántott csirke
- püspökfalatján

Ágai - lnegunván a sok
magasztalás t,' hirtelen odafor
dul az áradozó fiatal kollegához:

- Ugyan öcsém - szólt 
hogy mondanád el Volapük
nyelven, hogy Józsi bácsi most
vacsorázik, - s rámutatott az
öreg Keszlerre.

A kérdezett meghökkent.
- Volapiikiíl - felelte

még nem tudok, de majd meg·
nézem a szótárban.

-- Sohse fáradj öcsém -
szóIt Ágai Adolf - megm.on
dom én azt szótár nélkül is.

- Hogyan, hát te ismered
ezt a nyelvet - kérdezték töb
ben is.

- Persze, hogy ismerem,
csak nem tudtam róla, s a kér
désemre már itt is a felelet 
magyarázta megszokott humo
rával az öreg- Volapükül azt,
hogy Józsi bácsi csirkehátulj~t

vacsorál, igy keH mondani na:
"PepI papa pápí pipi popó".
Ezzel lett a Volapük végleg

nevetségessé, s bukott is meg.
Reméljük - örök időkre.
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(Foío Melro)

~\ezlet

épitését

A bizottság beható tanácsko
zás után lement a ligetbe és

a helyszínen állapitották
meg, hogya kiáHitás zárt ré
szét a pavillonban, a nyitott ré
szét pedig a ligeti főutjobb és
baloldalán és a lejáró út mel
letlí részen helyezik eL A ren
dezéshez már a jövő héten
hozzú is fognak, amikor Lischka
Frigyes tanár napot tölt
itt és vitéz Pajor Gyula igazga-

együtt végzik a kiáHitási
anyag rendezését.

A bármilyen és núlunk ter
melt és kiállitásra is alkalmas
gyümölcs mellett a kiáUitásnak
főhangsúlya a szilvalmtatásra
esik. Tudott dolog már, hogya
besz terceiszilvának legkiválóbb
gyümölcse nálunk, a Körösök
mentén terem. Ezeket az ere
deti tákat, gyümölcsöket akar
ják felkutatni, ezért felszólitunk
mindenkit, akinek kiválóan
édes, nagyszemií és bőtermő

egészséges besztercei szilvafája
okvelJellüljelentkezzék és

mert az idő rnár eljár! és mert
ugy gondolom, hogy az eddi
giek már elegendőkarra, hogy
egy levél tartalmát kiadják. Ad
díg is, mig folytatom, szeretet
tel üdvözöl

Esztergom, 1936. augusztus 24,
Harsányi László

főjegyző.

mőlcskiá lilás!gy

KAPHATÓi\UNDENŰTT,

Megkezdték a 9\/'omai

a
ápolni. Lux To' et SO \J
luegőrzi arcbőrön1 üde, hársonyos és tiszta
szépségét ...

HOLLYWOOD SZÉPSÉG

*
Megszakitom mai levelemet,

Nagy

Csütörtökön délután népes I
I

értekezlete! tartottak dr. Sorbán I
Jenő íőszolgabiró hivatalos I
helyiségében az október 3·án I
megnyiló és október 5-ig tartó I
vármegyei gyümölcskiáHitás I
végleges elréndezésl're vooat- I
kazólag Az értekezleten részt- .

vettek Bé~és~sab~ról.dl~:.Medo..-1
varszky Malyas varosr fOJegyzó,
a Békésvármegyei . Kertészeti I
Egyesület elnöke, Velich Sán- ,
dorkerlészeti föfelügyelő,Ványa I
Vilmos igazgató tanító, vitéz I
Bocskó,y.An,dr.ás, a b~késCsa~Ji I
gazdasagi neplskola 19atgatoJ3, .
dr. Darók József, a Békésvár-I
megyeiGazdasagi Egyesüjet tit- I
kára és Lisc.hka Frigyes kH'ié-1
szeti tanár; Gyomáról: Sor-
bán Jenő íőszolgabiró, aGYO-I
mai Gyümölcstermelők Egye-

. sületének elnöke, Kató Lajos I
jegyző, vitéz Pajor Gyula igaz- I
galó, Schulek Béla főmérnök, 'I

Máda.}' Aladár. gyó~yszerész, I
Malatmszky LaJOS es '
Lajos bizottsági tagok !

Ilyen gondolatok között OCSU

doH fel merengéséből Fári,
. amikor aholdféllyét elölni

kezdte a derengő, rózsás haj
H II s a pásztor ajkán elnémult
a fu.rulya.

gávaI ujra, meg njra ostromol
ta:.atYJát;-IiOiYVfgye őt az em
berek közé, a világba, hogy
megismerhessen másokat is a
várbelieken kivül. F éltékenysé
gében önző atyja ezeket az is-'
méHődő kéréseketridegen elu
tasította, sőt meg;;igorTIotta le- !

ánya őrzését. 'l
Fári szenvedeH,gyötrődött.;

A falevelekkel, madárkákkal, I
méhecskékkeJtársalgott, suHo- l
gott, csevegett bánatáról, isme- !
retlen emésztő vágyálma iróL- J

Kedvenc virágai részvéttel om
lottak feléje s illatukkal, szin
pompájukkal igyekeztek Fárit
vigasztalni, -

Mindez hamarosan l{evés lelt •
s a nyugtalan gyötrődés ujból
hatalmába keritette Fárit. És
Fári kezdte elveszíteni: arca
rózsáit. Sápadt, kedvtelen lett.
Szemébe feltolakodtak a kese-
rü könnyel~... I

Május voU! A holdvilág ész-I
revéUenül belopakodott háló- .
termébe s lágyan elsimuH, paj-

. kosan elterült szüzi, vákitó fe
hér nyoszolyáján. A nyitott ab
lakon a szellő friss orgonail
latot sodort Fári nyitott szem
mel merengŐ arcára s a füle
mile éjféli dalát zengte.., Egy
szer csak bánatos, lágy vissz
hangja támad a fülemile 'C éj téli
s ze re n ádj á na k~Fáriban

a f e ns é ge s é j j e l~ csend
ben felhangzó lágy melódia
egy csodálatos, megnyugtató,
kellemes uj érzest kelt. Szemei
még tágabbra nyílnak, fülei fe
szülten figyelnek s szive· uj
jong az öröm mámortóL Érzi,
megérzi, hogy most - ezen a
májusi éjjelen- gazdagabb
s árvasága kisebb lett ezzel az
új hanggal, melódiával, mely
morózus, szerelő atyja leglá
g)'abb hangját, a cselédség szür
ke, üres, megszokott nyelveskee

dését messze tulcsengi.
A hóld vidám arca egy uj

világról, boldogságról regéL 
Fári örömálmában megteved, s
azt hiszi, hogy a hold-cimbora
incselkedik vele. Felugrik és
az ablakba üL· Ámde a bünös
fuvolahang tekintetét a szikla
fal alatt elterülő lankás völgy
katlanba vezeti, tereli s a ra
gyogó teli holdnál a kunyhója
előtt üldögélőpasztorfiu furu
lyázó alakját piIraIllja meg, 
aki talán ép oly üde, fiatal,
mint Fári és aki gazdagabb
Fárinál; mért á1mait, vágyait a
furulya hangján messze, ~mesz
sze küldheti. És - ami a fő

- szabadabb, inert előtte nyit
va az erdő,m.ezö,fálu és vá
ros.,

'Nfncsenek otrbmbavarfalak
és tátongó m.élység uljában...
És awk a szelid báránykák,
melyeketfurulyaszó m.ellett te
relget, szeretik őt, nem hagy~

ják eL.

messzire. nyulik az a határ,
mely a" várurat szolgálta.

Avárkastélytdélnyugat-észak
riyugatfélől keliően védelmez
ték a hatalmas, meredek' szik
lák, .de más iranyban könnyen
'megközelíthető voll. Ezeken a
részeken magas kőfalak pótol
ták azt a biztonságot, amit a
természet itt nem nyujtott. A

. csapás várkapunál állandóan
erősörségtanyázoltés szoIgál
taa várkastély telj es biztonságát.

Ebben a várkastélyban éH
tö.rténelünk idején a korai öz
vegységre jutoltbatalmas, ke
gyetlen szivü, mogorva, zárkó
zou természetü várur, serdülő,

gyönyörü leányával: Fárival.
Avárur minden hatalmána!,
temérdek kincsénél többre be

.csülte s megközelithetetlenül
iegnagyobb kincsének egyetlen
leányát: a csodaszép Fárit tar
toHa. - Atyai szivének ko
moly mélységével imádta s
mindent elkövetett, minden
kincset, játékot . összehordott
Fári bold~giíására, mulallatá

. sára.:- Boldog volt és ered
hiényesnek tartotta a~t a napot,
arnikor léánykája egy-egy Ólu~

ját teljesíteni tudta. - A Fári
szOlgáfa:tára . rendelt bősé~es

szolgászemélyzet legfőbb ·köte
lessége volt .. figyelni,' ·oiköd.ni,
hOgj.nem-e ejt eI,nyilvánlt a
szép~éges várkisasszony valami
klyáhságot. .
, ... Csak egyben volt szegény és
arva'a gazdag Fári, a megértő

aifyaiszeretetben. Ezt nem
tudta atyjának szintehódolatos
szeretete pótolni. Mindig csak
maga melIeUtartoUa leányát,
féltéUe; óvta, soha sehová nem
engedte, sem hozzá nem enge
dett senkit, mert őrjöngött még
a gondolattól is, hogy' Fárit
rajta kivii.lmásis szeresse más
iS birja.

Kegyetlenül rideg, önző és
vak Volt ez a mélységes atyai
szefetet. Elfeledkezett arról,
hogy<Fári ·már.régen kilépett
a g'yenÍH~kek sorából, nem vette
észre, hogy tulsokat van ked
veHvirAgjai' között. Nem hal
loÚtniégkisszive gyakori han
gos'd6bogását, ...:- ajkát :oly sok
szór elhagyó mély sóhajtását.

Nerí{ láttá,: Ilogy Fári pa
tyo1atpárnájáú'aIvás he
lyett' a rásugárzó' Holddal és
csillagokkal cimborál~hogy so
kái fünődik, sokat;' vágyódik,
ábrándozik. ~ A ti~tal leány
lélekhúrjának .egy-egypaUa
nását, láilgoló szivénekegy-egy
titkos, . mélységesréigésél, a
szenvedö;'kemeny, 'de s~erető

atYll.i szív felfog~i nem tudta
---,És amikor· Fári . szenvedő,
verza ·bimbófakadá"át .már
visélni ... alig tudta, .gyermeklel:
kének miilden 'varazsával, Ilyi
lad'ózó sifvének egész' forrósa-
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mftr 6 és fél millió köb
méter viz án majd t)ntö

zéshez rendelkezésre.
A csatornákon kisebbjelenlő

ségü füldmunknlatokat kell csu
pfHl elvégezni, hogya medrek
szélesebbek és a partok ma
gasnbbak legyenek.

Holdankint 10-12
pengös költség

Novobáczky főmérnök már
elkésziteHe az első alföldi ön
tözésre vonatkozó részletes szá
mitásaH. Ezek szerint az öntö
zés társulati formában történik
majd. A csatornák rendbeho
zatala és az öntöző víznek a
csatornákban való tárolása

katasztrális !101dal1kint
mindössze 10 - 12 pengő

költséget jelent.
Természetesen 4 csatornák vi
zét csak a partmenti birtoko
sok használhatják, a távolnbb
eső területekre

kiHön öntözőcsatornákat

keH majd huzni.
Az 50.000 katasztrális holdat
behálózzák majd az ezután lé
tesítendőöntözőcsatornák)ame
lyekből permetező öntözéssel a
legmodernebb ölJfözési eljárás
sal akár 300 milliméteres mes
terséges csapadékot is adhat
nak majd fl földeknek.

Akinek nem tetszik a perme
tezőönlözés, annak jogában
lesz árasztás útjánönlözni, de
mindkét rendszernél gépi· erő
vel kell majd acsatornákból
kiemelni a vizel. Az összes költ
ségeket figyelembevéve,

a rendszer~s, álJandÓ, nw
dem öntözés egy kataszt·
ráHs holdra 150 pengő

beruházást jelent.
Atlagosan 120 milliméteres ön
tözés lesz elegendő, ezt a viz
magasságot egy lmtasztrális
holdnyi területen 691 köbmé
ter öntözővizzel érik el.

1mHHópengőHód
mezövásárhelyha
táránaköntö:zé··
sére

A nagy átfogó íerven ki vül
vannak kisebb helyi jelentösé
gü tervek iSt amelyek azonban
az érdekelt· környék lakossá·
gának boldogulást, munkát, ke·
nyeret és az életet jelentenek.

Ilyen kisebbfajta terv több is
van. Az egyik öutözési terv
mint értesültünk - rövidesen
meg fog valósulni.
HÓdmezővásárhely hatá4'
rának öntözési terve. .A
nagykiterjedésű határ ön-

tözésére svájci tőke

jelentkezett.
}\ svájciak hajlandók Ma

gyarországi befagyott kövelelé·
seikbő} egymillió P-t Hódme
zővásárhelynagykiterjedésü ha
tárának öntözésérebefektetni.

ezö Szövetség
esztés! akciójtl
Endrődö

körös-ágba, ohonnan a Dögös 
kákafoki csatornim, aVeker
csatornán, a Kórógy csatornán
keresztül folyik majd a Kurcá
ba, vagyis

Szarvastól, Békésszent·
andrástól Szentesen és
Szegváron keresztül egé
szen Míndszentig öntözéSm
re bőven elegendő vizet
tárolnak majd ebbe a csa·

tornah álózatba.
A viztárolás praktikus és ké
zenfekvő megoldás. mert a
Holtkörös-ágban az Adria fe
letti 81 méteres vizmagassag
menett

5.200.000 köbméter' vizet
tudnak állandóan tárolni.

A víztároló holtág egyben bel-

;~z~:::::~ől~ő~:l~: ~~~~o:sz~ l
belvizek. hirtelen összeszalad-!
nak benne, a fölösleges vizet a
szentandrási nagy duzzasztó
előtt

külön zsilippel beieenge
dík majd a duzzasztó előtt

jóva! alacsonyabb viz-áJ-
lásu I{ÖrŐsoe.

Az önlözéshez szükséges víz
tárolásra és vizszállHásra a csa
tornák minden külön gépierő
felhasználása nélkül alkalma·
sak, mert a holtágtól kezd ve
úgy Szentesig, mint Mindszen
iig elegendő természetes esésük
van. A Kureafenék példánl78.50
méter magasságban van az Ad
ria felett.

a természetes esés igy
két és fél méter.

A Szarvas-szentandrási Holt
köröság partjait fel keH majd
emelni, ha az 5 200.000 köb
méter viznél is több vizre lesz
szükség. Ha a holtág vizét nz
Adria feletti 81.5 méter magas
ságban tudják tárolni, akkor

4

ZöldAl. ,.

1.uce~~:ah/ó~1~,Zl
most u:sd ,akai - l

mánvtermesztési akciót indi- l
tolt ~meg a Zöldmező Szövet- l
ség G50~lán és Endrődön. A i
mi talajunknak leginkább meg- I

I
felelő pannonbükköny termesz- i
tésével kezdi meg a Szö:etsé~ I
az akciót, községenként 2:J-20 I

kat. holdon. A vetőmagot most
is, mint a tavalyi lucernaakció
nal, dijmentesen adja a Szö
vetség - kat. holda nként 45

Megkezdődtek az Alföld öntözésének eiőm1Jn~{álatai

(E cikket a Vá!lal!<o'Zás-Épitkezés lapb61 veUOk át)

D
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j
l

I
kg. - amit a jövő \Í:vi termés~ I
ből kelJ visszafizetnL A r-észl- i
vevők csa.k egy holdra kapnak JI
vetömagot Elsősorban azok
yehetnek részt, akik már a la-I
valyi lucernamag akcióban is
részt vettek, azután arra érde- !
mes más zöldmezőszövetségiI'
tagok.

Jelentkezéseket aközségi al-j.
biró vagy Nagy Károly zöld-

mező titk~r. v~sz feL A. j~lent-I"
kezés hatandeJe e hó l8-lg. .

~~~~~~~~~'!'""""""'~~~~~~ !

Az Alföl öntözése I
és a Körösök hajózhatóvá tétele

tervének részletei i

I

mintegy 4 kHogram szilvát is I
adjon amit minöségi vizs- i
QálaJ· alá vetnel" Az ilnm be- I
~ialt fákról sznporitják ~ajd és I
ár3sz!ják el az egész környéket I
hesztercei szij.;'a csemetékk,,1. I

Akikn ek ilyen sz i!vafáj uk van, I
vagy ~kik b,ármilycn gyü.mölc~- j
~~;~l .reszt .alZar.nak venn} a kl- l
alhtason, Jelentkezzenek vag? I
Kató Lajos jegyzőllél, vagy V1- l
téz Gyula igazgatónál l
szeptember 28-ig. i

A bizottság dr. Kanyó Tiva
dar államvasuti állomásfőnök·

kel is érintkezésbe lépett, hogy
a kiállitás elrendezésében a
vasuti kertész is segédkezzék.

A bizottság értekezlele a késő

esti órákig tartott, amelynek
befejeztével a békéscsabai V'::::1

dégek dr. Sorbán Jenő főszol

gabiróval, Kató Lajos, vitéz l
Pajor Gyula és Malatinszky I
Lajossal kimentek a HOMR~R l
szövetkezet telepére, ahol Papp I
Zsigmond elnök, Wagner Már- I
ton ügyvezető igazgató és H ll- i
nyu Péter Futura megbizott fo
gadtak a vendégeket, akik élén
ken érdeklődtek a
szövetkezet eddigi müködése
iránt és megelégedéssel hallgat
ták Hunya Péter Futura meg
bizott azon kijelentését, hogya
folyó évi augusztus 19-ig lebo
nyolitott forgalom szerint a!

Futura egész országra kiterje~ő I·

képviseletei között a H02vlBAR .
szövetkezet, mini Fulura bizo
mányos, a forgalmá val a hato
dik helyen állott.

A békéscsabai vendégek a
20,47 órai vonattal utaztak visza
Békéscsabára.

A napokban megkezdték az
Alföld öntözésének munkálalait
és a békésszentandrási Kőrös

átvágásnál
már megtörtént az első

kapavágás.
Mint a :,VúHalkozás Épitkezés~

annakidején elsőnek jelentette,
az Alföld öntözése kapcsolatos
lesz a Kőrösök hajózhatóvá té
teléveL A napokban döntött
véglegesen kormanyunk az Al
föld-öntözés] értekezleten és
kimondotta a minisztertanács,
hogy

az öntözés és vizduzzas:l
tás külön-külön eikészitett

két tervet egyesítik i
és a munkálatokat nyomban
meginditják.

Az Alföld öntözési
és vizd lJzzasztási
munkálatainak
programja

Szeptember l3-án szép 16z- Szarvas és Bekésszentand-
lesz Endrődnek. Ek- rás között, éppen ott, ahol Nagy

kor lesz 10 éve, hogy mega la- magyarország földrajzi közepe
lmlt az endrődi tüzoHó teslü- és súlypontja van, a veszélyes,
let és ezt az évfordulóját az- kanyargós Hármaskörös medre
zal ünnepi meg a testület, harminckilométeres nagy ka·
hogy járásközi tüzoltó versenyt j nyarodót tesz. HogyaKöröst
tart. I hajózhatóvá tegyék, a viziutat

Az ünnepély sorrendje a kö- Imegröviditsék, egyben pedig II

vetkező: szabályozhassák a Köröst, a.
nagy kanyargó fölött négykiloFél 7-D-ig az érkező cs0-
méteres átvágást készítettekportok fogadása.
már régebben, Ugyanigy jártak

Fél 10 órakor mise a róm. el Bökénynél is, ahol már meg~ I
kat. templomban. épitették a hajózáshoz szüksé-

Fél 11 órakor a hősi szobor l ge:,. vizemelést szolgáltató első I
megkoszoruzása. I ZSÜIpel. I

11 órakor diszgyülés a köz- I 5.-6.5 miiiió köbm.!
ségháza tanácstermében. i VEZ I

12 órakor közebéd az íPar-! A Novobáczky féle tervek I

testületben. szerint a szentandrási duzzasz-
órakor járásközí verseny. tó által felemelt Körösvizet, 5za

20 órakor láncmulaiság II li- hályozó zsilipen engedik majd
getberL be a harminc kilométeres Holt-



ti =-==--- 'e'? ;:~ =r

egy liler kadarka vagy
fehér fejtet t ujbar Sol! vad
kert állol1lásra kís7állitva
s feladva. Vas uli fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 Iiteren felüli rendelést
fogadok el. Hordót díjmen
tesen adok a szállítás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon bellil bérmentve
küldendő vissza. Szétküi
dés utánvéttel. Egy pengő

levél bélyeg ellenében kül
dök mintát a borból min
Iásdobozban, bérmentve.

Soraim kel!emes édeskés
ita!uak. tiszta, tökéletes za
matu<lk és 11 e m savanyuak.

Cim: Székely Ferenc
SoItv,Í~d!{~(t,PeBtme.~ve.

EM OLCSÓBB MÁ
A B O R O
m aszódaviz,
Dl~ Nl:O:t\t IS SZÓD)' \IZl

30 f i II é r

Békéscsaba szeptember 20
án, a Békésmegyei méhészek
Egyesülete :. Közremüködésével
méz-export-vásárt rendez. A
kisérjet eléí;'érdeklődéssel né-. Jil:.,.

zünk,~- a legteljesebb sikert
kivánva.

Legujabb sporthirek. Csii~

törtök este tárgyalta a csabai
egyesbiró az elmaradt Szövö
gyár BTK H. oszt. döntő ügyét.
Elrendelte, hogy az első mecs
eset· holnap, szept. IB-án Mező

turon, mig a másodikat szept.
20-án Battonyán feltétlenül le
kell játszani. A mezóturi mecs-

. eset Vezér H. fogja vezetni.

Hunya András ETK játékos
rövidesen elfoglalja poszlját az
ETK-ban. Kurilla L és Kurilla
II. is hazajött s holnap már
játszani is fognak.

Biról{ülíiés: GySC-Hunyadi:
Havas, BTg:':"'-GyTK: \Vertheim,
MMáv-ETK: dr. Magyar Béla.

CSAK-MÁV holnapi derbi
meccs levezetésére Borosst
kűldték ki, de Boross a játék
vezetést nem vállalta.

fi y ó g ysze rtá rs zo Igá lat.
Ünnepnapokon és éjjel minden
hónap l-től 15-ig a Máday és
16-tól a hónap utolsó napjával
bezáróan a beéri Balogh gyógy
szertár tart szolgálatot.

-, GyOMAI UJSAG:., ' 5 1936. szeptember
_~~.....,.......~~~~:at1'l:a:~~~~~~~~~",,1~V

, Á-h l l' IIIIftfUllfUfIlffnfl9iIlUI"'RRftffMftnfff"UU'Rnffn@lU,"~'HW'~~f&~nl'Zn""nMilliI,Egész Hódmezővásw e y az- .

ban van és feszült érdeklődés- V-a,rro'tanfol 'I'"sel kísérik a tárgyalások me- am
ndéL

,. .. Fekete Jánosné úrnő ismét megnyitja I
.I;t: ~

Az alföld öntözési kérdésé- szabászati és varrótanfo Iyamát, I
nek mel10ldása kánaáni ter-

t> . 'd szeptember lS-én, ugya kezdők, mint a haladók :részére. Mi, ,~ménybőséget biztosit maj a i
szaharaszerüen kiszáradt Alföld akik láttuk a tavaszi tanfolyam vezetését és eredményét, sziv-
számára. A terméshozam a leg- ből ajánlhatjuk uri leányoknak, asszonyoknak, hogy egészítsék

.. k l<i tudásukat, ebben a mindenképen tartalmas és fínom hanpesszimisztikusabb számltaso·
szerint is a mostani rekordterd· gulatu kis iskolában. Jelentkezni lehet l

. termés kétszerese lesz. Nem- f E K E T E J AN O S É urnő I
csak mint a műszaki világ szó- Petőfi Sándor utcai lak~5ál'l. I
csöve, hanem mint szociálisan . I"

k . l lIIII~fljWWUW~ WtHjltNjW~HH'WUUa.HHi ~UU~~~IIiiWU~&;UUuu.uUl.+lIIII 'gondolkodó magyaro IS, a eg-

nagyobb érdeklödéssel tekin- Porhanyó kiflík. Hozzávalók: Budapest. A napilapok szin- '
tönk a hatalmas terv megvaló· 25 deka liszt fél csomal1 dr. dikátusának előterjesz!ésérera-

. , ö

sitása elé. üETKER-féle sütőpor, 10 deka dikális intézkedés készül. Azok-
cukor 1 csomaa üETKER-féle tól a dohánytőzsdésektól, akik, ",

vanillincukor, 2 kanál rum, vevőiknek a nekik bizományba
2-3 kanál tej, 12 deka vaj. A átadott lapok átolvasását rend
behintéshez őrölt mogyoró vagy szeresen megengedik, sőt azo
kristálycukor. Elkészítése. A kat átolvasásra kikölcsönzik, a
hozzávalókat jól eldolgozzuk, trafikjogot elvonják.
kis kifliket formálunk tojással Gyula. A törvényszék a hH
bekenjük, mogyoróval, vagy vesgyUkos kenderesi Szabó
krístálycukorral beslórjuk, kö- Zsigmond bünperében a tár
zepes tüznéi kb. 25-30 percig gyalást elnapoHa, s a további
sütj ük. Ne nagyon barnára tárgyaláSOk megejtésére - ké-

Perei OIgit .eljegyezte Pap süssük. sőbbiidöpontban .:.......Körösla-
Sándor városi. adótiszt Nagyvá

Budapest. Az Országos Front-dányba szállt ki. --'- Nagy Káradról. Minden külön értesités
harcos Szövetség o.któber ·3 és rolyügyében a fötárgyalást a

helyett. (Gratulálunk)_. 4-én tartja VIII. országos talál- kir. Törvényszék október 3.-ra
Bucsuzás; Gyomáról való el- kozóját. Hészletes programmot tüzte ki,s az idézéseket az ér

távozásom alkalmával,az idő a Szöv~tség ,hivatalos lapja a dekelteknekmár szétküldte.
rövidisége miatt:ezuton'.>bucsu--, .. Magyar front-.kötök MezÖtur.lefciletire, a nyilt
zam jóbarátaimtól, ,ismerose... A Magyar Nép" Hete mű- árusitásiüiletek zárórájátbe
imtől és- üzletíeleimtől.Lach. '.

vész-csoportja elkészült a kiál- lügyminlszteri rendelet szabá-
Mihály. litás iparművészi terveivel. A lyozta most. Nem értjük! NemSCHUSTER FERENC áll. vizsg.
fogász f:ávollétéből .hazaérkezeU kiállítás első része, amely"A lehet egy ily rendelet országos
s fogászati mOködésétGyomán, Vereckei-szorostól - máig ci- érvényü? ..
Mátyás király u. 6 szám alatt is- met kapta, felöleli ugyszólván A házasság iskolája. Remek
mét megkezdte. az egész magyar gazdasági tör- háromfelvonásos szindarabot

A gyomöi iparos- és keres- ténelmet. A tudományos riport- közöl a Délibáb A házassáG
kedőifjak'" önképzőkőre ma sorozat paviUonjának tizenkét- iskolája" címen. "A népszer~
este műkedvelő főpróbát és méter magas homlokzatán mo- szinházi képeslap uj számában
holnap,· vasárnap, műkedvelő dern kiképzés~ freskó készül pompás képes rádiómüsorokat,
előadást és zártközü táncvigal- a honfoglalásrol. A hatalmas naayszerü szinházi beszámoló
rendez a Holler szállodában. ~éretü pavillon első két fer- kat pletykákat, novellákat, ki
Előadják Földes Imre "Páot- me, ujszerü, modern ábrázolás- tiinő fimrovatot, számtalan ér
lika" vigjatékát. ban érzékelteti az ősfoglalkoz- dekes riportot és több mint

A finn közoktatásügyi kor.. tatások fejlődését a honfogla- száz képet talál .az olvasó. A
mány körlevelet .bocsátott ld, lásfól - máig. Frappáns ha- 100 oldalas Délibáb egy száma
amelyben íelszóliIja az iskolá- tásu jelenet-sorozat mutatja be 20 fillér.
kat, hogy a hétfői napra lec- a fejlődést: a harcos ösma- A hires filmcsi1lagok, a nagy
kék teladásától a most kezdő- gyartól - a mai kultura mun- színésznők, a viIál1 lel1szebb
dő tanévtől kezdve tekintsenek k~sá.i?, a nomád~ágtól .- ,a asszonyai a Lux T~i1et'"Loap
el. Igy a finn diákok zavarta- n11I11Os Budapeshg, a salortol enyhe habjára bizzák féltve ör
lannI fordíthatják a vasárna- -. az OTI 16 emeletes tornyá- zött kincsük: vonzó, sima bő

pot pihen~sre és szó~:a~ozásr~'1 ig, az ökrös szekértől - a Lét rük ápolását. Szépsége megőr- I
A rómal nemzetkozl mezo- szalonkicsiig. A művészi tervek zéséhez válassza Ön is min

gazdasági jogi kongresszuson kivitelezését szeptember 13-án dennapos hűséges segilőtársul

megáHapitották, hogy a finn kezdik meg az Iparcsarnokban. az illatos Lux szappant. Arc
mezőgazdasági jogi ellenőrzés Mesterséges tüdő a tenger bőrét és kezeit ápolja, fürdő.

és rendezés minden más 01'- fenekén. Ez a címe annak a jét üdHi. A Lux ToUet Soap
-szág számára például szolgál- rendkivül érdekes eredeti fény- Hollywood szépségszappana.
hat. Ebben az országban léte- képekkel illusztrált cikknek, Kapható mindenütt. Ara 40
siteUek először önálló külön amely Tolnai Világlapja uj szá- fillér.
szervet a mezőgazdasági jogi mában jelent meg. A legkivá- Orosháza. Az oroslIázi Ipar
ügyek felügyeletére. lóbb magyar irók novelláin ki- testü.1et vasárnap 1. hó 13-án

íBékés. Dr. Angyán Béla f. hó vul számtalan riportot, cikket, ünnepli fennállásának 50-ik év
6-án vasárnap tartoHameg be- . nagyszerű folytatásos regényt fordulóját. Ugyanekkor tartja
számolóját Békésen és Mezőbe- és közel száz képet közöl a ki- beszámolóját Csizmadia András
rényben, lelkes és nagyszámú tűnő képeslap. Tolnai Világ- a kerület méUán népszerü kép-
hallgatóság előtt. lapja egy száma 20 fillér. viselője is.
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univerzális készülékeket
benlutatja a képviselet: VI

Kovács Irén solymári lakos vett cgy
beHelkes lak6háza! Hatvani Antal gyo- i

mai lakostól 700 P,~ért. i

H~~~ :~,:l~,~ö~ :~t:~~:'" I
zsannával) gyomai lakos vett egy beltel- .
l(es lakóház lis-ad részét Varga Erzsé
bet, Ilona, Margit es Lajos gyomai 1,,
kosoktól 150 PArt.

likációDu

lukács Istvánnak 4,,7 számú Sá
nOll1kerti háza elköltözés mia tt sürgő

sen elalió. 1-1

Három vagy négy szobás lakást,
azonnali be!(öl:özesre keres a járási
gazdasági felügyelő. l-l

Hármas - vagy különálló két szek·
rény, használ!, jókarban megvételre ke
reslctík. Cim az Ehrl1iann fele fűszer··

üzletben. I-l

R. Szűcs Sándornak l drb. kony
haszekrénye eladó. i IUi1yadi ll. 35
sl.ám, ugyal;csak Ő lakást keres. 1- (

2 pados szoba, konyÍla é:3 melic'k
lJelyioégek azonnilii beköl!Özésre kiadó:
Gróf Tisza István ut 2. 1_1

ŐZ'J. Csapó Jánosnénak elsőreli

dil, nagyobö :Jlel1\lyio~gü hereszenája
van eladó. Érlekezni !eher Hősök Em
lék-utja 72 sz. ala,L J-l

Telek pusztán termett, szele'üo
ron rostált bánkuU vetÖ'11ag bma é\

Hü:VIBÁR szövetkezet u!jf>n kapható.

SUIperfoszfát mOtrágya és Péti
só Wagner MiÍl'ton Fiai cégn~l - bár
milvc,l menllyiségben- előjegyezhelő

és 'ka pila ti).

ParadiCSomos i.ívegeket kerese~;
meg.ételre. Zrinyiu. 51 sz.

Endrődön, aNagyperes diiiőt,tn 3
kishold föld, Décspáskull10ll :WOO négy
szögöl, Dávid dülőben 2340 négy"zöf;
öl föld, KÖl'őstarcsán, vasútállomásiloz
közel, Temetö!1aloll1 és D·~rd[jlŐben 60
kishold lanyásbirtok, továbbá !<utlJa
]onl diilőben 40 .ki5lJolli rrima sláf1~'\

Nagylaposon 1716 négyszögöl Wid ked
vező fizetési feltételek ;ne.l1ett eladó.
Érdeklődni lehet levélben is a Békés·
megyei Kereskedelmi BankIJál, Békés
csabá;'!. 3 - :::

Sebess)/ János CJrN Tisza Jsldn
uton levő !láza eIDdó. Ércíekli)clni Ic
het a főüzle(ben. 6 -:2

Domokos Albert felvcBl. egy kis70l
gá!ó leányt és tanuló jil'kat azonnali
belépésre. 5-2

Kitűnő zamatu rizling bor lile-
renként 56 fiilérért kapll3ló Kerekes
KárolynáL -23

A "HOMBÁR" szövetkezet elvál·
lalta El Hofherr-'--Schl'antz-Clay
ton-Schutlleworth Magyar Gép
gyári Művet.. 1'. t. képviseletét és
mindenfajta gazdasági gépeket,
szeraszámokat és ekevasakat tart
a raktárában. Mielőtt ebbeli szü\{·
séeletét beszerezné, kérjen aján
latot <ll Hombár szőveíke:zeUöl.

EladÓ komplett hálószoba butar,
modern nagy hencser és kűlőnbÖ1:ő

nagybecsii olajfestll1ények. Megtekint
hetö, vasárnap egesz llap Mátyás kiráiy
u. 6 sz. alatt. 1- ~

S=erkesztésért és kiadásérl fcleli\s ;
WAGNE1{ MARTON.

Hungária könyvnyomdavállalat, Gyom;;
Felelős üzemvezető; Teket Sándor.

Elad6 földek: l fertály [{eselyilsőn

5600 P. 20 hold Hal:nagyon tanyá\'al.
12 OOO P. 5 hold, Csergettyünél 2000 p

Eladó házak: Tompa .~.'lil1ály uton
4 szobás 700 n.- öl telekkel 8000 P.
Horthy lvliklós uton 3 szobás 3000 f'

Keresel< megbizásom részére
1-2 szobás cserepes lakóházak,,!
azonnali bekülíözésre készpénz lize
téssel. Izsó Balázs ingatlan iroda Gyo
ma, Horthy MlIdós u. 2, 2- i

Gál András (nős ,'\<like Erzsébettel)
gyomai lakos vett 357 és 32711.-ÖJ po- l
casi ingatlant Lukács Gábor gyo;n:{j I
akostól 675 P.-ért. !

földesy István gyomai lakos vett 209 I
n.-öl németmgi szántó t Békési lá:-:?!ö I
él:; neje Kovács JUliánna gyomai la\.o, '
soktól 50 PArt.

Icsa Sándor és neje Ó. Kovács F\'za
gyomai lak0Sok vettek 3 hold 1094 n.
öl tanyai szántó feierészét Bere ! 111 re
(nös Szilágyi Máriával) ~yolDai !ako'.l6l
1300 P .-ért.
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A- nHOMBAR~~ SZÖVETKEZETI:1

megkezdte a

m gtisz it· St. . I
Mindenféle vetőmag tisztitását a !egtökéletesebb l

"PETKUS" rendszerü rostávai 3 °/o-ért végzik. I
lIIIUWflUWtitiiljIliUWU~"4iI"IIU'UllllWU~~UU&ilU~UUUVUuuww -l

mérközéet a közönség. Mind- ETK-GySC 9-1 (3-1) !
két csapat tudásának legjavát Vezette: Magyar dr. I
igyekezett nyujtani, amit a ECI 'oldalu játék macska-egér'
GyTK még lelkesedésével is to- h ~J. '1" -. t:·lt··'t k' t jarc es go ozon o Ol e 'l ez i

kazoU. . _. .., a bajnoki masfélórát, melyben i
GyTK, kezdessel mdul a Ja-cravallérosan" fizetett az ETK I

ték. Már az 5-ik percben Bar- békési veresécréért a GySC. 'A I
ta labdája kapufán futott vé- játék megindulása után hirle- I
gig. Majd a következő percben len kidomborodik a hazai fö- I
Ancsin lö~ését fogja bravuro- lény, ennek megérdemelt gyü-I
san Kertesz. A csapatok na- mö1cse Pelyva, Kovács, Karma I
gyo.n mennel_, Pe:cenl~ént ,:ál- gólja. Pillanatra szárnyat kap I
IOZl~ a helyzet, so~ n,~ha-ne~a a GySe is, H-eshez jnt: Barí:'.\ i
felcsI11~n a ?y?~al fo~ény IS,! III. gólra váltja. Most már a I

- amit a bIro IgyekszIk ferde GySe kapuja előlt, mint egy I
itéleteivel .eUensulyozni. 15-ik I vécrvár kapujánál hullámzik a I
percben Páncél L kézzel üti ha~c, de eredmény nincs. A l
vissza a labdát a bünietőn be- II. félidő gólban esőben, 11
Iül. A ll-est Barta I. szépen esben gazdag. Mindkét oldal- I
küldi a bal sarokba 1-0. A ról kapu meHéjut több bünte- I
gólra erős berényi támadás, de tő, de hálóban is kerül egy né- I
a gyomai védelem. sziJárdsá- hány, sokan nem is tudják a I
g~n minden m~gtörik. A bi~'ó ! pontos eredményt, kérdezgetik, l
Iatva a gyomaI csapat szep l találgatják. Egyáltalán nem ko- I
munkáját, süriti ellene a bün- moly futball mecqshez méltó l
tet~ rugások;~, - ami~ek ered-I hangulatban 9-I-es állás után I
menye a 3;)-lk percben egy ér véClet a játék melvben Si~ I
Ancs!n által rugott gól 1-1. ! mon, Pelyva, l{ertes -ETK és l
Ezzel eg)'idejül~g a biró. La- , Fekete GySe játéka dicsérhető. I
kat~~~ll~::~~.kezevel legymtett I )l.U!t I J Ili U lJ I( Ili ]j[) II JI JI II lE il! I

Szünet után a 10 emberrel Van e már életbiztositása? 11

játszó GyTK még jobban bele- TURUL- OBIRT
fekszik és sürü támadásokat I
visz Brassányi kapujára. A be- ÉJetbiztositó Társaság.
rényi védelem is nagy munkát Szíveskedjék érdeklődni I
végez. Kár, hogy sötétedik. Al Bodon lajosnál.
20-ik percben már alig lehet Kazinczy ut W sz.

látni a gyorsan pergő labdát, XlI II Ill' Jt !ol U !ot It JE nU iUl II I

de a biró érthetetlenül - nem
szünteti be a játékot. 22-ik
percben Olajos szépen szökteti
Bartik II-t, aki a 16-os ról
megszerzi a győzelmet jelentő

gólt. A biró, mindenki meg- I
döbbenésére az igazságos gólt I

- azzal az indokolással, hogy
ő nem látta - nem adta meg.
Vajjon megadta volná-e, ha az
MTK érte volna el gólt? Hogy
ujabb gól elő ne fordulhasson
a mérkőzést sötétség miatt le
fujta.

A GyTK nagyszerü munkát

végzett, minden embere dicsé
retet érdemel.

Az MTK·ból a Páncél-gát,
Brassányi és Ancsin tünt ld.

A biró pedig annyira jó voU,
hogy "vétóra" került. . l

T
Szept. 13 i mérkőzések :

Gyomán: GySC-Hunyadi,
Békésen : BTE- GyTK Mező

turon: M. MAV-ETK, Mező

berényben : MTK-BI5E, Kon
doroson : KTE-CASS, Turke
vén : TAC-'-Törekvés.

Sporthirek

Szövőgyár - Battonyai TK
keddre kHüzőtt IL oszt döntő

mérkőzés elmaradt. A BTK
ugyanis délután 4 óra helyett
csak fél 6-kor jelent meg, mi
vel autójukat több defekt érte.
A bal tonyaiak felajánl ották,
hogy hajlandók másnap
szerdán - délelőtt lejátszani
a meccset, de ajánlatukat a
Szövőgyár nem fogadta el.

Szeged FC- CsAK és Tö
rekvés kombinált 5-O (1-0).
Csaba az J. félidőben erősen

támadott, de Pálinkás kitünő

védéssel háritoUa el a veszé
lyes lövéseket. Szünet után erős

ostromba fog a proficsapat és
egymásután éri el goljait. Jók
voHak SzegedböJ. : Gyurcsó j

Bertók, :'-Iiklósi és Somogyi,
Csabaiak közöl~· a védelem
Valentinyi, Karácsonyi, Gálik
és Krajcsó. Boross jól vezetett

DLASZ jubileumi diszköz
gyülésén 352 diszoklevelet osz
tottak szét. A GySe vezetői és
játékosai közül vitéz Madaras
Gyula, dr. Vincze Endre, Imre I
Lajos, Fekete Géza és Ugor
László kaptak diszoklevelet,
.ezenkivöl Heinfarth Mihály,
Csáky Dániel és Taudi Imre
GyTK tagok, mint volt GySe,
illetve GyMTE tagok részesül
tek e kitüntetésben. Imre Lajos
eddigi közgyiHési kiküldöHet
tanácstaggá választották.

Barta István GyTK játékost
- tudvalevőleg - jövő év
április 30-ig tiltotta el az egyes
biró a játéktól. Egyesülete
most megfellebbezte a sulyos
büntetést.

Pocsai, Szövögyári játékos
ügye végleges elintézést nyert
s igy egyesülete szineiben uj
ból szerepelhet.

Perdi József a Váci Remény
ség FC volt profijátékosa visz
szaamatörizálását kérle. Hir
szerint régi egyesülete, a Bé
kési TE csapatában fog ujból
játszani.

GyTK-MTK l-l (l-l)

Gyoma, bajnoki, biró: Roth.

A gyomai pályán régen látott
ilyen szép, élvezetes futball



Hirdetések
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Gyoma 1936 SZE~DtE~mIber

Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas iliráetés
20 fillér. Ötször i hirdeiésnél 10 százalék, iizszeril1é1

15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2[) százalék kedvezményt adunk.
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A választás szeptember 30.-án
lesz, amikor a megörült szol
gabirói állás is betöltésre ke
rüL A gyomaiszolgabirói állás
ra báró dr. Maasburg Kornél a
jelölt, a kinek megválnsztását
szintén biztosra vehetjük.

Betöltésre kerül még egy
vármegyei árvaszéki ölnöki ál
lás is, amelyre dr. Domokos
Károly főispáni titkár a leg
esélyesebb jelölt.

A gyomai járás törvényható.
sagl bizottsági tagjai mind·

annyian részt akarnak venni a

szeptember 30.-iki gyűlésen,

hogy ök is hozzájáruljanak dl'.

Sorbán Jenő főszolgabirói meg~

választásához,

Dr. Pálka Pál nyu.galomba!
vonulásával megiirült a gyomai I
járás föszolgabirói állása. Ezt I
az állást Dr. Sorbán Jenő tb. I
főszolgabiró már március 16. I
óta tölti be helyeUesként és,
bizony ezóta az ő szorgalmas, I
n1Índen iránt érdeklődő és a
járás minden ügyében buzgón!
tevékenykedő munkásságával
annyira megnyerte a járás la
kosainakelismerését, hogyha
a gyomai járáson muIna a fő

szolgabirói állás betöltése, egY-I
hangulag dr. Sorbán Jenőt vá-
lasztal1ákmeg. I

Igy sem kétséges az ő meg
választása, mert a Vármegye'
részéről is ő a hivatalos jelölt
és valószinü, hogy ellenjelöltj e
sem lesz.

lapolmak, hogy az el- i reséggel emelni, ma nemcsak,
lene inditott kirohanásoknak I hogy nem lehet, de nem is
egy kis politikai izt adjanak, i szabad, mert ez a haszontöbb~

bár a politikának Mecsér! let annak a társadalmi osztály
eme kijel~nteséhez semmi kö-I nak indokolatlan megkarositá
ze nem volt Nem al fájt a! sából nyerné fedezetét, amely
tuloldalon, h ogy ezt a kijen- i .osztálynak még nagyon sok ha
tés egy NEP képviselő, egy I sonló jobb esztendő kell ah
fontos közéleti poziciót betöltő hoz, hogy azt a veszteséget,
személyiség teUe, hanem az, amit 1930 óta - önhibáján ki
hogy ez a kijelentés, ez a "jós- vüI elszenvedett, behoz
lat~ egyáHalában elhangzott, hassa.
mert ezzel nagymértékben le- Épen ezért, most, amikor
hetetlenné vált a nagytőkének örömmel látjuk) hogy a bejó~

azaz elgondolása, hogy a ki- solt áremelkedés az 50 fillért
nálatot az egész vonalon felvé- k é t s z e r e s e n t u l h a l a
ve, az alacsonyabb árak mel· t a és mam á r az egy
lett összevásáriandó buzákat - pengő! is elérte, örömmel üd
alig pár nap mul va - hatal- vözöljük a kormány helyes
mas, aránytalan nyereséggel gazdaságpolitikáját ez eredmé
adhassa tovább. nyért, - de külön köszönet-

Hangsulyozzuk; nem va- tel tartozunk vitéz Mecsér And
gyank kereskedeIem-ellenesek. rás országgyülési képviselőnek

Tlldj i1 k, tisztában vagyunk vele, is, aki a szituáció helyes meg
hogy a kereskedelem a közgaz- ismertetéséyel tette lehetövé azt,
dasági életnek ugyanoly fon- hogy ez a nyereség, ez a ha
tos szerve, mint az ipar, vagy szontöbblet az arra egyedül ér
a töldmüvelés. Ellenben azt a I demes réteg: a termelő, a gaz
lisztes polgári hasznot, amit a, da zsebébe kerüljön ...
kereskeclelemnek kalkulálnia l Ez az igazi gazdavédelem
kell, meg nem engedhető nye- a gyakorlatban.

lennie annál az
úrnál, melyet

aratás befej ez
meg. Természe

közéleti
mint Me-

magasabbnak

KO J.: K liZ 1:1:WJ l t meg, ha
szért Q kijelentésért a feielős

séget. váJJalai nem tudta volna,
s bl ennek a Idjelenfésnek meg
tétele nem leH volna tlllságo
san Azonban idósze-
rü

A vezető kÖlök elott ugyanis
nem mar azok
az eredmények, melyeket az
ujabb bazaér! ekesitési megálla-

Podások a ma9:var köz:iazdasá-
"-3.,: 'LJ

gi életre jelentettek, si nincsen
csodálkozni azon, hogy

ezekről az a
megállapodások tu-
domást szereztek a merkanti
listák is, - JÓllehet- a megál
lapodásal,; általános ismerteté
se technikai okokból némi ké
sedelmet szenyedett Azt
amit ó ict előre,

kereskedelem is. Csakhogy
amig a kereskedelem erről a
.iólül1[Orm2~HE;ágán)1 """."·1,,,<,,,,, haH~
gatoU, -, (arrJli érthető, hiszen
a hatá::-idős

csupán az ilyen jóEnfcrmált
sággal lehetne manapság egy
kis meg nem engedett haszon
t6lJ,bl.t;tll'~Z _, ._ •••."'~ ~ addig Me~

cser l1emakarva azt,
. hogy ennek a várhatö áremel

kedésnek előnyét a kereskede
fÖtözhesse le, jóakara!uJag

figyelmeztette -- Endrődről
egész ország gazdatársadal

1: Vigyázzatok! Ne si
mert

árakat láttok ... "

Ennek ismeretében most már
egy kicsit világosabb lesz, ért
betöbb az az acsarkodás, ami
vHez lY1ecsérnek ezt a jóshi.s
szerd kijelentését fogadta. Az a

l\,Iecsér And-

ezek-

ujságolvasó
előtt az illusztris

Neve

Amilyen magáiólértetődőnek

azt, hog}' a sajtór.ak a :
kormányzat politikájával nem
szimpaJlzáló része a gszda-nap

eH'er{:Et,ett ten
talaita

a közönség elé, különösen kár
hoztaiva N1ecsér Andrásnak
eme szóbanforgó JO;iSJ.,na[,
- sZfrintök - fdkEI 1mas arra,

i egs.?:orosabb é:"ie!n1é~;en a g::z
dn

~- aln~jjl szinte elv2h~sztpatat

}anuJ azzal a küzde
melvet a

aHnús:dJkus irányu szöve~kc

zetei;:nek keH a profitehes sza
bad-kereskedelemmel foly tat-

- immár íogalommá vált
::Jos! csupán azzal a kijelenté
"évei foglall1".ozni, amit

árának várható kiala-



a!fJB váro'n most Ün.-

A közvetlen jövő

pedig a két
csapása ésleszámolása
polgári Európa
és szerencséje, ha
tődik az egység.
rehozni, bár a szuKség
rancsszava ösztönzi a
Európát, de ezt
ni, nagyon a nemze~i l szeretne ez a
ellentétek miatt. Főleg Német- ! nevető harnladik lenni ...

ország, ,tÚlolt nenlZeli öntu-l Illés,
menett, nem volna

~~'~~~;;-~*,gW'&

másként kollaborálni, csak l
a vezetést, minden l

I

nélkül, a többi hatalmak neki I nepelte fennállásának 500-í;;;:
engednék át. Hogy ez mit jelent, I évfordulóját, amely ünnepség fi

arról némi tapasztalattal éppen I' gazdag és vtlHűzaios program
mi rendelkezünk, a yilághábo-l szerint a legteljesebb siker jc-
ruból. Sem Anglia, sem a Igyében zajloH le. --

19.

T

A sok vihart látott Európa l nem igen lesz más választása,
uj, nagy megrázkódtatás l mint vagy szégY8uletesen (a. Ja

keletről és nyugatról í Károl}"i Mihály;) átjáiszani a
gyülnek a viharfeHegek, kon-I hatalmat a holsevisiáknak, v.agy

il vészharangok, bugnak ,. megtagadni eddig vallott eiveit
a szirénák. Nem gyorsan rom- 1 s a jobboldal segitségével llJil
boló hm:ikán, tornádó l tan 5zembellhelyezkedni a for
vagy tájfun, hanem lassan, alat- IradalommaL
tomosan áramló passát, mely l Igazságtalanság volna azt ál
szünetnélkül borzongat és J litani, hogy Európa hatalmai
viszi világszerte a huszadik l a védekezés terén Dem loga
század pestisének, a bolseviz- nasitoUak volna elég erélyes
musnak csiráit. l intézkedéseket a bolsevista ve'-

Az az intenziv propaganda,! szély elháritására, de részben
melynek szolgálataba a szovjet I a tulságosan kibangsulyozoH
hallatlan energiát, mérhetetlen! nacionálista politika, részben
pénzáldozatot áHított, lassan, I az eddigi ellentétek likvidála-

biztosan meghozta azt al sának elégtelensege miatt, ér
polgári Európa részén:: sajná-i dekeiket nem tudták közös ne
latos, ám le nem kicsinyelhető l vezőre hozni. Ezzel szemben a
eredményt. hogy Spanyolor- szovjet igen ügyesnek hizo
szágban reguláris csapatok har- nyult, mert kiaknázta a a
colnak a vörös zászló alatt és toU helyzeti előnyt és eSZlW

Franciaországban borotvaélen zeiben egyáltalában nem v;ila
táncol a helyzet. Franciaor- gotva, aknamunkával dolgo
szágban a Blum - kísérlet min- zoU. A diplomácia működése

den vonatkozásban csődolmon- ez ellen hiábavaló, mert Litvi
dott, mert a szakszervezeti ta- now, habár kültöldön komoly
nácsok éberen gondoskodnak képpel tárgyal, Moszkvában
arról, hogy ez az interregnum I' cinkosaival együtt a markába
zavartalan ne legyen, s ki ne nevet.
épithesse a polgári szempontok l' Az európai helyzetet még J

szerinti kibontakozás Ugy, sulyosabbá Jeszi} hogy az Ugy-!
hogya francia kormánynak I nevezett egységf~ontot, fl szov- ,

; ·:i,,::,' , .--"".'_....'__......~ ....._~ ,~__~~,

GY(;lM!t~

",,_::::::::~:~,,-'::::"::'''':::AJ):::'_=::::'::_::::::~_::'~:::'':::~""::~:::::"'::"'::'-.......-::::::~:::::~~=:::~:=:~~::::::~~_~::::::::'::~=::::::::::::~:::::::::' """"""~~~""_~"_"""'_~'V"'''''_·'''''''''''4'"·t·.- ""e;;-'-=,' mlIIIJ" ...... "ii! ~....-~~nll>< ln tmlll:ll:t~"""""""'''''---''&,",Il:II~==W =:Il ~....~_

I

~Uen, a~ eurÓpa.~ " ,.. l~iVá1is Fran~ci~~~szag ,(még ~}a
hatauT4ak nnnden erolkodesuk I jobb mcggyozooésre Jutna lS;:

dacára sem képesek kiépiteni, ! de l:öbbé~keYéshbé a többi ér
Mr tudják, hogy :J. I clckelt hatalmak sem vOlnának
féken tartani csak egyesült erő- l kapbalók elismerni a német
vel Amig Csehszlovákia) vezetés jogosságM és igy a ve
önvédelmi passziv \ d!eimi harcot, habár fgy (:élérL
zsoIdosa és Franciaor zag, hogy I de több táborra SZ21\:acha lES/:"
":\.T . } ~! ,',., J" I ,~, ••l,eme,ors;:;agol larl- ,! neK n:enYCClenel( megV}VD"
hassa, sz0vet:;:·éUl~se B' dil1 cc;v 2 0 ysé cres f;","'n;' "':l',!c,n--, ,~'-' 0- ... o b.... ü....;z:.. ... _.i' J(.", "=- "-'~A.

nek, addig a bolseviki vesze- i vivni szétforgácsoJt erőkkel, ha
delem Európa egér61 el nem l nem is meddő, vesúlyes
háriiható. i vállalkozás, mell ilyei)iórmál1 il

A nyilt, európai anUholse- I szovjetnek cedáa eI5nykMs'i"-
. t bl i', •ll' . I •ViS a . or: K ,-agai amal egymás- í gesse

tól elzárkózva !
csak. I

I
I
iössze- ii

lesz, I
élete i

C I

==-~~~_. =cc====_==-cccc= I
C§iere ere" I

irta: BERÉNYI DÁNIEL

Az olvasókör nagy asztalát
körül ültélc Az asztalfőn az I
elnök: Karácsony Gábor, Mel- I
lette az alelnök: Pünköst And- I
rás. Lentebb a tisztikar tagjai:
jegyző, pénztáros, laptáros,
gondnok és két ellenőr. Egy
ivású, már nem éppen flillal, a
középkornak nekiiramodott
gazdák, mind báboruviselL Ra
vaszdi várakozás sUllyorgott le
a paraszti arcokról, csak Pün
köst András maradt ünnepé-
lyesen komoly. J

Karácsony Gábor, az elnök, l
kigombolta zekéjét, beIsázsebé- i
ből kiemeH egy kis fonoHas I
üveget, kihuzta dugóját és be- I
leszagolt Aztán kortyolt belőle. '
Adámcsutkája mozgott, nyelés
közben kottyanó hangok is
hallatszottak. Kézről-kézre járt I
a kis fonottas. Kéi-három korty ,
után megtörölte bajuszát a
jegyző, a gondnok, a pénztáros
és a két ellenőr is. Ugy irá
nyitották a sort, hogy Pünköst
András, az alelnök, maradt
utolsónak, Mikor kezébe vette
az üveget, mingyárt gyanut fo
gott. Nagyon könnyü ahhoz,
hogy legyen lienne valami. Tor

megköszö-

rüHe, kicsit megrázta az ü ve
get, nem lötyögött benne semmi.
Belesz~g:)lt. Jóféle kisüsti illata I

csapta meg az orrát. Száj ához '
emelte, Feljebb, majd még fel
jebb ta toUa az üveg alját, de
egy áldott csepp az nem sok, I
annyi sem folyt ki belőle. Me- l

gis ugy telt, mint aki ilyel és
ő is JJ;leglörölte a bajuszát Har- I

sogó nevetés verte meg dob
hártyáját. A sovány arcu, ve-!
res bajuszu Karácsony Gábor
nevetése ingerelte fel legádá-'
zabbuL Gunyas vihogás volt az
inkább, mint jóizii kacagás.
Nesze Pünkös! András!... most
megkaptad a magadét! -

Hát mivel érdemelte meg ő

ezt a csufságot? A többivel
nem törődik, hisz ha Ő, Pün
köst András, lenne az elnök s
a komiszság fordítva történik;
ezek mind ugyanolyan készség
gel neveinének a másik ro
vására.

Arcán sötétlett az igéret,
hogy ezt a sérelmet nem fogja
megbocsájtani soha. Nem. ne
kik, hanem gyermekkori barát
jának, Karácsony Gábornak, I
aki csak azért lett elnök, mert l

I
akart elnök lenni, ő meg nem. !
Ezzel a mókával betetőzött min-I
dent. Pünköst András kis ideig II

maga elé nézett, aztán fölkelt.
Szó és köszönés nélkül lép
kedett ki az o!vasóból. Ragyo- !

gó csizmaJ3 nyikorgott A tisz
tikar tagjai riad lan Déztek a
becsapódott ajtóra. Pünköst
Andras megorrolt. Karácsony
Gahor, az elnök, legyintett. Aki
megharagszik, majd rnegbékül.
De II em ugy történt. A köz
ségben másnap már mindenki
tudta, hogy Karácsony Gübor
es Pünköst András hagyomá~

nyos b3,r:itsagának vége sza
kadt.

év- mulva Pünköst And
rás mégis megkereste Karú
csony Gábor1, az elnökN, mert
az már halálán volt BS hi vatta
őt András a sérelmes eset
óta alig mozdult ki porlájarói,
mindig asszonya, született Zen
gő Teréz szoknyáján ült

Karácsony Gábor reszketegen
nyujtotta ki sárgafoltos, ércsC'
mós csontbőr kezét a vastag
dunyha alól. Pünkös! András'
kemény markába vette a ned
ves tapintatu, erőtlen jobhot,
kicsit megszoritoUa és nehéz
kesen leült az egyen es·
székre, melyet Karacsonyné,
született Forró Hus sietős kész
séggel állított az agy ele.

- Ne haraguggy, Andris L
Tréfa váL!... Egy kortyot se
ivott akkor senki... Üressen
vittem a buteHáí".. hogy III eg
haragitsalaL. - nyögte ki a
magyarázatot Karácsony Gábor

és feje visszahanyatlott fl ván
kosra.

- Nem haragszok, G8hri l ---
fejelt komolJanPünköst András.

a beteg !;:öhécSí:!V'{3

Szemét bágyatagon
leségére, Forró
érzett valamit és
szobábóL

- Neked adom a
noHast.,. tele van... az
elnökséget b,.. leszek az
aleIl1ök... oszt megcseréljiik az
asszonyokat. lesZ."
Nektek sincs gyereketök, ne
kűnk sincs Oszt Ilus
máma is csak tégödet szeret, fl.

te párod, Zengő TenlS rneg
engöm...

- Zengő Teréz csak engörn
szeröf, mihóta az én
- hördült fel Pünkös! András
és hirtelen eszébe íu
toH attól kezd ~·e. hogy az is
kola padjában egymás
üHelL Karácsony Gábor keszeg
képü, sapkóros, gyors szem.7á
rásu fiu voH, Hyakab2n minc1;12:
a hátán csomóba kötött kendőt
hordott, hogy meg ne fájuljon
a torka, meg a mejjc. Ellen-·
ben Ő, Pünköst András, Bt lm
safejü, pirosképü parasztgyerek"
dijbirkózónak mett be melk+
te_ A pad alatt a csontbugatl}TI
zsinegjének egyik végét Kar:3,~



3 193Et

k óta

Toilet

HOLLYWOOD SZÉpstG
KAPHATÓ MINDENün, .. .Á.RA 40 l<"ILLÉR.AKA

iő- és

veZ-2I ~s.

A Türu!-Sz6vetség i.·e'i1a.ez,~se;-<,,~

seben

:;~;:::::~:::~__~:i~7~:'~::;~~:~~,~.:,~~;_::~-~:'Z~:~~~~,,~~~::;"":::-'\;.::::::::::-:::::_.-"?"~~me=::wrt-;;:JS::~.ft~4:1a.-:=:_::::::"':::"''''::.~...Q1t~.e~ ..~_a::.::'"~{:::'1'te~%:='t...=:...:::..::::......~Jt:::"~::i;("'"::""':=:%::::"l:..::fl,.,...::...::.,;p:::;f~~"::~::::::::~:=:~::::."""::::~:::-~:::::~~~~~~:::::~.)!\.,,~~::=:=~:::

ETÉsE l '?ot<> Mekol "'.:::::::/i!!.!1!!.!!I~JJj!il::::::::·· . :':':::::}:;:::;;::7A

:i>"1;á;u~~~::\s:~~el~Ot~:'~:g~ j>w/"Wllll;"
beni müködése csak öregbiteUe i

a tiszteletet és megbecsü- I
lés i , arnelyet puritánságával, !

életével nur addig is I:

méHan kiérdemelt i
A magunK részéről azzal a l

szomorú kisértük utol- I
utjára Batári AnJalt,hogy l

emberrel ismét - sze- !
~

H.E. I
l

~~""""'''''''''''~--' ...."""""""",,,,,,,,,,,~'''''! !'~"--""=."~""",~""""""",,,,,,,,.~,,=,,,,,,,~~~~- , : " I
t e ele II

, ,. . 'b' 640 .. !motlevo varosa an' utazaSI ~
I

iroda ki értékes tevékeny- !

séget, melynek er~d;;é~y~l{ént

a nén1et és olasz vendégek már

ic\(~ge'n!o;:,~almí szer- L hó 30·áo, a lengyelek pedig I
oklóber l-én érkez~.~~,~~g a

HJ).l!EI.C;U SZ2- magyar iővárosba

válható i kosnak, az utcán felügyelet nél
Gyomán, szer- kfll hagyott kocsijába fogott 10
5 óra vai az itt időző vándor-cirkusz

gyoma] i8- , reklúm-zenéjétől megvadullak,

s a gazdátlan kocsit, - kiesett
ruddal, vad iramban vitték a
Horthy Miklós uton, a fő-tér

felé. Különösen megiramodtak

a lovak akkor, mikor a kocsi
egyik kereke - lőcsöstől - ki-
esett, s a kocsi eként féloldal
ra düH.

Ilus. De Karácsony Gábor már
letette a garast, ez ellen nincs
apelláta. Igaz, hogy Pünköst
Andrásné, született Zengő Te
réznél nem keH hüségesebb le~

leség, nem olyan csélcsap, nlin
den nadrág0ssal szíveskedő,

mint Karácsony Gáborné, szü
letett Forró Ilus. Mégis jó, hogy
igy esett a választás, ezért az
egyért. csakugyan hálát érez
Karácsony Gábor iránt Pedig
Forró Ilus, most, tiz év multán
talán még szemrevalóbb, müü
annakelőtte. Ebben a minutum
ban be is- kukkantott az ajtón,
kissé ijedt, mégis reménykedő

mosollyal arcán, de valamit
meglál:hatott, mert a mosoly
hirtelen rémületté torzult és
Forró Ilus visszahuzódoH. De
a szeme addig is ugy égette
Pünköst András szivét, mintha
szénparázs lett volna. Az em
bevnek ilyenkor már erősnek

kell lenni.

- Nem haragszok, de Zengő

Terust nem cserélem el senki
asszonyával! Elnök se leszek L.
A nagy fonoUas se kell L.. Ma
raggyon n1Índen a tiéd oszt
erősöggy! - szólalt meg Pün
köst András és Karácsony Gá
bor szemébe szeretett volna
nézni, de az üvegesen meredt
a semmibe. Ni 1 A keze is hül.

Most vette észre, hogy halott
ernber kezét szorongatja.

jék az összekoccanást Vak lett
volna, ha nem látja, hogy Gá
bor szeme Zengő Teruson jár.
Mit tehetett volna egyebet, mint
hogy ő meg Forró Ilusra ka
csintgatott a maga lassudad
piHantásaivaL És nem cseleke
dett szive-szándéka ellen, mert
Forró Ilus ? .. Ó, be gyönyörü
teremtése volt az Istennek l...
Esténként együtt jártak Forró
ékhoz és onnét Zengőékhez,

vagy forditva, lányt nézni és
nagyokat hallgatni. A kölcsö
nösségi viszony értelmében Ka
rácsony Gábor mindkét helyen
nézte a lányt, ellenben Ö, Pün
köst András kizárólagosan For
ró Ilus tüzes szemébe olvadott
beie, míg Zengöéknél köteles
ségtudó szeméremmel sütötte
le pilláit. Hogyne döbbent vol
na meg, mikor egy nevezetes
napon Karácsony Gábor eléje
állt, kajánul ránevetett és ki
bökte: "Forró Ilus lesz a mát
kám l" - "Az enyém meg Zen
gő Terus l" - szólalt meg ak
kor a ke!;erü dac és lemondás
borongásával han~jában, mert
ugy hitte és szeretle volna, ha
fordítva történik. Forró Ilusnál
csak egy szebb arcu lányról
tudnak a községben, aki ugyan
Zengő Terus, de Zengő Terns
nál is Csak egy formásabb, vér
pezsditőbb asszonynakvalóakad
és az nem más, mint Forró

Gabriéból is. "Égy, oszt erő
söggy l" - igy biztatta egyko
máját. Eltürle, hogy az meg
hálából olykor komiszkodik
vei~, haját huzogatja, megrug
dalja, összekarmolja. És mily
számos éveken át fennállott i
közöttük ez a furiga kölcsönös
s':::gl ,iszony, SuUyóíegény-ko
rukban és később is, mikor
már kocsmába jártak és cigá
nyoztak néha. Karácsony Gab
ri kétharmadát itta meg a bor
nak, hogyerősödjön. egyhar- I
madát iHa és kétharmadát H- j
zeHe Ő, Pünköst Andris.- Igy l
voH ez a háboruhan is, mely-I
nek éveit Karácsony Gábor I
kórhá;;;akban huzla ki, ö meg l
a lövészárokban. De itthon l
mégis Gabri volt II rettenthe-'
teUen hős, Ő, Pünkös! András
pedig a ~yáva mamlasz. A szé

éta látja. hogy ő Kará~ i

csony Gábor védelmező csat- I
lósává degradálta magát. Gye- l
rekkorától kezdve. Az ö fényé

sütkerezeU. Az ő hátán
iVHnden kellett ne-

az övé, ő semmit
sem adott. Magából a semmi
nél is kevesebbet. És Ő, PÜll

köst András. ugyanegy leányra
semmi killcsért nem vetett vol-

szemel, Karácsony
féltékenység ébred·

ugy forgolódott,
lanykérdésben elkerül-

a ur néha szétiil-
mire két ököllel

a szemüket, oly irgal-
:maHan csaptak; hogy
vissza állitani az egymás'
UHmtoÜ-·m,:;s :régi Ba

erősebb forraszíásu
vérszer-

h.áis3ie.íeL ..~lZ is eszébe

huzog~H'a, a ma
),,,ndris. Csak

2gvsL~er merte őket Komorján
a nagy méregtöl

tanító urnak, aki
~Legyezve tájékozódolt a

i:rá~yáb8n, de Pün
kösl AncL-is Kan)
csony Galn'i inté:ére letogta és

verte a Jadást, uli-
L;:, b.:; ben a gyenge

onn, lötyögős

annak



ft szövetséggel
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magyar
láb kivűl szán1ialan
portot, cikket,
gényt és
lál az olvasó

kataszteri vé.gzi 2.

Magyar Szövelség, mint
a technikusok veze-
tő érdekképviselet,e,
hivja a Bndapesten,
és Kassán végzett érdE~kí~íteket,

hogy
ikat, éyfolyarnukat

egy száma 20 Imér.

A h.ires mmcsmagoir, a nagy
~;zirlésznő1;j a
asszonyai a Lux
enyhe habjára blZZo.k féHve
őrzött voúz6, sj ma
bőrük ápolását Szépsége meg~

őrzéséhel --válassza On is mm
dennapcs hűséges

ai illatos Luú
bőrét és kezeit

A Lux

éle'lregéJ.lyéről pon1-"
pás cikkhen szátnol
Világlapja
nagy

szmT;.

a
teendőkről, a
sités módjairól,
mölcs aszal:Asaról J a7 osz.; n.Ó~·

vén vvé<i-;::l rni

szertár

r
SZÓDA\IZ!
I
i

egy liter kada.rlia vagy
fehér fejlett ujtor Soltvad
kertáliomásra kis7áJlitva
s feladva. Vasuti [llVill· kb.
4- fillér literenkelJt. Csakis
SOliteren felüli retHJdeEl
fogadok el. Hord,\,
cesetfadok sz;Í)'
léllnára
3-~.napO!,l . _ b'~(!11e!,t\?
kutdendo \~:SS7,::::'

dés ulanfé':~"~L

Icvéibélyeg el
dől( Inintát cl

[;1sdobozt'iín,
Soraim 14:e.!iemes
itZll~la~. tiszta, tőkéleV~s :::8"
mSil:ua'<; és n e

Mementó, intöjel a nevem,
Még a keresztvíz sem árl ,;ekel11.
EH~ntillondás és látszat;ögyok,
Mégis örök igazság mandck.
Kisérlek, látlak, el ne bizd nl.2gad,
Fátyolos lényem reád is tapad,
Me1fte is csak árva vagy!

Harsánvi
föjégyző~

Bár gyógyíthatatlan'
Seb,racrYOK
j~égis gyógyirt, enyhülés t hozok.
~ bár szeretetlángokat
Mégis máshol szikrákat """HLJ"-.

Ott, ahol még nincsen ,ábOf(Hl1,
ijogyrészvét és szeretet
Es félős az ostrom.

Megmondom: Az árvaság vagyok.
NélI<ülem nem nőnek sirhalmok.
Vegnélküli acéliánc \'2 7 vok
S !l~jnctel1ki1 magamho~-láncoJok.
Nia, vagy holnap? Az lehet kérdés,
De eióíem soha nincs káérés,
Nincs, nem lehet menekvé:; !

Hid vagyok l Élők, h01t2,k Lidja
Az örökélet országutja 1
Az elmulás néma reklámja
S a~kr reáíunézJ Ineg nern _bánifl,
Mert az ábránd tŐle messze úalL
Nyomomra hamarabb rátalá!
S nem fájnekia haláL

Hiány; sötétség sürvagyok.
S ahol vagyok, ott fény nem
S ahová váratlan röppenek,
Szeretetlángok ott nincsennek;
pe ~am~ában tiszta gyöngy marad:
tmlekezes. mely nem tűr sarat,
Az idő bármint is halad..

Mondd csak meg nektnk,
Ki és II\] \'agy te?
A simak seitelmes szülöHe "
Ki lopva és észrevétlenü!
A sebzett; gyászos szivbe ked1J.
S nefn- hagyod, hogy n11~g1eren1112'SS{l'

\ri§;asz balzsalnát s rátelle~5e

Sajgó, csapzott szivekr';.

Clin! :

Valami mégis csak marad "
Ami e sírbó j

Valami lebeg, pedig nehé;;:,
]\'legfogni nern tudja elY!be.ri kéz.
Lidérce\{ lángjakél1[
Valanti, nlilől a könn)' escHog
S a vén kaszás vigyorog.

Akkor szü1eUk, íriÍkor 2 kLnt
~C!J. JcopOrSfD i~tolsót l<opp;:::nt)
t~1H{cr elhalku.lt a zokűgáE:

}VHkor elüszlctt a toloj];7~.'

És Elh1c!en, lJJinden eic~C:lldesü.

./1. frissen sir 1,;,-·!c~.1

S a ':-:z::a:érü~~

S rnarad OH ? fa1:-:::-c$"f~L sirdú;"ub,
\lirág és szonlüííU fűzfa hlyn b~

Jv1cly' a sirt lágyan
l'~o IDeg a temető ·avarj~:.

Egy néhány ottiakó mac!3'·k2....
S aztá.:li' hel11 rnarad se!I,'!r~j üH l1átrB
Az örö].; csend honába!

akár

közölni

d

ti,

A szerkesztóség.

ozI

4

rokkantsági
blázata

kesztőségévelakarír~ch~"

szóval, vagy telefonon
sziveskedjenek.

a hatalmas. lökés a megbokro
sodott lovakat megállásra

Az igen sok l"H::zoJe
volt, s szerencsének tartható,

sem·embertől sem álauól
ner.<i követelt

és

F ,

S Ol

1.

I

a t;:\·i I~~ j! i ~~ ; .~~ l a~~i rj~·I'~.·~ l:ti'~J:-lf
kereset l;:: ;:: - 00 N"'.'~ Ef kere~et í ~ :: I :;;:'~ ,,~ .=:,~
eléri az ]:§.. ~ ~ 2:~: ~ -5. elérf-a t S~· r ~~~ :~:~ ~~ <

50.- P.tl-.461184-i ;;5.29 12.g4.·.14... 8..PP-t.l.~20·.'.8Gl ...-. ',113733! 1!-4.41'.190.- " 1- 90 360-1 185131 15.42 9.60'" i .-.?/J 120.- 114599 i 1217
10'1.-" 1.50 600-,228.55 19.04 14.40 .> ! -,48.192..- 116167! !347 .
29~ - n ! 210

1
840- 271.97 2266 19.20" l -68 272.- 117891 i 1401

~3v.- " 1 ~ ~O 1~80-1 3!5.38, 26.23 (24.- " l -.88'1352.-'-1196.241 163.'5
,)00.- _ j ;) JO b2D-, 338Bl i 2990 2880 l 1.06 ;424.- 12H.84I lT65
400.- 4.20,.1680-: 42393! 35.33 336.0 I 1.26504.-1.229.16 i, 19 J.O
5ftO.- 5.4012160- 51078 42.50 3840 1.44 576.- 124476 1 20:40

. 43,20 " I 164 956.-:- :266.63 I n22
8 - " I 1.84 736.- 1279.42 i 2328

52.80 " , 2.02 808 - :295.0 I 1 24;58
ennél I 2221888.- 1312.33: 2603

többet ' , ! I

A "G y o m a i U j s á g" megir/a, hogy szeptemberoén meg
kezdődik az öregségi és rokkantsági biztosítás fo!yóáitás1L Urána
néztünk, a biztosil,ottak keréselük arányában miTyenös:5zegii
járadékra tarthatnak igényt, ha mostnyugdijlia'mennének, . illetve·

befizetett igényt támasztana:k:·öregségrés·roklfahl-
sági nyugdiiukra.

Két l;l,b!ázaíot adunk itI, az I a ha~ifizetéses aJkal!.n'azoHak
a az ipari munkáSOK kategoriájába· sorozoU'heli keresetének já~

radékáf mutatja;

~

l
!

l
l
l

~~--_......_--.....,.,-----.....,,-"""""-~-~ I
l
l

tel-ére jogosító igazblvanyokat l
adunk, - tejjeséi dijtalfmnl, l
csupán az igazolvány nyomda~ !
és postaköIíségének megtérHé- I
sére kérünk darabónkint 20 l

'l

!
Az akciónkban résztvenni l

l
szándékozókat l,érjük, hogy I
ezen szándékukat szer-I

Annak. a megállapodásnak
révén, amelyet lapunk a
pesti "Kultur" Jegyirodával
kellő számu jelentkező eseién
- létesiteni abban a
helyzetben leszünk, hogy előfi

zetőinlmek és olvasóinknak 
budapesti tartózkodásuk idejé
re, a legmesszebbmenő ked
vezményeket biztosithatjuk.

A kedvezmény lényege, hogy
az ősszes fővárosi szórakozó
helyekre (szinház, mozi, cirkusz,
Angot-park, Állatkert,
sziget, stb.) 20-50 százalékig
terjedő engedmény igénybevé-

l
hosszú időn. át emlékezetessé l
tegye. j

Az ünnepély keretében zaj- i
Iolt Je többek között a járás-!
kÖZl tiizoH6-verseny is, ame- I
1yen 7 benevezeH csapat vett!
részt, s tettek tanuságot ügyes- :i

ségükről, rátermeltségiikrőí és!
fegyelmeieftségűktől. . l

Az ünnepségeket a hagyomá- l
. . . .. . 'I

nyos bankett fejezte be, melyen!
a szokásos pohárfelköszőntők I
elhangzása ~tana vendéQek!
kitünő hanguhltban, még sok·áigl
tárQva:ták a kellemes élménve- \

~- ~ i
ket l

I
~~lJ&~~~'tl.~qi"':"'O""aAi",~~V-Jlf-"''''''~~~ ~

l

I

Foyó hó 13-án, vasárnap
ünnepelte meg Endrőd kőzség

- diszes keretek között - az
Önkéntes TüzoUó Testület fe~:.n

állásának esztendős évfor
dulóját.

Az ünnepélyre megérkezett
vármegyei notabilitásokat Har
sányi László főjegyzövel az

élén az Önkéntes TüzoHó Egy
let érdemes vezetősége fogadla,

s a rendező bizottság gazdag
programmja gondoskodott ar

ról, hogy ezt a felemelő ün
nepséget a résztvevők száinárá,

A vágtató lovakat eg)' szeren
csés véleilen. fékezte meg. A
kocsi szembe-:

jövő szekérnek,

s miután ennek
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nepun epei
az Erzsébei<ligetben,

Szeptember 27 - én

legfrissebb sporthirek
Szápíembe:r 27-1 mérrkőzések:

GySC-,-Törekvés, CASS-GyTK,
KTE-ETK, Hunyadi - BISE,
BTE-VSE, MTK-M.Máv.

A csabai egyesbiró uta.sitotta
fl szentandrási Hu~yadi SE-t,
hogy mult vasárnapi GySC el
leni mérkőzésről történt távol
maradását nyolcnapon belül
az alszövetség előtt igazolja.
Az igazolójelentés beérkez
iéig a meccs sorsa felől nem
intézkedik.

A fegyelmi egyesbiró Bura
László BISE játékost novem
ber l 3-ig, Ancsin István MTK
játékost pedig október 3-ig fi

játéktól eltiltotta. Lipcsei Fe
renc BISE játékos szintén ok
tóber 5·ig tartó eltiltást kapott,
ezt a büntetést azonban 4 heti
próbaidőre fel függesztették.

GyTI{ külömbeni játékjog
feltüggesztés terhei mellett 15
napon belül egyesbirói határo
zat értelmében 25 pengőt tar
tozik megfizetni a csabai MAV
SE javára.

GySe bevenevezeH a Szövet
ségi díjra. Első mérkőzése

szeptember 27-én lesz az Oros
házi FC eHen Gvomán. .

Legujabb szabálymódositás
szerint a labdát a kapus kezé
ből kirugni nem szabad, sőt

ennek megldsérlésél is szabad
rugással keH büntetni.

sz

Anyükön"'vi hirek
A gyomai anyakönyvi hiva

tal könyveibe 1936. szeptember
W-től 26-ig a következő be
jegyzések történtek.

Sz\Ü II! <p III lll: ,p l!<&:

Szatmári Károlyné Varga Ir
ma leánya Mária ref., Cmarkó
Jánosné GeHai Margit fia Já
nos Zoltán rk" Kató Lajosné
Molnár Mária leánya lviária
Eszter r~f., Pfeiffer Józsefné
Joó Mária fia József evg., Ke
reki Simdorné Baksa Julianna
leánya halra született, Horváth
Lászlóné Megyeri Róza fia
László ref., K. Imre Lajosné
Szántai Margit fia László reL

1:láJl'dfll>§dgot kötöttek:
Zs. Timár Lajos és Hunya

Bernádett. Bandar József és
Kereki Róza.

~tegb.dHdk II

Hj. Szabó József 33 éves reL
Batári Antal 68 éves ret .

elő

1111Ililii!

fizessen
cl Gyomai Ujság kiadóhivatalába

a legszebb magyar képes
. folyóiratra! ..

Ar?daJom, "képzőművészet, szín·
haz, zene, film, rádió, könyvek,
társadalmi élet, világesemények
valóságos élő tükre a Franklin
Társulat képes folyóirata, a

i
§zinészllő~ aki fel akarja 'I

robbantani a rulettbankot. Tiz
évig ért Monte CarJoban eoyb

egy pesti szinésznő, aki fel
akarta robbantani a rulettban
koL Erről a szinésznőről pom
pás képekkel illusztrált eikket
közöl a Délibáb uj száma,
amely j 00 oldal terjedelemben
és gazgag tartalommal jelent
meg- Szinházi beszámolókat,
háromfe!vonásos szindaraLot,
noveUákat, remek képes rá- I

dióműsorokat, nagyszerű film- I
rovatot és több mint száz I
szebbnél szebb képet talál az I
olvasó a népszerű szinházi ké- I
peslapban. A Délibáb egy SZá-!
ma 20 fillér.

Amlre minden fiatal anyá
J]ak 5ziJksége van. Minden
más naptárt megelőzve már
most megjelent az l,Országos
Stefánia Szövetség" ldadásá
?an, ~e:ler Lajos igazgatÓ sz:er - I
Keszteseben a .Magyar Anyák
Naptára" A kitünő gonddal
összeáHitott naptár a náptári
és szépirodalmi részen kivül,
sok hasznos gondozási és láp
tanáccsal szolgál. Kapható az
"Országos Stefánia Szövetség"
védöintézeleiben. Gvomán:
Gróf TisJa István u. 69. .End·
red,ön: Selyem u. 8.

1·ii\~a1fflí1lDa«liii~~etlitti

I A'R" il
~" ~j
~ GYOMAI I'v1EZŐOAZDÁK TÁRHÁZ ÉS ~ i
; ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET ~ I
~ ~l
:.~ a magtárában (volt Iványi-féle ~ I..·.
~ magtár) m j n d e II f é l e !) l

I IIi termény i·
~ tárolását vállalja. ~

~ Kilátás van hOQY él ~ .I ~'vl •

~ tárolt b ú z á r a, kamaT mellett, ~

~._ 1.1 ~._ I\Ölcsönt ad cl Gyoma·Endrődi ~

~ ~€ Hilelszövetkezet. ~i A "HOMBÁR" szövetkezet E
~ minden l;
~ ~I ményért i
I él legmag-asabb napi árai fizeti. ~

i~~•••gUU.uouUUgg......uI

Szerkeszti RÉVA.V JÓZSEF
Kiadja a fRANKLlN,TÁRSULAT

iriák a legkiválóbb magyar
írók. kŐltők, tudósok, kri-

A Tiszántul faeHátása. A sze- rikusok, újságírók, illuszt J

gedi keresk.és iparkamara közli, rálák a legjobb rajzoló-
hogy a szegedi, továbbá a Csa. és fényképezőművészek.

nád és Békésmegyei fakeres- i Évi előfizetés P 840. Előfize
kedöktől az utóbbi nanok fo- I téseket készségesen továbbít a
_ " r l Gyomai Vjság Idad6hivatala.
Jyaman szamos plfmasz érke~ ,

1~~U'llliU
zeU be:ll ka'narához, hoC!v ilI~Y~~

. videkeknek iüzif2val val6
b

léH l A fári-legenda folytatását a
eIJátása ·ezidőszerint még biz- l jövő számunkban hozzuk a
rositottnal,;: egyáltalán nem te-! mostani anyagtorlódás miatt.
kinthető. Az utóbbt hónapok'
folyamán ugyanis román tüú-!
fa nem érkezett és száraz, I
1934-35. évi termésü maavarÖ',

!üzifára is igen kevés szálhtási
igazolván y adatott ki. E körül
ményekre való tekinleUel a
szegedi kereskedelmi és ipar
kamara azzal a megkereséssel I
íordult a földmivelésügyi és.
kereskedelemügyi miniszterek-!
hez, hogy a bizitael1:.Hé.s hizto- I
silása érdekében egyrészt meg- !
.;I l 1" . ..,.. Iie e"o mennYISeQll waa~-;onok- i

...-' ':"10 ~

nak Romániába való átaHitá-!
\

sáróI, másrészt pedig magyar!
tüzifa szállitása céljából a szük-!
séges száUitási igazolványok l
engedélyezése iránt intézked-j
jenek.

ér-

1U!-.

kiadá..

az 1938.

átvegye,

évi kibocsátású 5 százalékos
kamatozúsú kényszerkölcsön

kamatszeivé
kibocsá-

()rszággyülés~. ~Z ösi várűs

-, lázas tevé
meg, A sörgyá

rak egy modern, minden igényt
éDJHetne:k a

nagy idegenforgalom
de maga a város

·UUlJ.<J'.'V pengós 1{özn1unlzák
h!(;,U,"'!~,1ViH járul hozzá ahhoz~

a jubiláris diszországgyü
kere-

között folyhasson le.

fi:m- és érei;utatás. Chorin
Gyosz elnöke, valamint

ct bányavailalatok kész
ségük"t jeleD.teUék ld, hogy az
Ors2. Anyagvizsg;:Hó Intézetnek

összegeket bocsájta
Ilak rendelkezésére abból a
'vGllJU'lJ)i, hogya belföldön a terv
szerü iém és érckutalás núelőbb
rnegkezdödhessék, A nagy hürd
'3!-ejü e:határozás~ól méltán vá'f
nak szép eredmén.yeket is.

tartolo pénz
HHezea::Ii{ biz8!UD,k meg.. Saját
érdeke mmaen, kötvénytulaj
donosnak, hogy az uj szelvény
lveket .- a régi szelvényiv u

5 1936. szeptember 19.
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~', I ,-. ,",,' , . ,I
l"'iagy."'pos -- cnl1i'üCt AillmL l

értesülünk. mDzga\om indult l
meg abba~ az ir~nybDln, hogv l
Na~vlapos állomás neve - a~ I

~.'" '. , . " ~
er:.drodlek ohapnak eleget teen- l

kiket méHán bán t az, hogy il
vawtáHomásuk nincsen,

"Nagylapos-Endröd"-re vál-
tozt~ ssék ál. tiszteletre-

ez az akció, épen oly,
hogy az eseueges sikerrel I
tuLövünk a célon. Hogy I

meglesz a "saját" állomás, csak li.'.'

köszön el lesz benne kevés...
Mert ha egy idegen - Endrőd- I
re igyekezvén - ezen az "ujU i
áliomásoi1 fog leszáHni a I

s oU csak meg, I
hOfi'Y eO'veb alka.lm.a{C'ssái.! hH-.. 1,'1

~~' O~ , ,.. , m , , ~ " J" ~
esetleg masJeR-ket arat I{ell ;

~yalog:l~l!a Endrődig, amil II

Gryomarol - kocs,;,\11ü - uton, I

kényelmesen, percek alaH ér- I
nem hisszük, hogy l

t
.. l . Iez az w.... szerencses I

megoidá:mak bgja taLUni -
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Hárn'Thas - vagy kiiU::'l1álJz\ kel- s2ek",
rény, lJa;;mált, jOKJrllá!1 i11f'pvfJeln" ke
res!ctÍ;{. Cír:l
üZ;.elben.

KiUínö zamatu rizling bor lite~

renként 56 filléxén k<\plJató Kerekes

nOtnkerti 11áza e1küItözés n112tt ~ürgő'"

sen elődó, 1-1

c:eielős üzemvezető: Tekel Sándor,

E!ad6: 800 D.-ÖJ pocoskerL 31)(J!J

n~-öj han10skert szép j-)A,Z.ZrL 30 hord
l{eselydsi föld tanYBval j egy nagyleiek
a vasut utcán; 1256 D.-Öí cifrakert, 4
szob~, 2 konyha, 3 ka;naw, 2
diswó ól és hj·dalób6J álló 700 n.-öl
telekkel biró.

Ezenkivül eladó sok kisebh .,'''c,. ,,]'h

ház 500- J2.000 P-ig a város m~rJ{1el1

részén.
Ugyancsak i'2.n'Jak

náJ1aJ~1 kisebb-ndg>'obb híft01-,>:Jk ff"

Én:iekiődök foniuljarl2.K 1;5ö Balázs

eladó.

Sebessy János Grl;l' Tisza István
uton levő háza eladó. Érdekli\dní le
\Jet a főü"le'ben. 6-.3

vező -fL:et23! fe]t2iqlek nIe]; ett eI2tl.6.
Érdeklödni le-het lel/éjben is a Békés·~

[negyei Keresketiehni B~lnlúlál~ Békes-~

csaban. 3 ·3

KároiynáL

"Urinőotthon Budapest, SWllcly-u.
23. llL 19. Szeptembertől havi hat'ian
(napi pengő telies. kltű"ö ellá
tás. Diáldányolmak kedve;ém:2ny." 3-2

( ,<t

Dr. Timár Sándor ház.ánál
Endrödön l:itünő acéljr~~to:; üzlet«:tó
és kf:t kl~'ak:3ti-3i!.tl V~j~

Paradicsom-os r~eresek

megnrGte:re~ Zdnym U~ 61 E;Z,

Enó1iőe:;HSn, aNagyperes diUöbtn 8
kishold föid; DécsD-ásklu~1Qn 2000 l1égy
szögtd. Dávid dü!óben 2340 nt'r''''l<''J_

Öl KörÖSl.arC5án; \'a5LÍtálh)m~i5iloZ

köze], T'en~etöhalo1n és [)érdüL~:bclJ 60
ta~lyásbjttoki 10\-abbá I\ufh2c-

.::;\) ki~hO;r1 prill:a

A szövetkezet
Jalta a
ton-SchuWeworth

Mííve!( r. t. képvIseletét és
mindenfajta gazdasági
szerszámokat és e~,e\fasakattal"t

a raldáraban, Mielőtt ebb\eli szűk·
ségletét beszerezné,
latot Ei! Hombár szövetkezettö!'

Te~-ek pusztán terntH~U:; 5ze~e~~tc~"

ron rosté~t b.ánkutt; Vel{}t;:2g bL1J~a

"'_''''I>r,,,\\ szövelkezet lltj8n kLlphatÓ~

ru
Nagy

ö

iradó.

védekez-

.:1102g6
Domokos. Albert reh·esl: rgy kiszol

gáló leányt és tanuló ·fiukát }::'~OIH;;1~j

20 án v'éisárn2p be!érésre. 5-·-3

,A főszere-pben:

;) első

közül bizto-
gyözné 'le a BTK-t

Góllövő

L-'_~R'V,il Toroczkai l

JU.<i.a
~i-'r k;-~ fé:~zf-iirne

A Szövőgyár vasárnapi játé-
nem arat-
L osz tályban.

a KISO K válo-
l\i1SzSC-hez

va-

M.ve-

4 1 (1

meg nem

kisérletezett, aminek
megfizette az
CsiiUög által
tész szépen
szögietrugás
egyenlít. l-l.
játék
kezik a
vetkezőképpen

békési csatárok:
Pocsai 1, Szöllősi

Majd a 42.
zódott
és berugja a
10-2. A nagy játék()t
tatott. Biztos
oszt-nak. a
gól után védekezésbe
ugy
volna négy-öt

Wertheim
:letett.

Mindvégig
lyenként
hozott a
ja. Az ETK
szoH és heIYE;u~,ellt
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Most, hogy lecsendesedtek
azok a hullámok, melyeket Ma
gyarország derék atlétáinak a
berlini olimpiai versenyeken
való dicsőséges szereplése vert
fel, érdekesnek tadattuk be
szélgetést folytatni valakivel,
aki ezeknek az olimpiai verse
nyeknek szemtanuja volt, s aki
ezekre a versenyekre közsé
gl1nkből; Gyomáról utazott ki,
hogy az Ő ott szerzett impres
sióit, élményeit meghallgatva,
azokat olvasóinkkal is megis
mertessük.

Felkerestük e célból báró
Maasburg Kornél tb. szolgabirót,
ki szabadság-idejének egy ré
szét használta fej arra, hogy
ezeken az ünnepségeken részt
vegyen, s tanuja legyen azok
nak a szép, nemes küzdelmek
nek, melyeket a világ legjobb
Gtl~tái, versenyzői, egymással
húrom héten át vivlak.

Báró M21asburg Kornél elő

adását - neki engedvén át most
a szót - a következőkben adjuic

- Sajnos, a rendelkezésemre
álló idő csekélysége miatt, mind
össze tiz napom volt, amit a
versenyek megtekintésére for
dHhattam, s igy sem a megnyi
tó, sem pedig a bezáró ünne
pélyeken nem vehettem részt.
Bármennyire is sajnálom ezek
nek elmulaszlását, egy csekély
képzelötehetséggel magam előtt

tudom látni azt a képet, amit
ezek nyujthaUalc Azok a gigá
szi méretek, s azok a modern,
egyszerüségükben is impozáns
vonalak, amelyekkel a berlini
stadion épült, a rendezés hi
bállansága, tökéletessége, oly
lenyügöző, feledhetetlen hatás
sal volt a szemlélőre, hogy ezt
a haH'4st jobban feliokozni a
leglelkesebb diszünnepség lút~

éhány SZÓ
az Oli piászrói

fel ennek meglekintésére.
Ez a kedvezmény t. hó 29-én

éjfélkor lép életbe, s október
Hén éj féikol' jár le.
Bővebb iel világositást kész

séggel nyujt a Turul Szövetség
propaganda-irodája: Budapest

Petőfi Sándor utca 90 Te
lefon 189-360 és 189--075.

A siker érdekében az orSZá-I'
gos előkészitő bizottság dr.
Végváry József orszgy. képvi- I
selő és Dérczy Ferenccet i
az élén, fáradhatatlanul dolgo. i
zik, s hogy ezi a kiállitási mi-I
nél hozzáférhetőbbé tegye, ke-
r~sztiH,:itl:. a IV~áv.-~ál, hogy, ~ II

latogatok 00 szazalekos utazaSl I

kedvezménnyel utazhassanak !

ilyen egyvéleményen a törvény
hatóságunkat, amit annyival is
többre éríékeIünk, mert ez a
szép választás a gyomai járás
lakosainak egyhangú vágyával
is egyezik. I

Ugy értesültünk, hogya já- I
Jtás minden törvényhatósági bi-I
'!>
20Usági tagja bemegy szerdán
Gyulára a választásra, hogy ez
zel is dokumentálják a vár
megye előtt a járás egyhangú
megnyilatkozását dr. Sorbán I
Jenö mellelt I

s hogy ezen l1atározatáról a l
gyűlés az egyhDzmegye minden

tagját azzai D. k.érelemm.el érl~siti 'I..

hogy 8. megejtendö püspökvá-
Lasztás során szavaLa~át Harsá- !
nyi esperesre adia le. "I'

..I ÓL v

A közhangulat után ítélve, i
Harsányi Pálnak, - (akit köz- i.

séQünkhöz. honnan papi karri-....... ,/ ~ .... ~

érje kiindult, érzelmi szálak is I
füznek) - a püspöki méltóság- !

. , 'l.' ·d Ira v~l~ megva asz~as~ maj -!I
nem bJzonyosl.'a 'leheto. !

"A gyomai ref. egyházközség
méHán lehet büszke az illuszt
ris jelöHre, akinek megválasz
fása szivügye is immár, - s
ha döntés az ő javára történik, I
szivvel-lélekkel bizonyos, hogy.
az őszinteség fog sulyt adni I
annak. a boldog .felkiáltásnak, l
mely hivei ajkára tör, - egy-
hánglilag kiáltván, hogy: .

vivat Harsányi Pál ... !
(H. E.)

R·o;
\.~6

megemJé
2-ún

Amint erről már
kez tünk, most,

meg Budapesten, a Tu·
rul Szövetség kiá}ljtása, a Ma
gyar Nép Hete,

A kiálWás központjában a
magyar nép, - mint őslermelő

- áH, de számoUevő szerep
jut a magyal.' iparnak és ke
reskedelemnek is ...

Jóleső megállapitással közöl
jük a gyomai járás lakosaival
azt a kellemes hirt, hogy a
vármegye törvényhatósági bi
zottsági tagjai nemcsak azért
váiasziják meg föszolgabirónak
dr. Sorbán JenŐI, mert a gyo
mai járás egyhangulag Öl akar
ná föbirójának, hanem azért is,
mert dr. Sorbán Jenőt a railg
időssége és egyéni rálermeH
sége miaU is a legérdemesebb
nek tartják a gyomai járás fő

szolgabirájának. Régen láttuk

láry Károlynak előrehaladott il·

életkora, s a már ezzel járó
gyengélkedése, s csupán ez voH i
az egyellen ok, amely iniatt a I
szóbanforgó érlekezlei határo-i
zata a hivek körében nem ta- l
lálkozhaloH osztat!gn tetszésseL l

~

S mégis, amikor a mostani bé- I
késcsabai gyülés napirendjén a I
már fentebb emlitett gyomai l

I
inditvány tárgyalására került I
volna a sor, az elnöklőHarsányi I,

Pál esperes arra kérte a megje- !
lenleket, hogy a személyi harcok l
elkerülése céljából,a tárgysorozat I
eme pontját vegyék le a napi
rendről.

Ezzel az elnöki inditvánnyal
szemben azonban a gyűlés kö
zönsége mereven szembehelyez
kedeU, s óriási lelkesedéssel téve
magáévá a gyomai inditványt,
kimondotta, hogy

H. a r s iá II Y i P iá lesperest
ajánlja

'"iva+ ' lj\~ it- l .Jli~ l

Nagy napja volt a békés-bó.-!
náti református egyházmegyé- I
nek héUőn, f. hó 21-én. Ezen I

. ,. I
a napon tartotta ugyams eVl I

rendes közgyülését Békéscsabán \
a városháza diszlermében, ame
lyen Harsányi Pál esperes és
dr. Szén Gyula egyházmegyei
gondnok elnöklete alaH, a tárgy
sorozat nem kevesebb, mint
hetven pontja feleU kellett a
megjelenteknek határozni.

A megjelent előkelőségek

közül kiemelhetjük Tildy Zol
tán, Gönczy néla, Koppányi I
Gyula, Marjay Géza, Jánossy
Gyula polgármester dr. Kiss I
László árvaszéki elnök és dr.!,
Telegdy Lajos nevél, de részi
veti az érdekesnek ígérkező

gyülésen -a református tarsadá
lomnal\. még számos előkelősége.

A gyűlésnek érdekessége az az
előferjesztett indítvány, melyet a
gyomai ref. egyházkÖzség nyuj
toU be aziránt, hogya gy ülés
Harsányi Pál esperesnek a püs
pöki méHóságravaló jelölése
mellett foglaljon állást.

Bizonyára ismeretes olvasóink
előtt azok az események, ame
lyek a megürült püspöki szék
körül BaHazár elbalálozása
ótazaj!oUalde. BáróVay László I
főispán, a tiszántuii ret. egy- l
házkerület gondnoka ugyanis a l~

f. hó 8·án megtartolt esperesi.
és gondnoki értekezleten azt
inditvanyozta, hogya püspöki
méHóságia az elhunyt helyet
tEse jelöltessék. Ezen indítvá
nyát az értekezlet egyhangulag
el .is fogadta. Az eHenzek.i saj
tó - ebben a szimpla tényben
politikát szimatolva, csak azért,
mert az inditványt a NEP.
egyik fóispánja tette, a jelölő

értekezletről mint a főispáni

önkény iskolapéldájáról emlé
kezeít meg, s perktl'aktálta ezt,
hosszú. heteken át.

Pedig azt, hogy ehhez a je
löléshez a pártpolitikanak sem
mi köze nem volt, - mint
ahogy Hem is lehetett, -- min
den közelálló tudta, s mindenki
elött kézenfebrő volt az n meg
oldás, hogy az utód az előd

helyettese lesz.
Egyetlen érv szólt azonban

a jelölés eHen; Mak-
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Most a közsegházán nézzii,'lk kissé végig,
Ahol ügyes· bajos dolgaink intézik.
Kinek ligybuz/l.:alma n7indenkinek íetszl)
Páncél Emil ur ez, a kedves Jó}eg}'z6.
Ha a kt~')\'iseM-tandcs ug)' határoz:
Hogy kövezni vOr.' ló, mNt a közs~g sáros,

Akkor Ll damJba gépfegYl'errel lövet,
S kiutal - Filrkasl1oÍ( - kilenc kifa kövel...

Pers::e ez csak tr~f{), eJ/! , ill,lÍrl fordul,

sz' fl.fdday Ilmak is 1101 cseppen, hol csorduf.

Ki nagy buzgalommal sydr! kentlcsBi s péper,

S készit ridnl1sból - elmés pokolgépe!...
Bi!nnf a recepteket cérnaszálra {üzi,
Kinn! II határban meg a vadakat {Jú,

S mini igal Nimródot, büszkévé teszi öt,
Hogy bdr nyulat rilkáíl} bakot ri/ég sohse Wlt..

D~~ hogy' lelked byorS;:fll 0_ rnelln,.relbE /íJen,
Ha l'L!iomi kórsúg ('hifa/ál épEn,
Itt az utiL:' il fis: vigyázz a ~orre1?\.rir(':

E!só urad legyen: doktor Vincze Emfre

Receplj21 azután böfcs egJ'szr:ril"ég h'í l

Biró BefJl:'deknél tegFa lá a ké.lbiif.
S mlÍr bllCSIlZZ is gyorsan. sóT/aits (!(V u!o[s·,'/.

ivlt>dicina nHkül kopot!' éi -- koporsót ..

dr. Kató H.~se·c -emlékének $jéinhi';i.
H. E.

//l1;r61 a mu!íóJ.Jl is zengeIt m{7r L1 kobo.?:,
De arni ni):: !!a? rlost ]1l.!m kis gond(1t .f1koz ,
KiSGut ktizségiln.L;rI.>1 pengetem e dalom,
Amelybeil flOgJ'idir cso!wrba fogja/om.
Csalc, -- mint vanrwk tfUcr{iir:, mikbe ha beflt!zünÍ(
SaraJJ]'u mosolyra· fanyalodik krpünk,
l'vleít bár jómnp,1mbJt nwtatja e fráti}'.'J
TorzUó fflkör!l?p JJíinden /:ajiatába,
Bár maganktJt IJtjuk - mondom - e torzképm,
De kissé elnvujtva; fzarántan, vag]' srégen,
Olyan lesz e dal is, ama mOst elzengek..
É:; amibe ez.zel máris belekezdek:

'?vJég pedig sorrendben. S vagyok mári,; - gon.dban,
Nem ismerem ki még magam a rangsorban.
Arn rangban úgy vélem, épen nem iliányos,
Aki e kis helyen - méltJn -,- méltóságos.
PefCSŐSZ fiskálísok jóakoíó atyja,

S bár az igazságot kötöttük kutatja,
A modora migís elbüvőlő mákony

E"~ az ·einök urunk: Aladár de Zá/wny. ,

[v; ig :J gondoskodi/{ mindw földi járai,
,4 sok nyiJe!?yenes: :-; görbe pótúdérul

AJd(ro; hivő lelked, melyre ez Tlem kJws

fstóp,)!ja hivf:J1, Csernay plébános.
Elír i7H1f[Cl. rn sent érlen?" erre hogy /:1' rúja.:
BOílJ'olu!t terrek.en s.~;árnol ~Ei l1Zt:~/a,

S csakis azér! oivas hdtu! az ujsúl:,bofl.
Hogy ol/honos legyen, c közg(}.zdu~-{!gÍlar; ...

fúizigazgalásl1J1k legföbb helyi !irc,
Ki nélkül a firás, álífla fejtetőre.

S noha diszes szé/:érz szflárdan rTh~;;; nem ii i,
Nelle nem csen,": ma mtir egész fd('ger'liU,
Amely Gynmáél'ol -- his8Zi1k - összeforr Mu'
Hísz' ez! j.ifsz\'11 iri majd el doktor Sorbdn.
Mert. .- mire e sorok napvilágo! lálnak,
Ol rJlzvezheJjiii( már - /oszolgabiránk.'ialc

Arni az inyencflek a hlzac, s kav/dr,
Az a fársasdgrwk most, - doktor HaviáT.
Egyéniségének kitlU1gaslo éke
Utól nem érhető nagy kö.zveflensége .. ,

fIive a keresztnek, ha horog van

S cl hitler i ri/ust szigowan {letarfva,

Hogy elég erővel végezhesse dó'gát.. ,
Bevág fölöstökre mdsfél -- zsinagógát."

~-~'~--~""'~_~"'~~~"''''''''''''''' '*''''·'#<_.A.i''''''''Y--'-T-" II':J~~~~~ IT§-'P&-~~~__~~~

ványa is már csak kis mérték-! szinte egy piHanatb8il ért el. Ai RH\/IES )\1\JO rrI
hen tudta volna. Ambár az ün- i :fordulóban Csikderékig kiemel-l
neplésből, a német lelkesedés-I·· kedelt a vízből, s eltol ,'ii m21~ I
ből é~ iegyelmezettségböl igy is • gát, valami hiheteUen finisbe \
eleget láttam. A III. Birodalom I kezd·eU és - győzött 1 Gyönyö- i
vezére: Hitler, rendszeres láto- I fÚ, tiszta győzelemvolt. Ekkű2' I
gatója volt a versenyeknek, me- l ugyan, - nem tagadom, -gon- í

Iyek lefo.lyását ,,3 látható. legna-l· doltam arra, hogy ha a japan l
gyobb errleklodéssel fIgyelte. nem Ficket vagy Fischert, 113- )
Azokat az ünnepléseket, melye- I nem Csiket iartoíta volna szem- ~
ket ezen látogatásai alkalmával meJ, talán-talán kedvezőtlenebbi
a spontán lelkesedés rendezett, leH volna az eredmény, s épen !
elfeledni nenl, megérteni pedig ezért a budapesti reváns~mér- I
csak akkor lehet, ha az ember kőzés győztesét a japán "cso- l
-- mint most pár izben magam dauszó"-ban gondoltam, Ter~ I
is, - közvetlen közelből fj- mészetes, hogy Csik megismé- I
gyelbeti Európának ezen egyik telt győzelme bennem is kéísze- !
legmarkánsabb egyéniségét. ! res örömet keltett, mert bcbi- j

Valami hihetetlen suggestiv l zonyitotta ezzel, hogya berli- I
erő az, ami tekintetéből, de ni gyozelme -- reális volt. I
egész lényébőlkisugárzik,.s ami· Ehez hasonló élmény talán I

" ,
rabjává teszi a veie szemben csak az amerikai négernek: !
állót. És ez alól a varázsa aló] Owens.nek szereplése volt. Amit I
kitérni, senidnek sem lehet. ez az atléta a 100 és 200 mé- i
Volt alkalmam megfigyelhetni, teres sikfutásban produkált, az i
hogy az olasz trónörökös: előtt csak bámulattal álHak a i
Umberto, s a bolgár király: Bo- nézők. És dacára ennek a gyi)- I
ris is, de az összes diplomaták, zelemuek, a jövő bajnokát, a
kik környezetében voltak, mily futásban, én a finnekben lá
őszinte csodálattal, reverenciá- tom, akik céltudatosan követik
val néztek tel arra az emberre, Nurmi iskoláját, s szerény meg
aki a világháboruban résztvett itélésem szerint a tokiói olim<
szakaszvezetőből egy nagyhata- l, piászon már ujból a finn futók
lom, egy mmiós nemzet ve· fogják elvinni a pálmát..
zérévé küzdötte fel magát. i Rendezés, szervezés, - min-

Azonban térjünk csak vi:sza I den, de minden tökéletes
a verenyekre, a rendezesre. i volt. És valahogy azt hiszem,
hangulatra stb. Ihogy azt tulszámyalni, amit

Több ízben hallottam oly ezzel a rendezéssel a HI. Bi·
megjegyzéseket, mintha Magyar-! rodalom nyujtott -'- nem 
ország bajnokaival szemben - l legfeljebb csak megközelíteni
német részről - ellenszenv l leheL.
nyilvánult volna meg. Ez téve-. Természetes, hogy még na·
dés. Hy kijelentést csak elfo.! gyon sokat lehetne, s tudnék
gultan lehetett tenni. Tény, I beszélni, azonban ha erre idő

hogya vizipoló mérkőzés mely l lenne is, - hely nem igen akad,
a magyar és német csapat kö-' hiszen két-háromszor ,",s tele
zött döntetlenül végződött, el· írhatnánk mind a hat oldalt, s
keserítette Germániát, s talán mégsem tudnám mindazt d
- ha sportszerütlen is ez mondani, ami megknpotl, s
neheztelt érte a magyar csapat- magával ragadott.
ra, meIy nem engedte át neki. Ezek után most már más
a bajnokságot, - ele ez az em- férre terelődöttát diskurzusunk.
berileg érthető megnyilvánulá- Gazdasági kérdésekre, -' de
sa a hangulatnak,eltörpült amel· rnert ezek valahogy szorosan
lett az őszinte, ujjongó kitörés! függenek össze a polHikúval is, I

mellett, amellyel pl. Csik Fe- - diskurzusunk további I'észé- I
rencnek győzelmét is fogadta,. 1'ől- bármilyérdekfeszitö volt I
akinek eredményes formája és is ez, - hallgatunk... . \
kitartása nem engedte, hogy az .. Megköszönve báró Maasburg I
olimpiai babérkoszorut a japán Kornél~nakaz érdekes előadási, !
favorit fejére tegyék, elköszöntünk, s mint jómagunk, l

Ez volt egyébként a legszebb, ugy valószinüleg ő is azon gon-I
fl. legizgalmasabb verseny, amit dolkoctott el, hogy v3jjon mi,!
a sok között láttam. A japán magyarok, mikor rendezzük j

uszók - s ezt érdekes volt meg P.e~t~~ ~zeke: a pompás,
megfigyelni - nem Csiktól, olympIal Jatekokal... ? H. E. \
hanem az amerikai Ficktől, s I

X::UUUU:l:u::U:;kJr~ ~
a német Fischeríől tartottak l

inkább. Már a starthelyekre is Van· e már életbiztositása ? I,·

ugy állottak fel, hogya két TURUL-MOBiRT
japán verseny közben szemel- Életbiztositó Társaság. I
tarthassa a két esélyesnek gon- Sziveskedjé!{ érdeklődni I
dolt riválist. esik Feri a szélen lBodon LajosnáLuszott, s áUekinthette az egész l .

l
Kazinczy ut 10 sz. !

mezőnyt.. Az el~ö 50 n:étere~. I
a forduloban mmd a he! lisza· II U II::L:U III III II« lill! li:a:::u::x
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3

van egy szönl,vű hibd,!'V{n.';! látom:

eSdi'.; kdr~ hr.i(j,\ /,lz tituk nen~ szab/a tTl.":'.!! nikik;
,'l.j.~<l t k,!! .. ir J ,'; viil:1l1 rno'.~t Gi?yűrnon végig,

lUl r: nll~rhliért p~~n.f.-ót iu!rnek
ilki l'u_:_ on ér rneg... ?

Kávéház és kocsma mindig hű vendége
Kinek a bor - Gyomán - nem tudom e/ég. e ?
Mert nincs olyan quantwn, mit torka ne győzne,

N'em is lesz e téren sohase legyőzve.

A!dnek az utcán baikezére lépnek,
Akik lefeküdni éjfél után térnek,
Aki hazafelé '7,ár - négykfzláb mászik,
- Iksz az egyik neVi! - ipszilon Q másik.

Kinek póclense csorda;
lira/1!1: L'ud6s l<o;~ldrJ)'-i;'/(!J

fl!d:i3a ha!u.!"of:]:

HófrasZOfl1 itC1i-'/UUI k1ssr! il jDdpp Zsiga~

KU ped(g tudása Iul mindig az élre,
S IIgy halad wjdll, hogy - sohse tekin! Nire.
Szobrot, butar! farag, képeket fest, szépet,
L nem vág semmihez tudálékos képet,
Arn i7úbe belefog, azt végre is hajtja,
Talpig ember! s magyar, - minden gondolatja...

H)Uot veze!, szeszt főz, sört már nagyban árul
Derilserz pi.~!og rád az - uborkafáru(.
Ki földi java.kban immár nem hiányos
II basz szövetkező - azaz: Kovács János.
S mert a népszeriiség sohsem voU kenyere
Mint sZ'!lIieké hajlik - befelé - tenyere
S mig u/abb terveket forgat a fejében
Arannyá válik a-SlÍr is a kezében.

É

jelenteni, mert az aszalás a be
jelentés sorrendjében fog tör
ténni. Egy métermázsa nyers
szil vát előreláthatólag 4 (Négy)
pengőért aszal unk, nlinden
költség az egyesülete. Egyszer
re 600 kgr. szilvát lehet a ke
mencébe rakni, mely 24 óra
alatt kész is lesz. Az előreha

ladott időre való tekintettel is
sok szilvát meg tudunk még
aszalni, azért a meglevő szil
\ninkat tartsuk még el erre a
pár napra.

ESZTERG

gazd. isk, igazgató. A kiáHi
lással kapcsolatban október 4.
én egy legközelebb meg:Hlapi
tandó helyen és idóben szak
előadás is fog tartatni a gyü
mölcsösök mütrágyázásáróL
SzHvaaszalásl az egyesület 
remélhetőleg már a jövő hét
elején megkezdi a gazdasági
népiskola gyakorlóterületén. Az l
aszalásra szánt szilva mennyi-I
séget s~intén Kató Lajos kŐZS.!

jegyző és vitéz Pajor Gyula
gazd. isk. igazgatónál kell be-!

Sorban falán hátul, de nem héfsó helyetl.,
f-IorJ.gom ;710St (irai üigyságra stlrnrneJetl1r

S még a tollamat is rózsaviz!Je mártom,
Mikor neved from: uram WaRner Mdrtotl.
Akt f kis lapot rnegC!dod írn
S akit most szerényen csupán arra kérünk.
I-J0E)! ha e vers nyomán földindulás támad,
És hát tartani kell, - Te tartsd majd a hdtad...

(Folytasw.Jk ? ? ?)

II gavaUérsál5nnk m9gt!!s~esif.ój2

aktir órát is wehetlfnk i6!e
- a g,átdns ügyekben,

S r!Jegcsiilan a szeme, ha egy szoknya lebóen.
S 'hogy följebb is sz8kjék Mmérséke foka
Mindig elég lwná Egy pár karcsú - boka
S evvel t!Jdja éltet rr:ég szebbé csfnd'ni.,
r> n J" ~ff' i"uyoma Von Of1C!.IUJjG - a ;:, (, cn - •varlj/{.

rendez.

(Fári legenda 2 )

Fári a boldogságtól, mint a személyes szolgálatából. Az éj
rózsabimbó feslése első napján, féli fehér kaland tehát önkén
IdmerüHen fáradtan hajtotta is kitünő és IMhatatlan
fejét habfehér párnájára s ál- segitő társává szegődött Fári
mában ugy látta, hogya daliás nak fiatal, ártatlan szivében
pásztorfiu integet felé, hívja őt. tornyosuló ismeretlen, sulyos
A furulya hangok hetükké, S7a- problémáinak megoldásában,
vakká váltak s egy ismeretlen Rügyfakasztó, bimbónyitogató
gyön,:.'örü mese kezdett szöv6d- májusi eső volt szüzi gyermek
ni lelkének érintetlen fehersé- szívének a májusi hold fényé
geben. nek, az orgona illatának s a

Másnap - ha későbben is furulya dallamának íeledhetet
.:- atyjának keHegelőcsókjaitól len együttese. Megnyilt előtte az
üdén, szokatlan· vidámsággai éiet rejtélye. Kezdte megérteni
ébredt. sem keH, hogy az életet, a rendeltetést, atyját
Fúri boldogsága, visszatért nyn- s kezelte érdekeini minden. Le
galma aki már-már' su- küzdhetetlen vágyat érzett,
lyosan aggódott és nehéz gon- hogy az éjféli szerenád és a
dokkal küzdött Fári kedély és valóság között az összekötő

egészségi á!lapota miaU, felette utat keresse, - mert bármeny
megnyugtatta s engedékennyé nyire is elvitath atatlannak és
teHe. Az őrzésére bizol[ frájo- megtöriéntnek azt, mégis
kat, őröket visszarendelte Fári a boldogságnak a furulyaszó

& R ~ ~

laB S

aló Ovon1á
.d

I

ennek előmozditása érdekében II

ugya község vezetősége, mint

:: nagyközönség is eredménye- i
sen fog közremüködni. - I

A helybeligyürnölcstermesz
tők Egyesületének vezetősége I
ezulon is értesiti a község ér- I
deklődő lakosságát, hogya vár
megyei kertészeti EgyeSület f.
év október it-5.-ig az Erzsé
betligeti pavillonban megtarlja
vál'megyei gyümöicskiállilásáL
A rendezőbizoltság f. hó 29.-én
iön le Gvomára a kiállitandó II

anyag összegyüJtésere, s elren
dezé:3ére. Jelentkezéseket még i
elfogad Kató Lajos. községi J

jegyző és vitéz Pajor
legna

hogy

- Dmei)' ün
között okt
délelőtt 11

• e

S OVUt5ry .J

vármegyeg l,;ertésntI J{Í

iiimtást es gyEmöksbe,
rnutatót

A megnyiL:bra,
nepélyes keretek
:i.-án, szombaton
ór::lkor lesz, - a meghivókat
múr szélküldlék.

Szívesen reméljük a
s hisszük,

Békésvármegyelörvényható
sága dr: vitéz i\tHrky Bárna

elnöklete alatt, s a Bé
késvá:rmegyei Kert~szeti Egye
sület közreműködésével, Gyo
mán, az Erzsébel-ligeiben, ok-

3-5,-én
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alaH terül!: el. Kunyhójút, nyú-
ja karámját egy tetej~n

ugy állította hogy a vár-
kastélyt, a sziklabérce1zet
mindig láthassa. ~1api
tése közben bőven jutott
arra, hogy a fereueI
ki~):én~d€Jje. r2~ rntg
resztül-l-':3snl .1árJa 8

csa.litos n1~~f_·edek szik1ás

jj.

"

22 -- P.
20.- "

8 _·W "

16.
14-

20.-2:2:

liJ. -,·12 "

12.-14 "
5.--

2.-2.50 ,.
2-

arosokói

4

A i! tad-l~' ..

12 évig

it szsbómesterek b(;Jyi csoportja hOIZa. a i{özöns~g' 5za·
tlfr;O~Yiá~)t.ra;) ~-~ogy. a.z áH:aJános ·Jrágu!ás és a ununt-~abér

n::ol-; pontos betartása melleH iJlianah: oa !iözönség szives ren
delkezésére.

" » "
mellény nélld.H 20 száz Hl Jt'jd'Ol1 ke;'esebb.

Hosszú téli 1mbát :25 felölti'>

Á R A I{;

L o.zakó öltöny fazondija
U. o.

:E~öirásos diái{

Mlkádó télikabát
Vászon zak6 öltöny

meHémlyel 20 sdzaléJdlal több.
fiú ruhák 6-12 évig

fiú felöltő egy az őltönnyel

~m nl~ák 12-15 évig
KiiJön nadrág szőlietbői

Szalon 50 s7á;':Blélüal több.
Ford!tás 20 száza~él·d(ai több ..

Bücs!'ial i<abát 25,-
Kosztüm aljak 14.--20
fe!öltö ésté1H{abát 16.-- " !

-~~':""'!'""""",,_'''''''''''''''''''''..''''''''''''~=m·T'''''_'''''''''''_~'''''''''-''~' I
daliás pászlort, a nyájat s nem legel a riljnkbizoH nYú-I

a . méla fUl'ulvflszót jakat a domínium lankás-dom- \
Heatenetes csalódás öntötte el Ibos mezőín s esténként 1)[1 a i

t a C.t l'j 1 ' olclalt s fohozatnsanSZI\'e", r.nert .;~ i11~.{e~ lOgy r·;·1 ~, t l" ',j

nyaJal>: phlenm ter e z, pasztor I l' . i·
meglátja .az szerenád hő- ,.. l"" 'l '1' . azo ,ac az ösVeD)'c,:et,

HlZ .. me Ae_..té nezte;: a C,'SJ lago.s I',·.· l "'1 1- i, '
sét. - De egyben vigasztalód- eget s haHgalták a regeket, UJ- . (en a K8CS!,el( o y )) z,ons8.~·
n; is ígyekezett abban a tudat- gal jámak-kell1ek1 hogy zöld

. ságokat az öreg számadó be-llombllOZ J·""sanak. E~szr?."é~l"i~.ban, hogy hiszen é's ez csak d Ul~ -' dv .
szé es ajkáróL Mert az öreg. hosszu hónapokig ladó lz'jz-

természetes, a JI):1.sztor csa k é.J' - l '.. 1 H t " ,e even uJsag lS VOlt. . eenkent l del::lJes, életveszéhes. de kiwr-
'
l.: el keresi fei kunyhóiát l ' . ;

-" feníJ'árt Vaskapun s el-elmoo- . tó munka után egyszer c::akMebnyngod va összeszedetten l
távolodott ela szilda fokáról dogatta, amit ott látott, tapasz- i fent találta magát Gyuri köz·
2nnQl is inkábh, mert a vár- taH a várurról, a szépséges l veUen a sziklafok alatt egy ga~
hanmg ebédhez hívta, - R13g- FáriróJ, annak szomoru rabsá-.· lagonyásban, honnan csak né·

hány Il$lrás és fent van a vár·
gel) jókedve visszatért, mert garól. stb, Gvuri mindezeket!,.. d b~- t l . l J II var an,ugy erez e, 10gygazdag erfQ- ,. l II l' ' {c' l f.: !monan la ga la es !l3fa, ro- ElsŐ naiv. nekihevüléséhenményhez jutott a valóság teléü
eddigi tétovázó, álomszerü él- gékony szívében végtelen réSZ-I azt vélte, hogy egyszer' csak
ményeihez képest. véUel voU a rab varkis25szony elrabolja a szépséges

A délutánt egyre növekvő vi- iránt ~em tudta megérteni a amikor meggonJolta,
dámsággal és nyugalommal töI- várnr önző, kegyetlen apai sze-I zel csak elronthatju szilárd ei-
tötte, csak az okozott néha r"'toll~t Nal'e le11{e'ben o·'·ten A I

" vu:;.. -i t. "id c-, határozás:i.nak keresztül Yi
gondot szive mélyén, ha arra • ~ 'l 'b d' . d . ~

ri 't h k" tk- " " les .ib)U 01'0 asra gerje I, a1111- l' lpte*t sza:pdékáróL Bel ho~Ygonuol, ogy a ove "ezo eJ- - L • ~ ~~

jeleken meg fog-e isméHődni, kor napról-napra szerte a vi-! terve csak kettőjük közös meg-
amit az t1mll1t éjjel tapasztalt, déken hallotla azokat a furcsa· i egyezésé\'el járhat sikerrel.
átéH. - Valami azt SUi7ta neki. ságokat, kegyeUen bánásmódot, l ám, de hogy jön ő ahoz a
hogy igen, meg fog uJból é~ melyekben a tündéri szépség I szerencséhez, hogy nemes szan
Iljból, sokszor ismétlödni. Ez a hiTében álló várkisasszonynak dékát Fáriv31 tudassa') :~le(1-
titkos, biztos érzet uraHa akkor· , - ,. '~t

resze van. Az egyugyu arta - döbbent a feltornyosuló ne-
is, amikor atyja a vadászatról l' ., "11'T ,.
] '.1;; H l . ··b ld l ansag, az oro \: o t eg.yszeru Illé".sél1ek lu·d"tu'!2ak· s1.11_',-o. alEli.lazaer.'ezeü s a "l O, bg VOlt,. Go ~ '" ,

amikor szépséges leánykájától, nemes becsületesség, mely a i s voU piHanat, amikor keserü-
eselédéitöl· csak megelégedést szabad ég alaH tanyázó pász- I en Iemosolyogta önmagát s

tor szlveketszokta lakni, tUdja. I. együgyü terveit De amilwI' ke·
Fári tündérkéje igazat sugotí csak aZt megmagyarázni, hogy .. serves íáradozásaira gondol1,

neki, mert ez a májusi éjszaka GJ:uri. szivében-Iel~é~en eltö-I melyek árán a szHdák bérce
ujból és ujból, a Wlemí- kélt~, nog~, a ~ab vark~sas~zony I ihez jutott uira és U'l a meg-

le dalolt s a furulya mélabus wrsan segnem, enyhltem fog I ". "d"!' 'll" t' á II , n ~
• , ''', fo' 't' l. . eroso o. e 121. aroz sa es ..em

j:' 'h l' \' k s mOGjaL ~ogJa eJ em, üogv b' < 'l '1 .. i"iel angzo., '3S 'apu b 1 'J. 'l k' b ··t " ,. ,Irt magava , amI WI' atYJa Ol
, ~s A; ...·be me'· aiK ra. sagauo. ·ls,za adI sa" ~Zlve G,,'k T';" .. , 3;, ;~ b _
Komor '" enuJ'C n g s - rejtett szandekát senkI n ek el eb.! l. este r an SOl 'lau«sat. e
szor, igen sokszor... S Fári nem ámHa, de rendithetetlenül i tegségét halloHa. Visszatért ön-
naponta kiállott a sziklafal fo- hitte, hogy' meg fogja valósi-I bizalma, s ke.~~ste a lehe,l-Ösé?e.L
kára. ,'.. lani híhetetlennek látszó, me- i hogy SZIve fajGlalmát, reszvelet

.. rész terveit. Becsületes mun- I és eltökélt szándékát a varkis-
A 21 éves Gyuri többedma- kAval, szorgalommal, igyekezet-I asszonnyal közölje. Ez azon

gával juhászbojtár volt, atyja tel ugy tudta intézni sorsát, I ban nehezebb volt, mint a
pedig szám'adó a vaskapu vár- hogy :rábizták annak a nagy sziklák Lördelése és fellmrco
uradalomban. Apáiktól örököl- nyájnak legeltetését, amelynek lása a meredek szikJafalra. Imi,
ye a foglalkozást, 'Csendesen helye a várkastély sziklafa.la levelezni nem tudott. Gondolt

a
csak

,
az (

nl1rl- .~

!
·k :,csa' I

álom l

m
feJki-

fokán áll sdé11

. a
rulvaszó és a
pu;zta, szivével
volL -

Ilyen szorongó, és
lehangoló érzések hol
vidárnan, elmerengvc 'ie
gezte napj selaját a v:é.r kert
jében és udvarában. Virág~it

nagyobb melegséggel, soha n ern.
érzett szereteHel tisúogaHa, 10
csolgaUa, igazgatta s madárkáít,
kedvenc őzik6it, fürge móbls
ká~t bőkezüen tartotta, táplálta.
- 'Tuláradó boldogsága
csatornát kereseti, ahol za var
talanul
hessen. Közben
tete mind
kutatta a -''''''''",-'",

Ha sejtE~tte~ -
Fári, hog)' ez nemcsak
az értelernben igaz! De ö en
nek az eHenkezőjét vél_
te, látta ma ott lent ::;]
völgyben, Ö oH ai a
holdogságot láBa.
ta/annl il}en éczések ,,"VLVCC

oda

féli tündérálom színhelye felé
néző meredek
ahová soha nem engedték,
VisSZ3,artoLták azzal, bogy oH
ol~~ln, mérhetetlen szakadék,
melyseg Vall, "",<>h'h.c,,' csak eJ
pusztulni, de onnan vissz:üérni
nem lehet -

akkor rezzent
várkapu hatalmas
becsapódott.
nyomban meg IS

mert eszébe hogy atyja
közölte vele, m.iszerint él mai
napot a várkastélytcl tásol,
uradaJmában vadásza'ltal tölti.
Amikor minden elcs'~Jldesö.H,

még n1indig félénI::en, de már
bátrabban lüegyenesedve keres
te h81ó~ermének ablakát s az
után ösztönösen Iml2lUa a vöL1v
ben lent az irányt, ho] 2Z "-'éj
féli pásztor k-,myhói felfedez
heti. -

A ragyogó szik-
rázó fehér mozdll-
latlan fehér szobor-
ként állott ott sokáig és sze
méhez emelt karra! nézett, vá
gyódva lzutatoH s
hallgatott. Egyszer
öröm rázta fel m,)Z(iuJlatlarlsá
gaból s kezében k,rő selyem
ken dővel JJOld(lQ

tegetve m;utéltoU
áltott nagy bo!cl'o~~31n.

- Megvan a
tetején., oU VJcI1 MegszeppellI
önkéntelen indlllatkitörésein s
hirtelen b6.nat is öntöUe el szi
vét, mert a m,essze elterülő,

lalJlE:as, csalitos mezőkön. domh·
nem íátta a
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pengő

Nyolcad

3 112
pengő

Negyed

7

és pedig

400.000

300.000
100.000
70.000
!>5.000

50.000

A Magy. Kir.
Oszfálysorsjáték

tehát szerencsés esetben

főnyeremény:

300.000 pengő

9,520.000 pengő

Sorsjegyek a hivatalos
árakon:

az összes főárusitóknál kaphat6k!

i~Z il ;:
pengő II pengő

700.000 pengő

nyerhető egyetlen egy sorsjeggyel 1

összes nyeremények összege:

stb. stb. pengő,

Erősen szaporították a

20,000 pengő és a
10.000 pengő

középnyereményeket.

Az első 4 osztály
fönyereményeit az eddigíeknek

majdnem a
duplájára emelték.

Húzás kezdődik

október 17·én.

jétéktervét lényegesen
rnegjaviitoUák.

86.000 sorsjegy,
43.000 nyeremény.
Jutalom:

400.000 pengő.

Az Állami gépjárómüvezetö
képző (soffőr) tanfolyam a m.
kir. Technológiai és Anyag.
vizsgáló Intézetben (Budapest,
VIn., József-körut 6.) Október
5 én este fél 7 órakor nyilik
meg. A beirás és felvételhez szük
séges ürlapok kiadása naponta
d. e. 10 -12 óra között az igaz-

.. gatósági irodában kapbatók.

Korona hangos mozgó
Endrőd

1936 szeptember 27 én vasárnap
fél 7 és fél 9 órakor

Garbó tüneményes alakitása !

A szines fátyol
Sommerset Mangham világhírű

regénye filmen.
Föszereplők:

Garbo, Herbert Marshall, Ge·
orge Brent, Wamer Oland.

A világirodalom legszeób filmje
és Garbo a legragyogóhb csilIr
ga, aki a film ajakitásában önma-

gát is felülmulja.

Nincs jobb mint a
szerelem

vígjáték.
Hangos Magyar VHághiradó.

Rendes helyárak.

Megmérgezték a szőlőtőké

ket. A tokaji borról, az arany
nyá változott szőlővesszők le
gendájáról és a megmérgezett
szőlőtőkéről pompás cikket kö
zöl Tolnai Világlapja uj száma.
A legkiválóbb ·magyar irók no
veUái menett számtalan cikket,
riportot, rengeteg hasznos ta
nácsot és közel száz képet kö
zöl a népszerü képeslap. Tol- I
nai Világlapja egy száma 20 I

bajtársak ! Fi-
gY iclem! A évi október

l-én Budapesten megtartandó
VIII. országos frontharcos ta
lálkozóra Gyomáról fiUéres
gyors induL A filléres gyorssal
nemcsak a bajtársak hanem
hozzátarlozóik is jöhetnek. A
filléres gyors jegyeinek ára sze
mélyenkint 4 pengő 50 fillér,
mely oda-vissza utazásra szól.
.!1~ jegy ára t. évi október hó
l-ig a községháza 4 számu
irodájában okvetlenül befize- I
tendő, tekintve, hogy a pénz
a békéscsabai IBUSZ-hoz is
előre fizetendő, Pontos indu

lásról lapunk, valamint publi

káció utján értesüléssel le=

szünk. Szervező tiszt.

G ó g yszertáirszo
UlJiDE'lW12}:iok:on és éjjel
hónap l-lől l5-ig a és
HHól a bómp utolsó napjával
bezáráan a beéri gyógy
szertár tart sWIgalatot

~~~~?!.'1f'~t..sf~~~~~"'~~~~~~~~~~
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arra is, hegy segitő társak~t l Csodákat tud , a re-II Háztartási és gazdasági
szerez, hogy atyját beavatJa! szépet es számvite3i tanfolyam. Az ed-
titkába, de a pHlanat- 'I· vár az keresse a re- dig jelentkezett hallgatók Iét-
ban el is ejtette ezeket a ter- :, menyseget, hajszolja a szeren- száma megengedi, hogya hely
vetet, mert ezzel elhatározá- I csét! Egyelszalasztott pillana- , beli községi gazdasági népis
sának naúy hősi teHenek érté- 1 tot nem pófolhat semmi. Ok- i kola rendezésében a f. télen 1
két l~tta ~ernmivé válni s me;-t I tóber 17-én kezdődik az uj, meglehessen kezdeni nők ré-

I 'cl "aló me 6 naayszerüen megj'avitoU 05Z- szére a háztartási,- féJdü~k ré-az u:on-mo on, , l ",- ~- _

szabaditás Fárinak lalán nem tálysorsjáték. Már egy sorsjegy- szére a gazdasági- számviteli
is tetszene és őt a rablólov3.- gyel szerencsés esetben 700.000 taníolyamot. Bővebb felviiágo
gok I sorába áHitja. Minden- pengő nyerhető.Jutalom 400.000 . silást ad és a jelentkezéseket
áron önmag,c,ba akarta zárni P., főnyeilemeny P. felveszi vitéz Pajor Gyula gazd.
titkát s ha keH, kész lesz in- . azonkivül 55.000 isk, igazgató, Biró Teréz és
kább belepusztulni. 50000, 45.000, 35.000, Feddi Jolán gazdasági szakta-

Amint igy bánatos kétségek 25.000 pengő. 21 drb. nitónők.

közt ődöngött, észrevette, hogy P. 32 drb. 10.000 P. stb. stb. A budapesti frontharcos ta-
furulyáJ'át mind gyakrabban Nyerési esélyek tekintetében az lálkozó elhalasztása. Miként

- ,.''t 'k k él' E már előző hiradásunkban kő-veszi elő s különösen olyan- osszes sorsJa e .0 en zen
k l 'b A .C l ' l zöltük a budapesti VIII. orszá-

ko", "Ill'ko" sz;ve naQyon, de örü meny en q:;s a le tehen t h l'lk'
A '" • ., ~ gos ront arcos ta a 'ozo nem

nao:yon fáj. Rájött igy arra, megbizhatóságában leli magya- f. évi október hó 3-4-én ha-
ho~y a szívhez csak a szív ti- i rázatát ezen méJtán népsze-. nem október hó tO-ll-én, te- .
tokzatos hm'jain, rezgésein át i rü intézmény napról-napra fo- I hát egy héttel későbben lesz
lehet eljutni. S elkezdett estén- kozódó közkedveltsége. A 501'5- I megiartva. A elhalasztás az
ként holdvilá&!os éjjelenként, jegyek ára: egész 28, fél 14, lorsz. Kat. NagygyiHésre való

u d ~ l d 3 -o n tekintettel történt. Gyomáról IImikor a felséQes csend min-! negye I, nyo ca .;l pengo lk l

denu--tt lesza'll,uma'labusan ~"ru-I az összes főárusitóknál. talá ozóra fi léres gyors megy.
.lu . Bajiársak 1 mentől többen men-

lyázni. Szinte. akarta, hogya I Felhivom az 1896 ban Gyo- jünk fel és legyünk ott.
furulya hangja Vaskapura fel- máról és Endrődrői bevonult Megriadt egy lwrdésló a pi
szálljon - és talán hitte is - I bájtársakat a f. évi október acon. A szerdai piacon 11 óra
s hogy szívének bánatos, de hó lO-én este 7 órakor, vacso- előtt a Csabavezér utcában
igaz érzéseit nótáin keresztül rával egybekötött bajtársi talál- Szabó Bálint endrődi lakos
megérzi a rab várkisass:wny. kozóra. Résztveni óhajtók szán- kordéjának egyik kereke eHö-

És nem is csalódott. Meg is dékukat legkésőbb október 5-ig rött, amitől a ló megriadt. Az
érezte Fári azon a májusi éj- jelentsék be Gaál esküdtnél asszony és a gyermek kiborul
jelen. Gyurinak vo!tak. segitő-. vagy Nyitrai Lászlónál Tompa tak a kordéból, a ló az egyke-
társai, kikről nem IS sejtett, de l u. 25 rekü kordéval kivágtatoU a
akik minden tavaszváró szív I piactérre, a Horthy Miklós ut
kapujában oU állanak: I c Hollywood-ban, a filmvilág- irányába. A piacon álló embe-

A május, a hold, a >csillagok, ban, csakis az anő boldogul':' rek borzadva nézték a megva
a fülem ile, az orgona és a hat és emelkedhetik a hires dult ló vágtatását : mi lesz en~
o:vönayviráa.. . sztárok közé, aki nemcsak szép- nek a vége? A benzinkut előtt
t:i~" ~ .

És látta Fárita vakitó déli ségével, hanem teste ápoltsá- a kordé nekivágódott egy ku-
napfényben kendőt lobogtatnL gának vonzerejével is hatni ké- koricával megrakott szekérnek,
~_~""'~V~· pes. A helyes testápolás előfe1 - annak eltörte a tengelyét és

tétele a megfelelő pipereszap- felforditotta. Szerencsére elsza
pan kiválasztása. Ez az oka kad! a ló--mindkét istrágja, de
annak, hogy világhirü ra- már a kordé nélkül futó ló

at ' gyogó filmcsillag közül 9 állan- nem csinált kárt és azt sike
dóan Lux Toilet Soap-ot hasz- rüH hamarosan el is fogni.
náL Hollywood véleménye meg
alapozta a l:;ux Toilet Soap Porhanyó kimk. Hozzávalók:
vi!ágsikerét, mIt legjobban bi- 25 deka liszt, fél csomag dr.
:lonyH, hogy mind az öt világ- üETKER-féle sütőpor, 10 deka
részben sok millió ember min- cukor, 1 csomag üETKER-féle

vanillincukor, 2 kanál rum,mosdó- és fürdószap-
pana a Lux Soap 2-3 kanál tej, 12 deka vaj. A

behintéshez őrölt mogyoró vagy
kristálycukor. Elkészítése. A
hozzávalókat jól eldolgozzuk,
kis kifliket formálunk tojással
bekenjük, mogyoróval, vagy
krístálycukorral bes2'órjnk, kö
zepes· tüznél kb. 25-30 percig
sütjük. Ne nagyon barnára
süssük.

A rel, egyh. gond <101is:áa.

lapzártakor értesülünk, a Ba
tári Antal elhalálozúsával meg
üresedett egyházgondnoki tiszt
séget majd csak a jöv6 év ja
nuárjában töltik Addig pe
dig ezen teendők ellátásával 
mint legidősebb preshiter: -
Kiss Imre meg.

Halálozás, Dr. Schweiger
Lászlóné sz. kisf21udi Kisfaludy

szeptember 22-én
pesten elhulyt Temetése 24-én

a Kerepesi ut melleUi te
rnető haloUasházában, melyen

és Gyomáról is
többen vettek :részt az elhunyt
tisztelői és barátai közül.

Az Országos NévmagyarO)

siM Társaság : Buda
pest, Rózsa ucca 40/a.
(Király ucca Telefon:
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vezette, Salgó.

--~~~~~
S'cerkesztésért és kiadáséri felelös:

'JiAGNERMARTON.
HLlngária kön~vnyol1ldaváj]alat, Gyoma

Feleiós üzemvezető: Teket Sándor.

fe!IV;'" s J endrődi 1469. S7. b::tétbcn
A L !.:2 sorsz. 5586 hrsz. 1 hold 42
öl, 5587 hrsz. 12 öl terűletü J végrehaj
tást szenvedett nevén álló, Parajl1egy
dülöben fekvö szántóra és házra 1661
P. 50 f. kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1936. él", december
hó 30 napján délelőtt ~ 6rakor
Endrőd községházánál fogják megtar
tani.

Az árverés a lá kerülő ingatlan a ki
kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb
áron nem adható el.

Az árverelni szándékozók kötelesek
bánatpénzül a ldldáltási ár 10 százalé
l.át készpéilzben vagy az 1881: LX. L-c.
42. §.-ában meghatározott árfolyal1llJJD)
számitott óvaclékképes értékpapirosb:lT1
a kiküldöttnél letenni, vagy a bána t

pénznek előleges birói letétbe hel\'ezl~

seről kiálHtott !etéti elismervény1 a ki·
küldöttnek átadni és az árvetés i iclté
teleket aláírni (1881: LX. L-c 147.. 15!>.,
170. §§. 1908: XL.: t.-c. 21. §.).

Az, aki az ingatIanért a j;ikiAJtáo.i
árnál magasabb igéretet tett. ha löbbt:l
igérni senki sem akar. köteles nyomban
a kikíáltási ár szazaJéka szerint megál
lapított bánatpénzt az ált?Jaigért ár
ugyanannyi száz:ilékáig kiegészíteni
(1908:XL. 25. §.).

Gyoma, 1936 évi 51Cpt. M 5 napján.
Zatlo!lyi s. k. kir. jbiró

A kiadmány biteleül:
Láng jb: dijnok.

Publikáció
Dr. Tjrnár Sándor -2f)ij16 jl{L'a~Jl1l

Endrőciön kftlinö acéldr(!rf-IS jjzli:t-;:i!i~)

és két ugvaní1yer. kirakati-ajtó vafl

eiad6. 2-2

Szuperfoszfát műtrágya és Péti
s6 VI/ag!]"r ;\lártüll fiai cégIl.?! - bár
milyen menl1yiségbeiJ- el' je;yezh~,tö
és kapható.

Sebessy János Gróf Tisza istn\n
uton levő háza ehldó. Érdek](clni Je
het a főiizletben. 6- 4

Telek pusztán termett, sze!ekto
ron rostált bánkl.lti vető111ag hEi' <"

HOMBÁR szövetkezet ulján kJp!lat6,
A csávázolt buza iGD kgr- k é'n I 40 f:l
lérrel drágább.

5 db. prima hízó eb,jó. Érdekijd
ni lellet il \Vagner fatejepf!l.

Ezed<étszáz kéve !e,eie5cs'dJn és
törek ehdó. Szil<Íi(\ i /\n 18.1 S/.'I h"l1cs
(ernéJ. Trágyáért ii adja.

Néha.i dr. Debfeceni iván tanyá
jában f. hó 27-én d. li 2 örakor gaz
dasági szerszámok b lovak lesznek
elárverezve.
"UrinőoUhon Buúapest, S7omiy-u.

23. Hl. 19. Szeptelllber1ől i,~vi r,ah'an
(napi háro'l1) pengő telies. kitün0 eHá
tás. DiákLinyoknak kedvezmény." 3-3
~ P'.....~~l:ll

Keresek haszonbérbe 150-2UO hold
fölt1et, 5U- 60 hold,,) l11egTélelre, 20
h'c,lel fele~ dinnyefö!det és l fertály ke
s:;h'ősi földet tanyával. 25-30 hold
földet a hidon tul.

Eladók kisebb-nagyobb házak a d.
ros minden részén 500 P-löJ 12 ezer
pengőig, llg-jancsak vannak eladasra
bejelentve 1-60 hoidig tanyas és ta
nya nélküli földek készpénz és részlet
fizetésre is.

Eladó l kisebb pl'c0skert, J holdas
cilrakert, 30 hold keselyösi füJd tanyá
val. 3000 n.-öl hanloskert l nagy lánc
cifra kert, 1 báz italmérési engcd~Uyel

és leherrel.
É:deklődők forduljanak hsó Ba1<ízs

ingatianforgall11i irodáiáiJoz, 0)'01113,
Horthy Miklós ll. 2.

sk. kir. .\árásbirósági eJI,ök. 1
A kiadmány hiteiéiiI • !

láng !
jb. díjnok. I

~~~~~l"!",,,".~!'U'._~ I
A gyo:i1ai kir. járásbiróE'ág ~,liJlt I
telekkönyvi hatóság. í
3587.·1936 tkvi. szám. I

ÁrveréSij li

hirdetmény-ki 1JJonat.
Békéslllegyei Kereskedelmi L-t. vég- I

re:Jajtatónak CSllvár György (nös SlU- l
jó Máriáva!) végrehajtást szenvedő el- l
kn indilott végrehajtasi ügyében a te
lekkönyv! hatóság végrehajtási árverést
29~ P. tőkeköveielés és járulékai be
hajtása ,'égett a gyomai kir. járásbíró
ság területén levo, Endrőd községben

!\ ~soJli::ii ~.jL j:~l JSbjl :i:sjg~ lllint tk\'L

!
3443/ 1~)36~ 11-.:v 1. sz. .~

Arverési i
hirdetmény-idvon~t !

Békésmegyei Kereskedeimi Bank L •. I

\'égrehajtatónak, néh. dr. Debrece:J) l.a- !
jos (képv dr. Pactrah Kálmán ügyvéd l
ügygondnok áJtai) végrebajtást szemre- i
dő ellen índiloll vé,!rehailási ügY'ében I

- ~ ..... IT

a ikvi. hatóság él végrehajtási árverést!
930 P. tőkekövetelése és jár. behajtása I
vegett 'a gyoi-:íai kir. járás biróság 1erü- ~

1elén Ih':' Gyoma községben fekvő s i
a gvoll,ai 414 sz. belétben A. L l-2, I
L ] -3, sorsz. 2433 iJrsz. 687 öl, 2433/ l II

' 1-·) ·'1 ")·'3')" ' 194 ')43')'?lir"z. :JI O, _.. _I' lHSZ. ,_ _!_.

IHS:. 214 öl, 2434;2 hrsz. 447 öl terü- I
IeIŰ, Bellelekben fekvő kert és lakház- n
nak végrehajtást szenvedett nevén ·álló !
i,3 részére 4197 P. 10 L - U;2;van- l
ec.cn beté!ben A. t 4 sorsz. 2745 hrsz.
t57 öl, ie;'eleiü Nemetzugi szánt6nak
vegrdl1jiást szellveLieH nevén álló lí3
rész"r.:: 5 P. ugyanezen hetétben A. t
ll. sorsz. 7012· hrsz. 2. h. 457 öl, terü
lelű féllJaimi szántónak végre;rajtást
szenvedett .neVén álló 1/3 részére 91 '!

P. 50 L, - ugyanezen betétbcn A. t
. .

12 sorsz. 1321121IJ" rész leQeli)ille!ö- ·1'

ségnek végrehöjtást szen,/ed;tt neve:] .

álló L3 részére 253 P. kikiáltási árban!
elrelldel\e. :

Az árverést 1936, év! dec'smoerj
h6 i 9 napján ci e. 9 órakor ~ tkv i . 1
hatóság !l~vata]os helyiségében fe-gják I
meglartanL ~

Az árverés alá eső ingatlanokat O!:S ;
pedig a Békésrnegyei Kereskedelmi l
Bank LL végrehajtató érdekében a Bel- ,
telkes ingatlanokat a kikiáltasi ár f<:lé- I
nél mi." a többi ingatlal10kid a kikiál- l
tási ár 2,3-ánál, a csaUakowtlnak hi- I
mondott dr. Hinlederfelsz Jenő érdeké- j
ben az egyes ingatlanokat 17090 P-nél l
és a csallakoLOltnak kimondott dr. i
Hain Gyula érdekében 23904 P-néj aJa- I'

cS0nyabb áron eladni nellllelJei.
Az árvereIni szándékozók kötelesek I

bánatp<Ínzü! a kikiáltás i ár :o SZáza-I•.
Jékjt kéó:zpéuzlJell, ,'agy az 1881 : LX..
t.-o.;. 42 S-ában meghatározott árfo- I

lyalllmal számitott . Madékképes érté.k- \1·

papirosbJn a kiklildöltnél letenni, vagy,
a bánatp'~nznek elOJe'.(es birói letétbe !

IHttyezéséföi kiáilitott ielétí elísrI1er- l
vényt a kikűl.Jöttnek átadni és az ár- I
verési feltételeket alairní. l

Az, aki az íngatlanért él ldkialtási I'

ámái lllagasabLJ Igéretet tett, ha töb
bet igérni senki sem akar, köteles l
nyomban a kikiáltási ár sz;nalélm szc- !
rint megáHapotoH bá:13tpénzl az állala
igér! ár ugyanannyi százalékáig ki·
egészitent.

Gyoma, 1936. é,i augusztus hj Jj
napjáa~

Záhonyi

TSP

KTE: Sindler-Muha 1., Já
novszki-Vető, Várnagy, Gár-

· dony-Tóth, Sárosi, Hajdu, Ko·
lompár, Muha II.

GyTK: Krutek-Rozsnyai,
Kurcz-Csikós, Vatai, Lakatos
-Olajos, Csalah, Bartik, Barta,
Bolehovszki.

Ha a mérkőzés simán folyik
le, ugy az eredmény máskép
pen is alakulhatoU volna. A
történtekkel nem kiván unk fog
lalkozni, azzal nem azollosit
juk magunkat. A botrány oko
zó játékos elnyerni méltó bün
tetését.

Első télidőben a G,YTK nem !
talál magára és ig,)' a KTE erő- I

sen szorongat. Néha-néha a I
gyomai csapat is összehoz egy
egy akciót, aminek eredménye
a 7-ik percben Bolehovszki be- I

adásából Csalah szegszerzi a l
vezetést O-l. A játék kezd el- .
durvulni, különösen a KTE I
van előnyben. A 25-ik percben
erős védelmi hibából Kolom
pár kiegyenlit 1-1. 34-percben
Barta lövése hajszálra ment
melle. Feltünően sok a luft a
GyTK támadásokban, aminek
eredménye Kolompár ujabb

gólja 2-1. 42-ik percben Tólh I
megrugja Olajost, amit Olajos l

.Szeptember 27-i mérközé5ek: szabá.lytalan stosszal viszonoz, I
Ezért a biró (.tulSZigoriUan) Ola-I'!

Gyomán: GySC-M. Törek- josi· áUitja ki. •
vés, Sarkadon: CASS-GyTK.!
Kondoroson : KTE-ETK, Bé- . Szünet után a GyTK is ma-I

gához tér és egymás utan ve-késszentadráson: Hunyadi-
BISE, Mezőberényben: MTK- szélyesen támad. A gyomai.
M. MÁV, Békésen : BTE-VSE. támadásokat a KTE durvaság-!

I
gal ved vissza amit a biró tét

Mult vasárnapi eredmények:· lenül néz. A gyomai gátak a

M. Törekvés~lVI. MÁV 4-2! levegőben vannak. Minden l

(2-O), CASS-BTE 2-1 (0-1), l percben. várható fj kiEgyenlitő I
TAC-BISE 7-O (1-0.) Igál bevágása. 20-ik percben i

I Hajdu nagy lesáUásból gólt Sle- !
Sporthh'ek J rez. A megadott gól ellen a ]

GyTK f. hó 21-én meglartoH GyTK tiltakozik. Különösen I
fegyelmi ülésén Kurcz József Kurcz követeli a gól érvényte- I
játékost a további szerepléstöl lcnit~sét é~ . ezzel, kapcs?~a~o- ll'
egyszer és mindenkorra elti!· san lDzuHalja a bIrot. A Jatek- I

totta. A történtekkel az egye- vezető ezért a mérkőzést le- II

· sület magát nem azonositja. fujta. '
Erről a határozatáról az Alszö- A félbe szakadt mérkőzés!

vetséget is értesitette. sorsa bizonytalan. Erről az I
MLSZ ebben az évben ün- egyesbiró fog határozni. I

nepli fennállásának 35 éves ju- I

bileumát. A szövetség ebből az VSE-GySC 5-O (1-0.)1

alkalomból amnesztiában fogja, A "kinai fanal" körülsáncolt li

· részesíteni a sulyos itéletekkel vésztői pályán, Havas elfogad-
sujtott játékosokat és felszólli-,· ." . IIható JatéKvezetese me eU, meg- l..
totta az illetékes egyesbirót, "]' déroeme.t vereseget szenve ett I
hogy terjesszen errevonatkozó- a GySe erősen tartalékos csa- ti,

lag javaslatot a szövetség elé. pata. Kezdésre, Szrenkanyi- í

A GySC-nek meg kellene ragad- Fekete, Szántó-Kiss Akos, l
Dia ezt az alkalmat a régen Takács, Czifrák-Ugor, Kovács l
huzódó Matlak-ügy végleges Benedek, Barta. Győri Pataki!
rendezésére. összetételben állottak fel s vá-I

, ratlanul :l:iatalos, friss támadás- I
ba vágnak. Pataki két szép 16- I
vése, Győri nziccere" és Barta!
lesre futás~ izgatja a szurkolók I
kedélyét Es ezzel mindennek.!
vége .~.. Szrenkányi kapuja előtt
parázs helyze~.ek teremnek, I
érik a dugó! Osszetutás, tüle-I
kedés, Barabás labdája rést ta- .
lál s vérszegényen is bedőcög l
a hálóba l-O! Barta hátra hu- I

zódik, elől nincs most számot-I
tevő ember, minden helyzeten i
ur a VSE halfsor, kedvire dob- I
ja támadásba csatársorát. Csak I
Szrenkányi bátor védésementi .
a becsületet. A második félidő- /1'

re ám ez kevésnek bizonyul,
annyira elemében az ellenfél '
csatársora. A GySe haHsor pe
dig teljesen felmondja a szol
gálatot, a közvetlen védelem
csak statisztál. Pósa, Soti, Nagy!
(2) növelik a gólok számát, mi l
meg csak letargikus csapkodás- l
sal válaszolunk... Az első és
sulyos vésztői vereség igy vég
ződött, - i.gy is erdemel
tük l

Birálatként csak a régi nó
tát íujhatjuk: a fiatalok nagyon
fiatalok, az öregek pedig (Fe
kete kivételével) nagyon öre
gek. Szrnkányi a csapat leg
jobbja.
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ELŐFiZETÉS! ÁRAK;
Negyedévre 1'30 P, Fé! évre 2-60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekke:J:
• Hungária-nyomda Gyoma" csekkszilm 18.280.

Lapzárta c s li I Ö r t ö k este 6 óra
Megjelenik nJindel1 szombaton reggel.

Falelös 5zerke5ztö: WAGNER MARTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o WI a. Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyha'.'áóos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér.Ötszóri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetésesetén ~ százalék kedvezményt adunk.

====

Aljegyző-- szolga birákká dr. báró Maasburg Kornélt, dr. Ber
thóthy Gézát, Raskó Sándort, dr. MihályBélát és Terényi Pétert

választották me.g

,Án,oaszéld ülnöknek dr. Domokos ~<árolyt válas.z
toHa meg a Törvényhatósági 8izottság

WI marxista szellemben, állam ' ja keH hogy leg.yen annak a
és vallásellenes küzdelmekbe nemzeti társadalomnak, amely i
hajszolták a mu.nkásságot és ez- megérti és átérzi, hogy a mun
zelodavitték az országot, ahová kásnak munkája ellenében
Spanyolország most érkezett eL I megélhetést és családja boldo
Az uj szellemű magyar mun- gulására lehetőséget kell bizto
kásság nem követheti többé siLani. A Nemzeti Munkaköz
azokat, akik az utcára vitték pont proletárok helyett polgá-

rokat akar nevelni az ország-
ki a tömegeket és ezzel a mun- kna .
káskérdést rendészeti kérdés- A munkásság a cél elérésé-
sé fokozták le. Uj alapon kell hez szükséges eszközöket azon
tehát szervezkednie a dolgozó ban egyedül csak a törvényes
társadalomnak, azon a nem- biztositékokban találhatja meg,
zeti és keresztény alapon, A magyar munkásság anyagi,
amely állandóan szem előtt erkölcsi és szellemi javainak
tartja a nemzet egyetemes ér-
dekeit, mert tudja, hogy az gyarapítására és védelmére a
egyes. foglalkozási ágakból ter- termelés rendjének, a munkás
mészetszerüleg kifEjlődött tár- I jóléti intézményeknek és in
sadalmi osztályok csak a szer-I tézkedéseknek törvényes esz
"es nemzettest keretén belül" közökkel való rendezését és
találják meg boLdogulásukat. A biztositását akarja_elérni, a li
nemzeti alapon álló munkás- berális gazdasági rendszer ki
ság nem lehet tőkeellenes, nem növéseivel szemben. A mun
lehet államellenes és nem le- kásság eddigi egyetlen f~gyve

het Isten-ellenes. Hasznos tag- I :re a sztrájkban nyilvánult, ez

azonban nem hozolt jólétet, el
lenben számtalan esetben fel
emésztette a munkásság va
gyonát, nyomorba vitte a csa
ládját, valóságos nemzeti 'VCl-
gyonpazarlást idézett elő. A
mult tanulsága arra tanit ben
nünket,hogy osztályharc he
lyett törvényes utakon rendez
hetjük csak a munka és a tő

ke kivánatos viszonyát.
Törvénves eszközökkel ki

keH küszÖbölni tehát a mun
kásság és a munkaadó közötti
osztályharcot és el keH ismer
tetni a tőke és a munka gaz-
dasági egyenranguságáL A mun
ka minden állampolgár legele
mibb joga és kötelessége kell,
hogy legyen. Sürgősen biztosi
tani kell ezért a munka sza
badságát, a munkát teljes tár
sadalmi védelemben kell ré
szesíteni, szabályozni kell a
munkásfelvételek és elbocsátá
sok feltételeit, meg kell reÍor
málni a munkásbiztositás és a
segélyezés módszereit, rendez
ni' kell a munkásság lakásvi
szonyaH, meg keH valósitani a
munkásság egészségügyi védel-
mét és az anyagi javakon tul
biztositani keH a munkásság
részére a szellemi javakat is.
Mindezek megvalósitásCl ulán
érezheti magát a magyar mun
kás a nemzet teljesértékü és
teljesjogu polgárának.

Ezek voltak azok a szavak,
ezek voltak a legfontosabb cél
kilüzések, ezek voltak a leglé
nyegesebb programmpontok,
amelyekben vitéz Marton Béla,
mint a Munkaközpont orszá
gos elnöke, megjelölte az uj
mozgalom egész irányát, mun·
kásságának eszközeit és köve
teléseinek egész tartalmát. Es,
hogy ez a programm, hogy ez
a megmozdulás, hogy ez az el
indulás valóban uj korszakot
nyit meg a magyar munkás
kérdés történetében, a mun
kásviszonyok fejlődésében, ezt
legjobban bizonyítja egyfelől

aza felhördülés, amelyet az
impozáns nagygyülés és nagy
szabásu programadás a nem
zetközi munkásmozgalom hac
zai, marxista frontján keltett,
és még ennél is határozottab
ban bizonyítja a mozgalom
életerejét és sikeres ,jövőjét az
a hatalmas tetszészaj és tom
boló ünneplés, amellyel ezeket
a szavakat a jelenlevő nemzeti
érzésü munkásság hatalmas töc
megei fogadták,

enő lett
j rás
l!Ji

I a

tése mellett egyhangulag válasz
tották meg

Sorbán Jenő tb. főszolga·

birót
a gyomai járás föslolgahiró
jának.

A gyomai járás nagy vára
kozással tekint új fószolgabiró
ja működése elé, Sok tenniva
ió van a járás6an,·-de bizalom
mal várjuk dr. Sorbán föszol
gabiró kezdeményezéseit és
hisszük, a járásunk ~pitő szán
déku lakosai mind munkába
állanak.

Ugyancsak egyhangú válasz
lással lea szolgabiró dr. báró
Maasburg Kornél is, . valamint
dr. Berthótny Géza, Raskó Sán-
dor, dr,. Mihály Béla és Terényi
Péter. Arvaszéki ülnökké ~

szintén egyhangulag - dr. Do
mokos Károly föispáni titkárt
vála5ztoUák meg.

!!!'

aDr.
a
fős

Jelentős napja volt a gyomai
járásnak a szeptember 30-i tör
vényhatósági biZottsági gyűlés,

mert ekkor töltötték be a dr. I'
Pálka Pál nyugalomba vonulá
sávaI megürült gyomai járás I

föszolgabirói áilását. I
li vármegye minden közsé· I

géből nagy számmal mentek be I
a törvényhatósági bIzottság tag· .
jai Gyulára. Már útközben a
mezőberényi; köröstarcsai, bé
kési, békéscsabai,valamínt az
orosházi járásbeliek és a sárré- !
liek is nlind-mind dr. SorbáH I
Jenő megválasztása mellett j
voltak és igy még abban az l
esetben is nagy gyözelmet ara-I
tott volna dr. Sorbún Jenő, ha
más pályázó is lett volna. De
mertegyedüli pályázó voll csak, l
igyamegyegyűlés nagy tűnte- l

LIBERÁLIS
VAGY SZOCIÁLIS

G RORSZÁG
A Nemzeti Munkaközpont az

elmult napokban Pécsett tar· I
toHa meg zászlóbontó nagygyü
lését, amelynek átütő sikere,
a megjelent munkástömegek
hatalmas érdeklődése s a veze-- ,
tők határozott és tartalmas cél- I
kitüzése jelentős, uj állomásává i
tették ezt az ünnepséget annak I
az egyre határozottabban és
egyre nagyvollalúbban kiépülő

mozgalomnak, amely a napi
politikán tul, világnézeli, g3oz
gasági és társadalmi eszmék és
eszközök utján kivánja a ma
gyar munkásságot nemzeti alap- I
ra helyezni. J

Az a llagyszabásu ünnepi be· I
széd, arn_elyet vitéz Martan Bé-l
la, a Nemzeti Mllnkaközpont
országos elnöke a nagygyülés- I
sen elmondott, valóság()s szel- I
lemi tartalmá! és programját i
adta meg az uj mozgalomnak. I
li gyakorlatban csődöt mon- I
dott marxista elvek követése I
helyett, - mondotta vitéz Mar- j
ton Béla, amelyelyck mindig I
az egyes társadalmi osztályok
szembeállitására törekedtek, a
Nemzeti Mnnkaközpontba tö- ,
mörült ipari munkásság uj szel-·
lemben lép az ország szine elé
s az eddigi elszigeteltség feladá- I
sával, önként kapcsolódik az !
országépítés nehéz mnnkájába. I
A magyar munkásság tudatá- II

ban van annak, hogy a liberá- I
lis Magyarország helyébe S20- l
ciális Magyarországra van szük- I

I

ség, az ország dolgozó társa-
dalmának boldogulása érdeké
ben. Hogy ez elérhető legyen"
:il. munkásságnak hatalmas nem
zeti szervezetben keH tömörül
nie. A munkaadók érdekképvi
seletei nagyrészt megvannak,
szükséges, hogya munkásság
nak is. meglegyen a komoly
védelmet nyujtó érdekképvise
lete, amelyen keresztül elérheti I
azt, hogya töke és munka az
uj és igazságos gazdasági rend-

t

ben egyenrangu értéket jelent
sen.

A munkásság nem követi l
többé azokat a munkásvezére-l'
ket, akik évtizedeken keresz-
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ségünkben felépithetjük az oly
nagyon .szükSégeskUltllfházat, I frontharcos tábori pósfa,
továbbra is köröl\: és egyesüie- "A már egyik cikkünkban kö
tek helyiségeiben fogjuk eze- l zölt bajtársi tábori ebéd szin
ket a szép és hasznos szeniahelyén frontharcos [úbori pos
estéket megrendezni. Az elő- ta fog működni, ahonnan fl

adók között találunk orvost, háborus világból jól i~mert ró
ügyvéde!, tanárt tanHót stb.•~ l' szasziu tábori leveiezőlapokon
megnyitó eI6adást,amelyegy- ~~szönt~et~k család~agj8likat....és
ben az október ·6-anak meg- \ JOlsmeroseIket a ba.ltársak. Er
unneplése is, október hó (j-án re a körülményre is ezuton
kedden este 7 órakor tartjuk i hivjuk fel a bajtársak fjgyel
meg az Egyetértési Olvasóköl' ! gyeimét, hogy ne f(tledkezze
termében, ahol a közművelő- i nek majd meg oU fenn mcsz
dési előadások irányitója Gön-

I
I szi Pesten kis Gyomáról és an

dös József áll. polgári iskolai, nak lakóiróL

Közmüvelődési előadások Gyomán

Vége a nyárnak. A szomoru
őszi és téli esték igen alkal
masak a tanulásra és szórako
zásra. Közse.·günk NéPműVeléSi!

Bizottsága ismét megszervezi a
szerda esték tanulságos előadá

sait. Az idén sikerült olyan ki
váló előadókat megnyerni,. h9gy
biztosan lehet számihmi a kö~
zönségnagy érdeklődésére.Nem
is csoda, hiszen teljesen díj
mentesen baHhatunk közérde
kü és köznasznu szé·p előadá

sokat, amelyek meUéU még
szórakoztató számok stb. is
szerepelnek Addigis, amig köz-

~1l~~~""~V- -- --""'-.dr;; IL":"" ....,"iCl.o\.~""~.A~"'~V-----"'li..~riVA.....~~ V ~-.-. ... ..,a. ......... .Á.A..;.. .......... -.1'.-. ""',""'~~},.."1V'-~--...... ~ "~'~~~~Jl!~
- . ";::;;;;:0:."" -;--'" -- ~" ..>. r ..-r"'? ... 1-:;''' :hA"+",",,",, "'~..It.;,.~í ~- --_.~

A búza vetésidejéről bokrosodó buza is. (pL H3.t- l jobh talajmunkával, bő.ségesehb ! igazgató tart megnyitó előadást.
vani 5612), mint a gyengéhben I trágyázással vagy. legalább is l az oldónen 6-ának jelentőségét
bokrosodó (pl. Bánknti 1205.) i "k i s a cl- a g u műtrágyázással" i pedig Béla ref. iskolai
A késöi vetést Ieheiően mil1-1 (NPK) és több vetőmag hasz- i igazgató fogja méltatni. Kérjük
dig igyekezzünk eHensulyozni l nálatávaL (Xn.) I községünk szépért és nemesért

~~,!!""~~"""",!,~"""""""",!""",,,,!,,,,,!~""""~,!,,,,,,,,,,!!,!,,""""""'''''''''''''''''~_ 3 l lelkesedni tudó közönségét,
l hogya megnyitó előadáson mí-

Okto~b·er 1-e'n nlegindult l nél nagyobb számban jeLenjen
l meg. Soronkövelkező előadá-

te'"tele'nel sok: október 14. Kisréti Olva-Körösök hajózhatóvá I sókör Cs. Szabó Albert: Fertő-
munkálata !zö betegsegek sertéseknel. Ok

I lóhel" 21. Ipartestület ·Wagner
Javult a gazdák helyzetei Márton: Iparosok szövetkezése.

jelenti vitéz dr. Márf.qf BarnaaUspán I. Október 28. Németvárosi Ol
vasókör· vitéz Pajor Gyula;

A Körösök hajózhatóvá t~te- l zsilip megépitéséhez szükséges IGyümölcs feldolgozás. Nővé
le és az öntözés kérdésének i első részletként 5 millió pengő l nyek élére. November 4. Negy~
előmozditása érdekében a h05Z- bizlosittatoH. A fedezet terhére ,l vennyolcas Olvasókör dr. Le
szú esztendők óta előterjesztett l a munkálatok megkezdését a geza Tibor: Ököljog és törvény.
kérelmek. mint már közöltük I földrnivelésiigyi miniszter már További előadók: Dr. Vincze
is, a 1öldmivelésügyi mÜliszter .elrendelte és cl munka, mely Endre, Nemere)' Péter, Bay

vármegyénk életében rendki-,
előtt meghallgatásra találtak és vül nagy jelentöségü, október I József, dr. Kómár Gyuia, dl'.
az állanü költségvetésben a l-én kezdetét veHe. Bartha Gusztáv, Faragó Károly.

~ vitéz Haviár Gvula ar. Ruszka
"""""'~·_~-"""·'-!!""''''-~·''!''''''!~'''''''''!M''''''''!'''''~'''''~''''''''''''''''''''''''''''--'''''''''''''''''''''''-'''lSandor, Fehér -István, dr. Szi-

lágyi Ferenc.

Örök problémája a mezögaz-j
daságunknak, vajjon korábban
vagy későhben vessük-e a bu- I
zát? Ha kor::'ln vetünk, gabo- I
naJegyek tesznek kárt, vagy I
kedvező idő esetén oly buján t
fejlődik a vetés, hogy az a tél I
folyamán a hó alatt kipáUha-1 a
lik. Ha későn vetünk, ritka l
lesz vetésünk, az érés is meg- I
késhet, melyelmek hátrányai l
közismertek. Mindezek ellenére
az utóbbi évtized gyakorlati l
tapasztalatai mégis azt mutat- ,
ják; hogy helyesebb a mérsé
kelten korai, mint a csak egy
kissé is ké'söbbi vetés. Csaknem
egész Magyarországra azt .
mondhatjuk, hogy a mérsékel
ten korai buzavetés alatt ok
tóber első felét értjük. Októ
ber hava előtt csak kivétele
sen, hűvösebb fekvésben aján
latos buzát vetni. Október kö
zepe utáni buzavetésböl rend
szerint pedig csak az ország dé-
libb részein s ott is csak a me
legebb fekvésü talajokon aján
latos tenni. Október haváhan
mindenün igyekezzünk abu
zát elvetni s novefuber elejére
csak nagyon kivételesen ma
radhat szükségből 1-2 buza
táblánk.

A vetés idejére, minUudjuk,
a talajnak és a fajtának is
nagy a befolyása. Tevékenyebb,
táplálóanyagokban gazdagabb
talajon mindig valamivel ké
sőbben vethetünk, mint tunya,
soványabb talajokon. Ugyszin
ién későbben vethető a jól

------..;..----:-------,-----------------,------------------_._-

RIMES PANOPTIKUM
dr. Kató József emlékének ajánlva, ácsoija:

H. E.

Mire most, e versben vagyon a felelet,
Kaptam egy módfelett panaszos levelet:
Hogy akik körül e rut földi lét zajlik.
Kiknek lelke zúgó tengerként morajlik,
Mivel nem irtam még róluk e versekben,

.Nagy a felzudulás - asszonyi berkekben.
És igér keményen seprőt, meg sodrófát,
Hogyha nem készítek róluk is - pár strOfáL.

Ez a felzudulás jogos. Elismerem.
S bár mea-kulpázva mellemet is Terem,
Ki ezt a nagy csorbát mégsem köszörülöm,
Nők dolgába orrom - elvbül - sohsem ütöm.,
Asszonyokrul irni ? .. Ódát, vagy szoneHet,
Akár pedig ilyen szatirával teltet, -
E feladat nékem - higyjék el: - túlkéuyes,
Mivel a megoldás - igen kÖI:iHményes...

Mert mit irjak róluk ? .. Csinosak, kedvesek,
Vannak köztük karcsuk, s akadnak - testesek.
S van, ld - hogy pompázzon szépsége teljében, 
Vért izzad Kohn Ica atelierjében..
S van, ki e kuUuszból már hóhortot csinál,
Ruzsoz, fest, puderez, szemöldököt cibál,
Sőt, - amiért magam. hUlllám a deresre,
PingAlja tiz körmét lángoló veresre..,

(2)

Van köztük szelid is, mint a gerle párja,
S van, kinek napestig be nem áll a szája.
Van ki paprikát füz - maga - koszoruba,
S van kit toalett-gond sodor csak a búba...
Van olyan angyal is. - vélnéd szállt az égbül,
Aki bundát v sz a szűkös konyhapénzbiil,
S táp akad olyan is, - bár kétlem e farM, 
Aki - igaz szívvel - szer'eti az uráL.

De igy kedvesek ők! Trécselnek, pletykálnak,
Bálokba, zsurokra, jó szivvel eljárnak,
Tétetni maguknak - versengve - a szépet,
S vezetni orránál a csuf fértinépet...
Ropoi élvezettel, fox-trottot és tangót,
Enni nagy-kanállal a kékhasu bankóL
- S mert csakis igy nyulik hosszabbra az éler,
Titkolni korukból - egy-két-kilenc ével...

Kicsit [iörtölnek is, - de módjával persze 
S ha kap is sarkaníyut lovagjaik mersze,
- Mert kit célbavesioek, bizton megigézik 
Ám mivel az "eszközt", de nem a "célt" nézik;
L'art pour' l'art üzik csak kisded játékukat,
Amig a szemafor - "tilosat" nem mutat,
S ha tán meUre szítták az izgató bókot,
Otthon exequálják, a - bitvesi csókoL.

Nem! Az ilyen munka nem esik inyemre,
Hálásabb feladat csak a férfinemre
Faragni a rimet, mi nem bánt, csak csipked,
S ha oda is talál, ahol épen - viszket,
Kissé felszisszennek, kissé - vakaróznak,
És azután tovább römiznek, alsóznak.-.
Beszédjük ·fonalát áHerelvén másra...

Agyő Hölgyek, Urak L.. a viszonHáhisr~...



meilik
.

e~ ertésleti kiál!itás
ürnölcsbernutatóés

Amint erről lapunkban meg-l
emlékeztünk már, azt a kiálli
tásl melyet a Békésvármegyei
kertészeti Egyesü!et közremü
ködéséve1. vármegyénk törvény
hatósága rendezett, ma délelőtt I
11 órakor nyitja meg az Er
zsébet-ligetben - ünnepi ke
retek közötl, dr, vitéz Márky
Barna alispán.

A megnyitó ünnepély tárgy-
sorozata:

1. Magyar Hiszekegy.
2. Megnyitó beszéd.
3. A kiállítás megnyitása.
4. A királó bizottság elnöké-

nek beszámolója II bírálat
eredményeiről.

5. Himnusz.
Kérjük előfizetőillket és ol

vasóinkat, hogy ezen az ünne
pélyes aktuson, amely az első

állomása lesz annak az utnak,
amelyen haladva községünk is
elfoglalhatja a megyében az őt

megillető helyet, minél számo

sabban vegyenek részt, ezzel

is kimutatni a hálát a törvény

hatóság iránt, melyennek II

kiállitásnak súnhelyéül Gyo

mát jelölte ki.

MILLIÓ ÉS MILLIÓ ElVlBER
tudja egész Európában, hogy nem költséges passzió,
nem ártalmas szenvedély az osztálysorsjáték, melv
Ii legdéfllokralikusabb intézmény és igen naov fon

o

_

tossaga van <lZ orsdgok gazdasági életében;'"
Az osztálysorsjáték feladata, hogy mindenki

ben - a :egszé!esebb népréiegekben is - feléb
ressze az önbizalmat és nehéz iriS2.onvok mellett is
az életösztönt, k~dvet és a reménységet fejlessze,
fokozza. A m. kJr. osztalysorsjá!ék állandó állami
felügyelet és ellenőrzés alatt áll, közkedveltségnek
örvend. !öbb mint kilenc és féllllillió peIlgöt sor
solnak kl 5 hónap alatt. A sorsjegyek feje nyer.

Az új sorsjáték már október J7-én kezdődik.

Óriási eredmény, hogy az új játéktervet elö
nyösen megjavitották. Felemelték a nyeremények
összegét, az első négy osztálv f6nvereménvei( maid-
nem a duplájára em~lték. _. . , .

A sorsjegyek hivatalos ára:
1/ 31' P l' 7 P l' 4 n 1 I,s- n ,/4- ,/2-1 r, -/1-28 P.

az öszes főárusitóknál. Rendeljen még ma.
Kifizelninm idő legkésőbb a húzás elött.

A magyar íudümányos kutató munka ujabb diadala

előtizetöknek 17 pengőért bo
csátja rendelkezésére a Föld
rajzi Intézet. Érdemes ezt a
könyvet magvásáróini, mert a
legértékesebb olvasmány ugya
felnőttek, mint az ifjuság szá
mára. A két kötet ára együtt~

véve 34 pengő, a 48 pengős

bolti árral szemben.
Aki Kogutowicz munkáját

abban a hitben veszi kezébe,
hogy földrajzot fog lapozni,
kellemesen csalódik. A könyv
ben ugyanis nyoma sincs a
földrajz megszokott, unalmas
felsorolásainak s nem is sablo
nos utleü'ás egyéni impresszi
ókról, itt rejlik Kogutowicz
Károly dr. könyvének nagy si
kere, amennyiben egy uj bá
mulatos módszerrel magát a
tájat eleveniti meg az olvasó
előtt, ahogy az megteremtődik,

ahogy abban, mintegy titokza
tos kohóban, összegyülemlenek
a természet erői és kincsei.
Plasztikusan tárja elénk a ki
váló szerző, hogy milyen sors
várt itt az erdőországban, ott
a viz birodalmában az ősem

berre, mit hozott a római kul
tura, hogyan alakult az át ma
gyar tájjá, mit rombolt tatár,
török, hogy azután az utolsó
150 esztendőben miként alakult
át a modern élet szinterévé.
Kogutowicz dr. a kutató lázas
izgalmával keresi a kibontako
zás és előtte talán még senki
sem oldotta meg ilyen tökéle
t~sen a millió rejtéjének nagy
btkát. A könyvben tökéletes
magyarázatot ad, hogy miért
keletkeztek pl. Sopron körül,
a szölővenyige tövében módos
apró polgárvárosok ősrégi ge [
fákkal, miért lett pl. Fehérvár·
megye a nagyfalvak hazája, mi
ért Baranya vagy Zala az apró
falvak százainak tanyája. De
ezenkivül foglalkozik a könyv

földraj:dudós
lalkozása

egyetemi tanár
nl-es barangolása

ántúlon

impozáns

Eov szeaed~í'b .J ' ...L_ ~ i

no'.U

A nyomdafesték még meg
sem száradt a másodi k kötet
fehér lapjain és Ko gutowicz
Károly dr. a szegedi egyetem
Földrajzi Intézetében lévő ha
talmas dolgozószobájában, tér
képek, földgömbök, rajzok,
grafikonok, a világ minden ta-

,járól beérkezett különböző

nyelvü folyóiratok, földrajzi

Évek ób folyik az a lelkes, vasóiábor mindinkább követe. szakmunká.li között, 'édesapjá- ,
kitartó és fáradhatattan munka, li az értékes utazási beszámo-' na'Ji? aki siintén'hires földrajz
amellyel h.ogutovicz Károly dr. tókat. Emlékezhetünk hogy tudós volt, ';l fényképe alatt
szegedi egyetemi tanár, a Fe4 Félix Moeschlin hollandus uta- szeretettel simogatja fáradságos
rencz József Tudományegyetem zó 20.000 km. Amerikában" c. munkájának, gyümöJcsét, Du
Föidrujzi Intézetének igazgató- munkájával, amelyben az Ame- . nánlul és Kisalföld IL kötetét.
ja 1927-ben nekíléndült, hogy rikai Egyesült Államok pompás I. Beszélgettünk Kogutowicz pro
felfedezze a DnnántuH é-s II lejrását adja, világsikert aratott.' fesszorral, azaz inkább csak mi
Kisaifö!det -- a magvarol, sza'- fl d l k h ' beszélünk, mert a professzor

~.J t. - a arra gon o un -, ogy ez a l
mára. Most

l
bogy íeifedez.ő út- hollandus a modern technika' kedvesen elháritja magától a

., 'I" l,' t b '"" h . kérdéseket.Jaro Vlsszaier, 'ep.rc egyelt- n1inden vivmányával felszerelt
völgyet, ezrek és ezr ek által is- Amerikát a legtökéletesebb "Mit mondhatokéll azok után,
meretlen tájat, kuíaUaa ma- közlekedési eszl{özökkel jó- hogy megjelent a U. kötetem?
gyars-ág ősi eredetet, kereste az részt repülőgéppel~ száguÍdó Most, hogy annyi f~radság és
'Ősök nyomait, a kuHnra kez- autókkal járta be, mennyivel olyan sok nehézség után is á.ll
detét és felfedezte a Dunántúlt, nagyobb teljesítménynek kell előttem ez a könyv, elfeiejtek
útjának leírása úgy hat, mini a tekintenünk Kogutowicz Károly minden fájdalmat és keserüsé
legizgalmasabb regény, a legér- munkáját. A szegedi egyetem: get Boldog és megelégedett
dekfeszitőbb útlejrás, ismeret- európai hirü tanára úgyszólván· csak akkor leszek, ha meg
len földekről, ismeretlen ern" minden támogatás nélkm, saját nyugtatnak a felól, hogy nem
berekrőL Pedig akikről ir, vé-· erejére utalva 70.000 km.-et végeztem hiábavaló munkát.
nink, ±öldjük a mi földünk, barangolt he Dunántulon, egyik Egy cél lebegett szemem előtt:
.fölöttük is magyar ég tündököl, l nap katedráján a földrajz tu- a magyarságnak szolgálatoi ten~
öket is a magyar halsors sújt- dományba vezetle be hallgatóit, ni, a földrajzszakemb~e hité
ja és nekik is a jobb magyar másík nap elindult, hogy foly- vel a ruagyarságot szolgálni.
jövendő az éltető reménységiik.· tassa ieltedező lHját s harmad- Ez a cél hajtott kiIométereken

Thr cl é~ kilométereken keresztül és
lYiegren Hő Kogntowicz Ká- napra visszatérve talán éppen

'roly dr. egyetemi tanárnak a I ez nem enged most sem pi-
Amerikáról tartott előadást ka- heuni, tudományos munkámat

Dunánitd és Kisalföldről szóló I
hatalmas 2 kötetes munkája, I tedrilján, éjszaka pedig kutatá- tovább folytatom. Dunántul és
mert a magyarság legszorgal- l sainak gazdag eredményeit dol- Kisalföld c. müvemet befejez
matosabb szorongatoUabb heiy- i gazla feL Igy éi, dolgozik és tem és holnap hozzákezdek az

:\l!öld monográfiájának meg-
zetében került nyilvánosságra j küzködik ma egy magyar tu- lrasához".
annak hirdetéséül, hogy helyünk I dós, akinek teljesitménye előtt A Dunántul és Kisalföld c.
van 8 nap alatt, és annak bi- meghatottan keH megáHnunk. érdekfeszítő földrajzi munka
zonyitásául, hogy méltó hely . l h t' l k kK o g u t o w i c z Károly dr. mar i:ap a o a {önyv eres 'e-
illet meg bennünket Európa dé kb ' S d' Evalósággal felfedezte a ma- se· en es a zege 19yetem
nagy közösségében. Földrajzi Intézetében (Szeged,

Az úHetra'soknak a'lta'll,ban I cryarság száma'ra edd!' cr l·sme Z· Idl l" b - erge u. 19.) A könyv bolti
nagy sikerük van, A lelkes 01- retten Dunántult, ára: 24 pengő kötetenkéní, de



lzgainla·s filrn, a-mtl},'i'x-~'n e~2,""L;t'fliús

ker;:;:elik a ti:obaios és;
íé"lÜldöző borzalmak

vissza nem Inert
azzal hizlositja m3gának, azt,
hogy ha (amitől az Isten ment
sen) ismétlődnék a legutóbbi
esztendők termelési
fc1já, joggal fognak
elnézésére s'!amitani.

F fl s 7' e r e p j dj !rc:

Bóriss RadoH, Chait::;
ton és Gloria St,u:',l't,

E'l,l a rnnlet c:~Gk az néz'le rneg
akin::k iók az

KOrÖfE.1 han~305

Err:drő'd

Rend;es

~;fönclé 111egy bO~'r)an & gj·i'·'fJ~\i .. ,:

Ek~út 01'10 11 'l-örö::;n12rtir
Fölfelé a
Aki büszke €s ratartí
fölfelé tör a ttil. füstje
S a 'világon talán nlinJt:li.
Fölfelé szál! a S('ru;: á~,
Ba' nem tar/juk raDbi:incsben.

,_ r y

;;:')z:€'pseg

FÓ!{3:vadá,5Z

Vig és kl.lHur fi~mek

[936. üklóber 4-én vas2:;;:IP
fél 1 és fél 9 ,-Sra cr

Én hOI;á juflJ~-; ? .. NeH1 ÜlJO;1:,

SOrSOJll lstcn hogy gDndol1ad'

Ha könnyű Io:'szek - IH'I'lJ\be.

Ha· riv.;'g n2:h~z ~ á - 'rO!rnlb~",,,

1936. május 5.

J\Jlert a klkűnk száii ;'lagasoJ.
Oda, hol a csillag ragyog, .
Ahol örök éltet éinek
A dicső ilalhatatlatiok ..

fö!fde nő a g}efJ1wk t:',
A~ár~sa;( a küllő

Amely lelkét ~hjvja, ü,:i

A dicsőség szép honába.,
S ha az Élet vad vihar"
E!lünk fáját JJJf:r kl' Öl ie,
Csak a testünk szálí a \n~h'be

A férgeknek - a göc!ö,i'e..

Al.
és szenzádÓI{

;A.. t

Az' E!1ldrőd-ön~gszöli&si Teiszö
vetf,.,ezet !ga<::gat6ság:a "gy viljnle.c

ieri keres az.onnali beJépé;-:i'e. "\Jánllín
zók siirgö.sen jelentkezze:->~k

Ikkal' Dié"iTcs b:ra t<n1ii\') l:~gvreze[ő ...
igazgatón{d,

Fölfelé nő il fd,:: !0iHOCtS.

Árnyat adó ),,,roniija,
Tengeri-táblákon a fu,
....;.... De az en1ber -
Fölfelé só.il a madár is,.
Pacsirta h;nt zeng énekeI,

,S a felhő is -- fent CIc: i

Az égretör\) bércekc1...

"JI'''0 L

homlokegyenest ellentétes dön
téseket hoznak. A nagy közön
ség igen hajlamos a napBa
poknak jogi vonatkozás u köz
léseit szentirá~nak tekinteni, és
ezek nyomán elindulva. kérni
jog.aik orvoslását és keserves
tapasztalatok győzik meg az
ellenkezőjérőL

Későbbi fejtegetéseink során,
ezekkel a kerdésekkel .össze
függően rá foguuk mutatni arra,
mennyi pusztulást vittek végbe
jogi kontárok nak haszonialan
beadványai. Ehelyütt csupán
annyit kivánu.nk leszögezni,
hogya gázdavédehni rendele
tek aHmlmazha~ása, vagy nem
aikalmazhatása tekintetében ne
üljenek fel ai érdekelt gazdák
hozza nem értő elemek csábos
igéretejnék, hanem mindjál't a
a baj kezdeténél, forduljanak
ill e g·f e l e l Ő szakemberekhez,
akiknek tudása, tapasztalata"
erkőlcsi felfogása minden irány-I
ban garánciáját nyujtja az.
ügy lelkiismeretes eJintézésé- l
nek. I

hs IDég valamit. A Pató Pá- l
lok kora régen lejárt. A gaz- t
davédelmi rendeletek helyes I
alkalmazásálól függ sokszor a I
gazdák léte és boldogulása. I
Ennélfogva elsőrendüen fontos. II·.

hogya szükséges intézkedések
kellő időben tétessenek meg, és l
ne válja meg az adós az j

, . I
árver:és napját, hanem jó előre l
keressen érintkezést hitelezö- i
jével, aki, ha adósában fizetési i
készséget és jóindulatot lát, l
nem igen fog elzárkózni egy- I
egy méHányós kérelem elinté- i
zése elől. A magyar pénzinlé- l
zet{;k ezekben a nehéz idök- I
ben, amelyek irányukban is a !
legsülyosabb követelményeket:
támasztottak, annyi megértést
annyi veleér7.ést tanusitoHak a
g3zdatársadalom i r á n JI á a fl,

hogy sokszor saját érdekeik
rovására is a végletekig menő

kedvezményeket nyujtottakadó
saiknak. Önmaganak tesz
jószoJg:ilafot az adós, ha a hi
telező intézeteknek ezzel a jó

&.!.. e és
t1rzs

a védettfe

ina; Dr. HERZOG HENR!K várm. tb. fői.igyész

Szeptember 29-én; a községi! A . Mészáros József elnök-
bikaistáUónál, az elővezeteU 25 Ilete alaU müköd6 bizottság a

törzskönyvezték. A bi~ ! tehenek fejle!iségénél és
zoUság tagjai, a helyi meghí- je. IDénél örvendetes
voU szakértő bizottsági ! pUoH meg, ami az elrnult 3 év
kon kivül Márky Jenő kir.! fokozottabb celszenl munkájá
gazd. főfelügyelö és dr. Mészá- l nak az eredménye.
ros József alföldi szarvasmarha ! :~Z eJ?-,~rődi tö~zsk~h1.yvelések

,. ," eo' -. ~." rt> ... -' l elokéSZJW munkalahn folyamat-
t~nyes~..o .;:,J~.suletek ~.zohtsé' ! ban vannak. A törzskönyvelés
genek 19azgatoJ3, vaiammi Papp l körülbelül november havában
Gyula főellenőrből állottak. l lesz Endrődön megtartva.

Kétségtelen, hogy igen sok
gazdát az alaprendeletnek és a I
kiegészítő szabályoknak sok:" l
szor pongyola szövegezése, hi-I
ányossaga, megtéveszH és olyan!
lépésekre téveszti. amelyekkel l, I

önmagának fölösleges munkát I
és költséget okoz, anélkül, hogy l
a kivánt célt eléme, illetőleg I. I
képes volna meghiusilani az I
~:le~e, i~ány~tott végrehajtá~i I
lepeseK sIkeret. A rendelet ln- ,
adásával egyidejüleg a tudomá- '
nyos magyarázatain kivül, nép
szerü ismertetései jelentek meg
az első intézkedésekn.ek, de
természetesen; joggyakorlat hi.
ányában ezek az ismertelések
nem voltak egyebek a hivata
los szöveg parafrázisánál. De
épen a rendelet sok szakaszá
nak töhbféle magyarázato!,
hogy ma már olyan birói gya
korla.ta van a gazdavédelmi
szabályoknak, amely lényege
sen elősegíti a jogvédelmet ke'
reső gazdák törekvéseit

A legnyomatékosabban fei
keH azonbanh:ívnunk az érde
keltek figyeimét ar.r~, hogy mig

a magánjog egész teriitetéin,
továb~á'a peren kivüli eljárá·
sokban, a telekkönyvi ügyek..
ben, a végrehajtási jogban az
eseteknek elég tekintélyes há'
nyada kerül a legfelsőbb biró..
ság . dön.tése al:á, a védettség
sze'mpontjából többnyire a tör
vényszékek a második és egy
ben az utólsó fokozatu birósá
gok és igen ritkán, föleg akkor,
ha egyéb kapcsolatokban kerül
felsőbb fórum elé az ügy,van
alkalma a hibiának és a lm
riának állásl: foglalni. Ez any
nyit jelent, hogy ha törtép.ete~

sen az egyik, vagy a másik tör
vényszék· a gazdavédelmi ren
deletek valamilyen in tezkede·
séf bizonyos érteiemben alkal
mazza, az egyáltalában nem je-

azt, hogy ezt a kérdést a
joggyakorlat már eldöntötte,
mert amint alkalnlunk lesz ezt
a. továbbiak során kimutatni~

az egyes törvényszékek ugyan~

abban a kérdésbBn sokszor

és legsorvasz~

a magyarság
sabb,
tótt

minden ma,
minden magyar

0.""',0''',"' jelent
professzor az

egész magyarság háláj;;U kiéI'
ezzel a munkájával és

ennek az elismerésnek bizo-
szolgáltatjuk azzal,

hogy könyvét olvassuk, ter
jesztjü!.;: és a magyar tudós ta
nítását továbbadjuk.

u
tl.ldósitón!,tól)

Budapesten kivirágzott az uj szinházi
szezon elso müvészi szenzációja. Vég
telenűl kedves, elmés, fordl1latos zenés
vigjáték sikerétől hangos a főváros. A
címe: Udvari előadta aBelvá,
rosi Szinház, Irta: J M. Cramford. Ze
néjét szerezte; Hans La;lg,

Röviden arrjl van szó a mulatságos
darabban, hogy egy fiatal, szegény ör·
dögöt, a];i a megszólamlásig hasonlít a

királyra, biz0lWO, okokb('i meglesznek
egy, napra uralkodónak s a fiataleirtuer
ezalatt a rö\·id. idö alo.it nerllcsak fl':nÜ
behozza 3 kir,\Jys:lg han ern rnég

meghóditja a királvnét is. ;\ 1"'('111-

régiben gyiilölt szereteh~be

fogadja il nép s harspg a
birodalom székhel'!e. A lJőn ólJJjrcil

trónörökös eljövetelére pedit; F10St 111ár

biztosan lehet szálllilanL
A-r.. előadás Pa~er

Antal'ara31YOS áll. ~i'lü-

vészetének színpoIT,pá.jávClJ, naayszerű

hUl1lorával, lemperamen{umávaJ, férfias
bájáva1 és egyéni s?erE.tc(remé~

val valóságg,ll elbűl'öile a közönséget.
Págert Illa n1ár j()ggaJ ne-,.:ezil{· a rl1a

gyal' ClJevalíer·nak. 1\1eltó p2rinere cl

kjrályné szerepében a lányos Uljfsé
gébe;;, nJiIlden szinészi refieria Ile:kUI
pompázó KomiÍr Biztosan ját
szik. Tllegje1ené:.:;e dekorati\;J fi
]1om csengésü és igazi müvész, aki áls
éliszerepét. 1\i\ezey l'víária föudvarmes

ternöie szenzációja az előadásnak. lvlin
den szava, minden IIlozdulala kacagó
orkánokat ,'áli ki. Remek sanzór:já,J2,k
artisztikusan parfürl1ös e]ö{(dZ~S2 után
szinte les'ledik a színpadról. Mih,}])"ii
Béla nagyszerü alakitást Jl\·ujt a föi~

nyes Ininiszterelnök szerepéb2n. Ele
gáns, intelligens, nlegérder:le;t.~11 lH~p

szerü 111Űvész. Jelenlös s7.e!nélyi sikert
aratott feleki Camill egy főhadnagy

szerepében. G"oteszk !Jull1oráérl s l1.Jég
inkább boszorkányos ügyességü táncai
ért rengdeg tapsot kapott. A kitüná
Boray Laios i~:i111 ;·cndőrfőnök ésa te
hetséges Barc)t;;y ](,":,ef mint udvari
orvos jelentéken;·en l:onájárulíak az
ujdonság nagy sikeréhez.

A kedves történetet Ernöd Ta111á2; a
kiváló kölNi fordito(la sok frj~s ötlettel

s a csipkefin0111 111uzsikához Jlh\ vidá
man csilingelő dalszövegek kel. .'\ taJa
lékany, játékosa!] de azér[
Il1índvégig müvészi rendezés PlinUí:,\i

Andor érdeme. Szellemes és szindus
rendezöi ötleteivel csillogó keretel adolt
a brilliáns társulat játélcána:(. A zenei
rész betanitáS2ért fischer Sándor kar
mestert ille' i meg az eiis!llerés. Gara
Zoltán diszletei ragjogó3.k és hrc:vllros
játékot pro(lukái a i-;őzrenllikööö két
:wngoramüvész; Komlor Leó és Vinc?e
Otto

Me]egen ajául;t:k oivasúinknak, ilO?Y'
ha fel rándulnak Pestre, ne Ilwlasszák
el megnézni az Udvari
rendkivül kellemesen eltöllött, vidám
szin házi est emlékével fognak vissza·
térni.
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Egyedárusitó:

BENJAMIN ISTVAN
Gyomán

II Baptista imaházzal szemmel.

Endrődőn:

a Homoki-féle uj emeletes házban.

Kérje dijtalan
bemutatását! ! !

Az elektromos rendődm!ya.

Egy zseniális mérnök nagys e
rü találmányáról, az elektromos
rendőrkutyáról pompás cikket
közől Tolnai Világlapja uj szá
ma, amely nagy terjedelemben
és gazdag tartalommal jelent
meg. A legkiválóbb magyar
irók noveUáin kivül, számos
remek cikket, riportot és közel
száz pompás képet talál az ol
vasó a népszerű képeslapban.
Tzlnai Világlapja egy száma
20 fillér.

.5 vilagrészben 76 ál·
lamban vezető világmárka a
PHILIPS RÁDIÓ. Egyedárusitó
Benjámin István Gyomán a
Baptista Imaházzal számben.
Eodrődön a Homoki-féle uj
emeletes házban. Kérje dijtalan
bemutatását.

A bolsevizmus ellen. A "Tu
rul" Szövetség 'fővezérségi tá
bora - összefoglalva az eddig
már tagegyesületei által történt
megnyilatkozásokat - foglal-
kozva azzal a veszedelemmel
amelyet az általános támadás-
ra indult vörös front jelent az
emberi kolturára és a maga
sabb emberi eszményekre néz
ve, kiálvánoyul fordult a világ
ifjuságához, amelyben a civili
záció és a humanizmus meg-
mentése érdekében a legel
szántabb ellenáHásra, a legéle
sebb harcra tüzel. Jól tudjuk,
- sajnos, .:- hogy ez a kiált-
vány nem nyitott ajtókat dön
get, de hisszük, hogy megtalál-
ja az utat a leginkább érdekelt
ifjuság szivéhez, amelyben ha
felébred a lelkiismeret, a fele
lősség érzete, - akkor a vörös
áradat megfog törni a nemzeti
érzés, a hazafiasság szikláján.

Öt mázsa alma egy fán. Vi
sZák községben a lakosság cso
dájára jár Iván János gazda
almafájának, amelyen öt mázsa,
a közepesnél jóval nagyobb, fé
regmentes gyümölcs termett Vas
megyében évtizedek óta. nem
fordnlt elő, hogy egy alucsony~

törzsű almafa ennyi gyümölcsöt
hozzon.

HIRDESSEN
'LAPUNKBAN

tak.

ci}' li g ysze rt áfSZO Igá l at.
Ünnepnapokon és éjjel minden
hn llap l-t?, 15-ig a. Máda.~ és I
lG-Lól ahonap ulolso napJaval
bezáróan a beéri Balogh gyógy
szertár tart szolgálatot.

5 ' 1936._o,któber,3,'
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A vagyonváltság bUla szep- I Felhivorn az 1896-ban, ,Gyo- ftnlifílnmiJ1nlrffli8fiiMillíliMif1tlMíífrfi
temberi ára.' A 121.626. sz., .máról é~ Endrődről bevonult
pénzügyminiszteri rendelet a bajtársakat a ,t. évi októb~r l~? 5 vpá grészbe
mezőgazdasági ingatlanok va- 10-én este 7 orakor a Fe,lso- 76 államban
oyonváltsága fejében fizetendő részi Olvasókörben vacsoraval vezető vilánmárka' a
buza árát a töldmüvelésügyi egybekötött bajtársi találkozóra. ~
miniszterrel egyetértően folyó Résztvenni óhajtók szándéku
évi szeptembe~' hónapra s}óló kat legkésőbb o!~tóber 5-ig je
érvé~nyel q-kent 15 pengoben lentsék be Gaál esküdtnél vagy
áUapltotta meg. N 't .... Lá l' '} T pa M u", YI ral sz ona, om . L

Csehsziovár~i~L 1500 vagon 25. vagy az olvasókör kimérő
jugoszláv buzát adott et "01- 'é 'e'l' J n .
iandiál1al(. A csehszlovák ga- H' d té Ah l b r ., "1
bo~atársaság képviselői a tO.OOO k' 'ill~t ' e Sl'k e y le tlbgyumookcto~~

. '''. b 'b 'I ' lal lassa apcso a anvagón Jugoszlav ga ona o, " ') d l ' 3
l k , t ét l' d~' eh zlo ber 4.-én. (vasarnap , é utanme yne a v e ere ,-,s s - , . E b l' .

'k' k"t l' t 't 1500 orakor az rzsé et Igeh pa-va la o e ez e maga, . b' , . l " d' .
, .' k d· '" 'Amszter vllon eJárala e ott gaz asaglvagont e vezo aron - k" d ' l ' .. 001 ..

damban értékesitettek. A ma- sza eloa ás esz a gyu,mo cs~-

radék mennyiséggel C~ehszl?- sők mütrágyázásáról. Erd~klo

vákia saját szükségleteIt fOgja közÖnséget szivesea várja a gugU"U•••lIIU
fedezni. Rendezőség.

A Körös vidékének költői. "Atlas hercegének rejtélye.
A Magyar Vidék Könyvei cimű Marokkó rejtélyes hercegéről

sorozat szerkesztője a vidéki szól az az izgalmasan érdekes
irodalom és művészetek egy regény, amely~t a Délibáb szin
táborba való, hozásának és a házi képeslap közöL Remek
nagy nyilvánosság előtt minél képes rádiómüsorokat, egyfel
szélesebb körben való megis- vonásos szindarabot, novellá
mertetésének célját tűzte ki. A kat" szinházi beszámolókat,
magyar vidéki olvasóközönség nagyszerü filmrovatot, pompás
megértő érdeklődéssel fogadta pletykákat és közel száz réz
a Magyar Vidék Könyvei eddig kárcszerü mélynyomásu képet
megjelent értékes kiadványait. talál az ol'Vasó a 100 oldalas
A sorozat egyik száma a Kö- Délibábban. Egy szám ára 20.
rösök vidékének költőit szólal- fillér.Csajlu~s tábori ebéd az oro

szágos f,ont!larcDs talál ko- tatja meg egy reprezentativ kö- Könyv a Balatonról. La
zón. A országosfonthar- tetben, amelyben együttesen punkban már említettük, hogy
eo:; találkozó alkalmával az lépnek a nyilvánosság elé, meg- Sáai Ernő Miklós fővárosi iró,
Orsz. Elnökség a találkozó nap- mutatva értékeiket és életreva~ B~latoni ringó habok.,." ci
ján, azaz okt. lS·án az ünnep- lóságukat. A költők életrajzait ~len' csokorba köti és diszes
ség lezajl6.sa után, közös csaj- é~ munkásságukat is bemutató konyvalakban, saját költségén
kús tábori ebédet ad a vidéki I antológia a karácsonyi könyv- kiadj'a' 'azokat a verseket, ki
JJajtársak részére. A • vendég'" piac egyik jelentős értéke lesz. sebb irásokat dalokat és nótá
(ingyenes) ebéd igényiések a A' könyv szerke~z~,ője ..k~ri a kat, melyek ~ legrégibb idők
Clvomai frontharcos bajtársak Körös mentén elo koHo~et" ,től a le!!Ujabbig, szépségükkel
;észéről ugyancsak okt. tO-ig hogy legjobb költemén!e~~et l a Balato~mak legjobb reklám
bejelen~endők a közsé~~lá~a 4, l életrajzuk közlésével mlelo~~ jai, ajánló leveleL A Balaton
sz. irodajában, Szervezo tiszt. küldjék el eimére, hogya ko- réoi sierelmesének eme váÍlal-

tet összeállítása mielőbb meg- ko~ása ilyképen nemcsak a ba-
Meo-indult a francia műben· t·· t· h A l .. vel kap ,

"" or en essen. wnyv - latoni kultusz és az irodalom-
zingyártás. Több francia szén- c~olatos mind~~ ké~d,ésre kész- történet, hanem idegénforgal
bánvavállalat mesterséges hen- segael ad felvllagosJtast az an-. tb 'l . él k" ..

"' l ? . k 4'" O osz Iván ml szempon o IS sz es orn;ón előállitására vállalatot ala:- to ogla szer -eszioJe: r . ,',... 'A .
két évvel ezelőtt. A gyár I hirlaph:ó. Szarvas, L, V'1Jda erdeklodesre tart szamot. m-

I
Péter-utca 379 vós irodalmi értékü antológia,1.1eren.dezési munkálatai a na- l t k té l tt

Hogyan telepítsük a $!yümöi me y mos van szer esz s a. a ,pokban befejeződtek. Az első -eo b k

l csöst és házikertet ? Erre a nemcsak a régi neves, eér e
franciaországi mesterséges ben- kérdésre ad választ a Növény. zett, hanem a fiatal, tehetsé-
zingyárat, mel)' a te,rn.lelés,t l, 'l k'"

védelem és Kertészet legujabb ges. kezdő il'O (: mun "alt lSrnár meg is kezdte, CalaIs va-·I . d II l 'It' él
száma. Ismerteti a leaiobb cse- mm en e enszo ga atas n -ro.s közelében állitották fel. A I e.l l k k
mecreszőlő faJ"lákat, az idei szü~ l.üH köz i. A önyv szer esz-gyár évenként 10. eZ,er. ton"na I l:> •

reUel kapcsolatos tudnivalókat, I tője ~éri,. ho,gy a sa]átsz.erz,e-mesterséges benzmt alht elo. - l b l
a diszcserjék szaporítását, cik- ményu: kIzáro ll? a at?m tar-

FroQtharcos' Bajtársak ! Fí· kel közöl a legkorábbi szamó- gyu yers.eket, kIsebb Irásokat
gyeledl! A cl sz. Bajtársi Pa- cafajtaról, a gyümölcsös, ős~i ~rre a ~lmre , ,Vasutasok SZé~
rancs 3 pontja alapján az Orsz. védekező munkálatairól, a must IrodalmI Lapja, Budapest, X.
Elnökség a frontharcos talál- erjesztéséről, az ősszel veten- ker:. Fiu~ei"ut. 26: rövid, időn
kozó alkalmával a vidéki baj- dŐ zöldséafélékről, a- legjobb belul bekuldem sZIveskedJenek.
társak részére Budapesten in-I házilaa' elkészíthető rovarölő A kéziratot a papirnak csak az
gyenes és kedvezményes elszál- I permetezőszerről stb. A' dusan egyik o:d~lár.a kell. ~rn~,~ivel
lásolást biztosit. Ennélfogva illusztrált, szines gyümölcské- azt bekobk. es mego~zes vegett
Ielbivom a bajtársak figyelmet, pet is közlő' két szaklapból a a keszthely~ BalatOnI Muzeum
hogy azon szándékukat, hogy Növényvédelem kiadóhivatala ban helyeuk et.
ki óhajt ingyenes, vagy ked- (Budapest, Földmivelésügyi Mi.
vezményes elszállásolást, f évi nisztérium) egy alkalommal a
október hólO-ig a községháza lapunkra való hivatkozással
4 sz. irodájába jelentsék be. díjtalanul küld mutatványszá-
Szervező tis~t. mot.

M;:;gtalálták a gabonarozs
da gyógyszerét D' Anico Al·
berta olasz tudósnak sikerült
ol van szert feHaláJni ameilyel
er-edményesen lehet tel venni a
küzdelmet a gabonarozsda el
len. Az eddig vegzett kisérle
tek több Rómakörnyéki major-

kielénitö eredménnyel J'ár-
t> ,. •

Frontharcos találiwzó elha
las;:tása. Mult számunkban kö
zöltek alapján értesítjük a
frontharcos találkozó egy hét
tel később, azaz okt. hó 17-18
ikára el leH halasztva, igy a
frontharcos filléres gyors is ak- I

k~r ~n?~l. Jelentke~nj l,~~et a I
közseg!laza 4 sz. Irodajaban.
Pontos indulás, a jegy mikénli
meO'váHása stb. idejében, ugy .tl

lapunk, mint publikáció, illet-
ve dobszó utján a szervező

tiszt által közöHetni fog.
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTüN.
Hungária könyvnyomdaváJlaJa!, Gyoma

Felelő!, üzemvezető: Teket Sándor,

rlll eg fl i v ó

A»HOMBAR" Gyomai Me
zógazdák Tárh.áz és Értékesítő

Szövetkezet 1936. évi október
hó 18-án délután 2 órakor, ha
tározatképtelenség esetén 1936.
évi október 27-én délután 2
órakor a szövetkezet székházá
ban (Kossuth Lajos utca 68)
rendkivüli közgyülést tart,
amelyre a szövetkezet tagjait
ezuton hivj~ meg az

Igazgatóság.
A közgyülés tárgyai:

1. Az alapszabályok 1, 6 és
12 §-nak módosilása.

2. Esetleges inditványok, ame
lyeket a rendkivüli közgyiHés
előtt legalább 3 nappal kell a
szövetkezet irodájában az el
nöknél vagy ügyvezetőn:él bé
jelenteni.

AAAftfift4'tR~~

DObó István ut 6 sz. alatt butoro
zott szobJ kiadó, értekezni lehet lI~'(iW
ott.

Özv. Kocsis Gergelyné Dancs
Eszter okj. ~zölésZllö és nraszirozú la
kása f. kerlí1et Gróf Szécllcnyi uj !.J
sz_ Szives pártfogást ker a· Ilagyérde
mú közönségtőL.

A "HOMBÁR" szövetkezet elv: I·
lalta <'ll Hofherr-Schrantz - Clay-

. ton-Schl.ltUeworth Magyar Gép
gyári MOvek r. t. képviseletét és
mIndenfajta gazdasági gépeket,
s~erszámokatés ekevasakat tart
éfraktárában. Míelőtt ebbeli szük·
ségletét beszerezné, kérj~n aján
lato~ a Hombár szövetk~z€ttöl.

Kitűnő zamatu rizling bor lile
rel1k~nt 56 fillérért kapható Kerekes
Károlyná!. -2:'>

Szuperfoszfát műtrágya és Péti
só Wagner I\.fártoll Fiai ceglL~1 - bár
milyen mennyiségben kapható,

Sebessy János Gróf Tisza Istl'án
utun le\'ö háza eladó. Érdeklődni le
het a főiií'Jetben. 6 - 5

Telek pusztán termett, szelekY.>
ron rostált bánkuti vetőmag- huza a
HOMBÁR szövetkezet ulján kapható.
A csávázott buza 100 kgr- ként 40 fil- .
lérrel drágább.

5 db prima hizó elad,). Érdekliitl
ni lehet a Wagner fatelepen.

Eladó Szabó János cserepes MZél

Árpád u. 15.
Egy 3 szoba, konyha, istálló, ól és 4,

heJyiségböl álió épület toJlker..:skcdés-·
hez szukséges berendezéssel, gepekkel
felszerelve.

Egy italmérés, házzal és joggalegyütt_
Egypocoskert 800 n.-ől fele szőlő

és gyűmölcsösfele ÜTés.
Keresek 20 hold felesdinnye földet,

50 és 200 hold körüii haslOnbéres föl
eleL

Kei'ese"k egy íróasztalt és egy hilsz~
mált látható iráSll írógépel.
ErdekJódők forduljanak izsó Balázs

ingatlan forgalmi irodájához.

Pk. 3640 sz. 1930.
]930. I'glltói 667 szám.

Arverési:hirdet'mény.

KTE-ETK 3-2 (2-O)

Kondoros, biró: Klimaj~

Mint várható volt ezt a mecs
eset biztosan nyerte II KTE,
mert a kondorosi pokolból je
lenleg egyetlen csapat nem fog
pontot hozni.

Az ETK félénken és megfé
leiulilve -játszoUés igy a veze
tést hamar megszerzi Kondo
ros, majd egy büntetőbői a
félidő végeredményét is beál
lilja.

Szünet után az ETK. magára
talál és előbb Kovács II. majd
a 43 p-ben Simon ldegyenlit
Jogtalan meghosszabitás után a
47 p-ben birói segédlettel Kon
doros nyeri a mérkőzést.

Simon csak egyben nem niul
taíeliil a kondorosiakat a dur
vaságban, igaz, hogy nem is
akarta.

Dr Messinger Albert ügyvéd által
képviselt Schloszárik István (csatI.:
Kóvács Miklós 700~. Grosz Zoltán 16
P. 90 L) .javára ellen 33 P. 07 f. köít-

I ség.íöke és több követelés járulékai
erejéig a gyomai kir. járásbíróság 1930.
évi 2813 sz_ végzésével végrehajtást
szenvedötö11930.éví december hó 12
én -lefoglalt· 300n P. becsüJtingóságDk
ra 'végr. szenv. lakásán, Endrőd Sugár
u. 55 házsz. alatt leendő megiartására
natárictöm 1936•.él1i október hó 1
napjának déléllStt10órája Hhetik
ki, an\ikor abiróílág lefoglaH·Pordsoll
traktor legtöbbet igérönek készpénzfi'.
zetés mellett, esetleg becsáron ahxl is
J de a kikiáltási ár kéíharmadánál
aJacfionyabban csaka végrehajtást szen
vedő beleegyezésével, el fogom adni .

Gvoma, 1936.:évi szept. hó H-én.

'\Ima~yiNál"lldor

kir. bir. végrehajtó,
mint bírósági kiküldött.

mag

A "HOMBÁR"8ZÖVETKEZET
m~9kezdte a

·szti
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T me volt, Szünet után állandó I
berényi fölény alakult ki de a '
v á log a t o t t formában védő

Szrnkányi a legveszélyesebb
lövéseket is arta!matlaná teUe,
sőt il. meccs vége felé, Szántó
hendsze miatt megitélt ll-est
nagy bravurral fogta h

Jók voltak, GySC-bő l a vé
delem, a jobbszélső és Barta,
TÖl'ekvésből a centerhalf érde
mel dicséretet

GySC-Mezöberényi Törekvés
SE 2-O (2~O)

Gyoma,. baj lioki_, vezette:
Heinfarth.

Október 4-i mérközések:

Békésen : BISE-GySe, biró:
Wertheim, Endrődön: ETK
TAC, biró: dr: Magyar, l\:I~Ző.-1
turon: M. MAV-KTE, bIró: l
Takács D. Vésztőn : VSE-MTK, l
biró: Leipnicker, Szövetségi- I
diJ; Békésen : BISE u.-GySe
II.
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GyTK-tkizártákatovábbi
bajnoki kü~de.emből!

GyTK-n* az elmult vasár
nap Sarkadra keÜeU volna
utazni, hogya Cukorgyári ASS
ellen kitüzött bajnoki niérkő7

zését Jaj átsza. Az előreláÜlaló

hatalmas utazási költségek miatt
a GyT!). . ezen mérkőzésél le
mondta s hál'· az AIszövefség
előre figyelmeztette, hogy a
meg nem jelenés esetén a leg-

-sulyosabh büntetéssel fogja suly
tani az Egyesületet, még sem
utazott el Sarkadra. A csabai
egyesbiró szerda esti ülésén, 
hogy előző szerdán hozott ha- .
tározatának érvényt szerezzen,
- emiatt kizárta a GyTK-ta
bajnoki küzdelembőL Értesü
lésünk szerint a GvTK felsőbb

fórumhoz fordult ~ sulyos ité
let megváltoztatása miatt.

GySC már pontot szerzeit a
szövetségi-díjban mivel az OFC
meg nem j~lenése miaU az
egyesbiró a mult vasárnapra
kitözött meccs 2 pontját a GySC
nek itélte.

MTK lemondta a holnapi
VSEelleni m~ccét, de a2J.egyeso
biró ki~á~ás .terhe meI1ett· kö
telezte.a meccslejátszására.

Boross U. bi.rómeg,nemje
lenése miaU Heiniarth' Miluily
szükségbiró , vezette , l:e.közös
megegyezé.ssel·umeccset;aki li

megjelent kissz.ámu közönség
. állandÓ tapsai 'között, ldvál6

hozzáértéssel, pártatlanul birás
kodott. Az első gólt Győri kor
nerébóla berényi kapus vágta I
be, mig a második Barta érde-

Anyakönyvi hirek.
A gyomai anyakönyvi hiva

tal könyveibe 1936. szept. 17
től okt. l-ig a következö be·
jegyzések történtek.

Születtek:
Horváth Lászlóné Megyeri

Róza fia László ref., K. Imre
Lajosné Szántai Margit fia Lász
ló ref., Dékány Mihályné Iravo
Ella fia Mihály ref., Vince An
talné Somogyi Rozália leánya
Mária nona ref., Bozsó Károly
né Katona Mária fia halva szü
letett, Sz. Csapó Gáborné Szücs
Julianna leánya Judit ref., H.
Kiss Kálmánné Varju Anoria
fia Imre ref., Gruber Jakabné
V. Szabó Róza leánya Róza
ref., Kiss P. Mihályné Véha
Terézia leánya Juliánna rk.,
Julia Jánosné Homok Ilona fja
József rk., Varju Istvánné Her
ter Anna Mária fia Gyula ref.,
Rabi Mihályné Kovács Teréz
leánya Teréz rk., Földi Lász
lóné Pója J uliánna leánya Er
zsébet ág. h. evg., Mészáros
Józsefné Marjai Terézia fia La
jos ref., K. Molnár Antalné Ba
ráth Erzsébet fia Antal ref.,
Analéth Ádámné V. Tóth Má·
ria fia József ág. h. ev. Dzurek
Erzsébet leánya Erzsébet rk.
i-láz..uságot kötöttek:

Halász János és Baráth Juli
anna, Munkácsi János és Tan
di Róza, Csontos Károly és
Hunya Gizella, Kruchió Zsig
mond és Tari Eszter.

~leghalt.ak:

Batári Ant~l 68 éves ref.,
Révész János 33 éves ref., Fad
gyas Mária 26 éves rk., özv.
Kruchió Andrásné Fekete Er
zsébet 76 éves ref., Csikós La
jos László 29 éves ref., özv.
Cs. Szabó" Lászlóné Csontos
Ágnes 71 éves ref.
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NEt\1 OLCSÓBB l'v1Á[~I' .

A BOROM
mint aszódaviz,
DE NEt\l IS SZÓDA \"'Z! ..•

1
:30 fil I é r I

egy liter kadarka vagy
.' fehér fejtett ujbor Soltvad- -

kert állomásra kis7állitva

I
s feladva. Vasuti fuvar kb"
4 fillér literenkén.t. Csakis ..
50 literen felüli rendelést

, fogadok el. Hardót dijmen
tesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóIll

I
30 napon belülbérmentve I
küldendő vissza. Szétkül-

, dés utánvéttel. Egy pengő

. '. levélbé.IY.eg ellenében.. k~l- .
döl< nllntát a borból mlll
tásdobozban, bérmentve.

I
Soraim kellemes édeSkéS"'

. it8ILl.8...k.• t. iS.zt.a., _.,t..Ö.kélete.~za •.matuak és n e m savanyuak.

.. Cin;: Székely Ferenc
. Soltvadkert, Pestmegve.
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EI... Ö F l Z ET É s I Á R AK :
Negyedévre 1'30 P. fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

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

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

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiad6hlvatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyha!1ábos (55 mm széles) 1 cm. magas hIrdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésné! 10 százalék, tiz8zerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnéj 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Ilítás

Abba a kegyeletes gyászün
nepségbe, amelyet az 1849-i
mártirok emlékezetére rende
zett fl nemzet szerte az ország
ban, - 1936 október 6.-án, 
vészesen süvöltött be 8Z ujabb
gyászhír, amelyelőn megdöb
benve, hitetlenkedve állt meg
a balsorsban megedzett, türní,
szenvedni tudó magyar:

- Gömbös Gynla ~eghaltL
Magyarország közszereietben

álló miniszterelnöke meghalt.
Meghalt akkor, amikor hivei,
- kik napról-napra örömmel
regisztráHák a gyógyu!ásáról
érkező hireket, - a mielőbbi

visszatérésében reménykedtek;
meghalt akkor, .amikor az ő

eleslátására, erélyére, céltuda
tos munkájára a legnagyobb
szükség lett volna, hogy erőt,

hitet, kitartást hirdessen annak
a maroknyi népnek, amely,
hogy nem áH egyedül, elszige
telten az európai chaos-ban, 
az ő egyik legnagyobb érdeme...

A fáradt szemek, amelyeknek
tüzét, fényét, csak a halálos kór
tudta megtörni, immár örökre
lecsukódtak; a nemes lélek
visszaadatott teremtöj ének, s a
világ ? .. forog tovább...

A seb, amit a 'korai, várat-
távozása a lelkeken ütött,

tulságosan friss még. Az idő,

mely kormányralépése óta el
telt, túlrövid ahhoz, hogy mü
ködését, eredményeit mintegy
történelmitávlatból tekinthes
sük át, - az azonban kétség
telen, hogy rátermettelJb, iga
zabb, önzeUenebb magyart,
rajta kivül még keveset, nagyon
keveset láHunk ezen a magas
közjogi polcon.

I'rHnt 3 tolnamegyei Murga
község evangelikus tanitójának
fia" született 1886-ban. Középis
koláH Sopronban, katonai is
kolája.t a pécsi hadapródisko
lában végezte. A háboru után,
- melyet mint vezérkari . sz·á
zados harcolt végig - a ma
gyar politikai életben tiinikfel
dacos, megalkuvást nem isme
rő alakja, majd a kommün

uralma alatt - kerülő uton Sze-I
gedre indul, hogy tudását, szer- I

vezöképességét az ellenforra
dalmi kormánynak ajánlja fel.

Ettől az időtől kezdve, - s
ebből az időből datálódik a
Kormányzó úr ŐfőméHóságá

vali benső ismeretsége, barát
sága is, -- pályája: n y i t o t t
k ö n y v.

Komoly, meggondolt elme,
tisztelője atradicióknak, a nél
kül, hogya haladó korszellem
ből át ne venné mindazt, amit
magyar nemzete érdekében üd
vösnek talál.Rajongója a magyar
földnek, szerelmese fajtájának,
melynek boldogulása, boldogi
tása életcélja volt.

Célkitüzéseiben· óvatos, kö
rültekintő. Nem szőtt hiu áb
rándokat, de a kitüzött cél fe
lé vezető uton akadályt nem
ismert.

példtrst.:.::::: mint
ember: kedves, szeretétreméltó,
minfpolitikus: egyenesen zseni
volt. Valanli csodálatos van
abban, ahogy ez a, markáns
katona, a nyiltság, férfiasság,
az őszinteség megszemélyesitő

je, csupán ezekkel az erényei
.vel ért el komoly eredménye-

úzaki
Békésvármegye törvényható

sága dr. Marschall Ferenc m.
kir. földmivelésügyi államtit
kár védnökségealatt, a békés
csabai m. kir. Vegykisérleti
Állomás, s. a Békésvármegyei
Gazdasági Egyesület közremii
ködésével,

minöségi versenriyel egy,
be1{ötött búza·kiáUltást

rendez Békésen, a községi bér
ház diszfermében.

.AkiáUitásünnepi külsőségek

. között október l1~én, délelőtt

6rakor nyilik meg, s októ
ber 17-én záruL

A kiállHás védnökei: vitéz
dr. Ric~óy;.UhlarikBéla főispán,

bajczai Béliczey Géza gazdasá
gi Wtanácsos, Dr. Bud Já
nos ny. miniszter, Anda
házi-Kasnya Béla országgyülési
képviselő, Dr. Ángyán Béla or
szággyülési képviselő,Csizmadia
András gazd, főtanácsos, 01'

szággyülési képviselő, dr. csákói

ket abban a diplomáciában.,
amit, ha tanulmányozott is, de
nem tanult, - s amely diplo
mácia épen ezekkel a férfiui
erényekkel állt - s áll még
ma is - hadilábon.

Volt katona, voU polgár, volt
j1olHikus. Mint ilyen, természe
tes, hogy voltak ellenlábasai is.
Ezekkel küzdÖtt, harcolt, vivta
az elvek csatáját, amely csatá
ban mindég komoly, nemes elG

lenfélnek bizonyult. Ellenség
nek? - soha!

Az önként, önzeUenülvállaH
munka, amit hiUel, lelkesedés
sel, az ő nagy fizikai erejét is
meghaladó odaadással végzett,
erősebben igénybe vette, sem
hogy a saját maga egészségére
kellő gondot fordithatott volna,
s ;a betegség, - ez az alattomos
kór - háboritatlanul fejezhet
te be romboló munkáját.

A magyar. erdőnek,egy.bü~z-I
ke tölgye dőlt ki az ő halálá
val, akit szivből, őszintén gyá
szol meg minden magyar.

Pihenj békén Gömbös Gyula,
s ott fenn, a legmagasabb trón
zsámolyánál mondj imát édünk,
hogy tovább is azon az uton ha
ladhassunk, amit minékünk Te
jelöltél ki!... H. E.

ésen
Geist Gyula gazd. fOtanácsos,
dr. Lányi Márton ny. főispán,

országgyülési képviselő, gróf
Pongrácz Jenő országgyülési

. képviselő, dr. Telegdy Lajos
ügyvéd, dr. Temesvári Imre
min· tanácsos, országgyülési
képviselő, dr. gróf Wenckheim
László nagybirtokos.

Központi rendezőbizottság:

Elnök: vitéz dr. Márky Barna
alispán. Az elnök helydtese:
vitéz dr. Pánczél József vár
megyei főjegyző, Ügyvezető el
nök: Remenár Géza a Békés
csabai Vegykisérleti Állomás
vezetője. Tagjai: Dr:Darók Jó
zsef, vitéz Jánossy Gyula, Ka
rácson András, Kovacs Pál, dr.
Marschall Ferenc, MarkyJtmö,
dr. Medovarszky Mátyás, Me
gyeri Sándor, dr. Mólnár Jenő,

Morvay Mihály, vitéz Orsovay
Alajos, dr. Schauer Gábor, dr.
Sebők Elek, K. L. Szabó Gábor,
dr. Tóth Béla, dr. Vangyel End-

re, dr. Varga Gyula, kiknek
személye a kiáUitás sikerét ga-
rantálja. .

A meghivók vitéz dr. Márky
Barna alispán, mint akiállitás
elnöke aláirásával már szétkül·
dettek, s szivesen reméljük,
hogy az érdekes és tanulságos
kiáUitás meglekintésére közsé
günkből is minél számasabban
utaznak át.

Október 6-ának megün c

neplése a gyomai állami
polgári fiu- és !eányis-

kolában
Méltó kegyelettel ünnepelte

meg a gyomai állami polgári
iskola a szabadságharc vérta.;
nuinak gyász ünnepét. Az ifju
ság tanáraik vezetésével ün
nepi istentiszteleteken vettek
teszt, majd visszatérve az is..
kaJába, kezdetét vette az ün
nepély, a következő müsorral:

1. Szózat, énekelte a tanuló
ifjuság.

2. Kenessy Béla: Itt vagy
október, szavalta Szalóki Ist-
ván IV. o. t. .

3. Szomoru Árpád: Oldó
ber hatodikára, szavalta Giricz
Mária IH. o. t.

4. Október 6-ának történeté!
és jelentőségét ünnepi beszéd
keretében méHaUa Palotás Ist
ván az iskola önálló hitoktató
lelkésze.

5. Kenessy Béla: Október 6,
szavalta Nagy Béla 11. o. t.

6. Zivuska Andor: A:iW.d ma
gyar marad, szavalta Négyesi
Margit III. o. t.

7. Magyar Hiszekegy, éne
kelte az ifjuság.

8. Palkovits Jolán: Fekete
színpad, szavalta Kántor Gab
riella 1. o. t.

9. Kováts Károly: A vérta
nuk, szavalta Krampner Fe
renc II. o. t.

10. Palkovits Jolán: Porko
láb helyett angyalok, szavalta
Házy Klára IV. o. t.

11. Szász Károly: Az aradi
golgotán, szavalta· Kasza Imre
III. o. t.

12. Himnusz, énekelte a ta
n ulóifjuság.

Kar, hogyatanulók szülei
közül nem voltak többen a
szép és magas szinvonalu ün
nepélyen.



1936 GYOMAI UJSAG

A tartalmas és szep beszéd
után Molnár Gyula szavalta el
Hegyi István. "A véres kardot
körülhordo2.0ffi" c. költeményét
a tőle megszokott átérzéssel és
tiszta csengésii hanggal. A szép
ünnepély a Magyar Hiszekegy
áhitatos hangjaival zárult be
s az eltavozó hallgatóság lélek
ben és érzésben feleluelked ve
távozott az ünnepi estélyröl.

Legközelebbi' közmüvelödésÍ
előadás a Kisreti olvasókörben
okt. 14-én szerda este 7 óra
kor, amikoris Cs. Szabó Albert
állatorvos tart előadást "A ser
tések fertőző betegségei" cimen,
megfelelő szórakoztató kisérq
műsorra!.

Uhlarik Béla dr. főispánt Me
dovarszky Mátyás dr. főjegyző,

a7. egyesület ügyvezetö elnöke
fogadta .. A fogadtatásnál jelen
voll dr. Sorbán Jenő, a gyo
mai járás föszolgabirája, Gyo
ma és Endrőd községek képvi- .

Szombaton, 1. hó 3-án a teljes
siker jegyében nyílt meg Gyo
mán a Békésvármegyei Kerté
szeti Egyesület negyedik ván
dorldáHitása.

A kiállitásra érkezett és a
kormányt képviselő Ricsóy-

Nagy stkere volt.
a gyümölcs kiállításnak

I
dának ezt a gyönyörű énekét. I
Most HajdhBé1a igazgató-tanitó I
tartotta meg ünnepi beszédét I
október 6-ának jelentőségéről l
és tanulságairól. Történelmi j

~ I

visszapillantást vetett a magyar- I
súg küzdelmeire a honfoglalás- I
tól egész a világbáboruig. Le-I
vonta a tanulságot, hogya Ha- !
za szomoru időszakait mindég
az egyenetlenség idézte elő és :
ha a jövőben az áldon Nagy- l
Magyaroszágban boldog magyar l
sorsot akarunk, akkor össze!
keH fognunk s magyar testvéri l
szereteIben dolgoznunk s ha l
kell, áldozatot is ken hoznunk, I
ahogy azt az októberi hős vér-l
tan.uk példájából láthatjuk,

Vitéz dr. Ricsóy Uhlarik Béla főispán és vitéz dr.
Márky Barna alispán n)t'itoUák meg a kiállítást

V", "rl"j5';\OdllU\ e,oc ~Sl

előadások ünnepé~

lyes megnyi sa

l' elérésében, hanem igyekezzék
I ki-ki ismereteit magyar köz-
I kinccsé tenni. Rámutatott, hogy

I
I a hazaszeretet nem áldozat s a

Haza szolgálata önmagunk, csa-
A k~zmiivelőd~si elő~d~sok I hidunk, községünk és nemze

sorozatat meghalo, bensoseges, í !üiik boldogságának és boldo
hazafias ünnepély keretében I gulásának elérése. Kérte a meg
nyitotta meg az Egyetértés kör- jelenteket, hogy ha az előadók

ben október 6-án Göndös Jó- jó szivvel vállalkoznak arra,
zsef áll. polgári-iskolai igaz- hogy értékes előadásaikkalkÖz-,
gató. hasznu ismereteket nyujtsanak,

A zuhogó eső dacára, szép és módot adnak arra, hogy I
számu hallgatóság gyült egybe községünk lakóinak nemes idő-l

a kör nagy termében. Járásunk töltésben és szórakozásban le- "•.
minden szépért és nemesért gyen részök, a hallg::.ltóság ér- !

lelkesedő uj föszolgabirája Sor- tékelje ezt a törekvést és mi- li

hán Jenő dr. is részt vett a meg- nél nagyobb számban jelenjen "
nyitó ünnepélyen. meg a szerdai estéken. Kérte, l

A gyomai dalárda Hajdu Béla hogy legyenek az egyes körök !
karnagy vezénylésével eléne- l és egyesületek tagjai szives ven- i
kelte a Szózatot. déklálók, viszont a hallgatók is I

Ezután Gcmdös József polg. fogadják szívesen ezt a ven- !
isk. igazgató lelkes, hazafias be- dégszeretetet s a közművelő

széddel nyitotta meg'az ünne- dési estéken látogassanak el
pélyt, amely egyben a közmü- mindenhová.
velődésiesték sorozatának meg- A nagy tapssal jutalmazott
nyitója is volt. Ismertette az megnyitó beszéd után Szántó
előadások célját, a művelődés Erzsébet szavalta el édesapja
fontosságát és a nemes szóra- által irt 11 a z a f i a s szép
kozások közti ismeretszerzés költeményét, érzéssel és szép
lélekemelőjelentőséget. Kiemel- hangsullyal. Sok tapsot kapott I

te azt, hogy ma a magyar sors érte. Ezután a dalárda nagy I
megköveteli, hogy ne csak sikerrel énekelt egy hazafias
anyagiakkal segítsü.k egymást a éneket. A hallgatóság nagy
hőn kivánt magyar feltámadás tapssal köszönte meg a dalár~

ES DANODTIKUl\1
dr. Kató József emlékének Cljánlvá, ácsoija:

H. E.

Hogy politikáról zengjen most az ének
Rajzolom portréját Garay Imrének;
Szép zsinóros mándli feszül keble báján
Villódzik a napfény az öblös pipáján.
Közügyekben méltán dönt ám az ő szava,
Mivelhogy nemrég még csizmadia vala,
Ki csak azért hagyott dikicset meg árt ott'
Hogy szervezze Gyomán a honmentö pártot ...

E strófám borongós, hangja kissé méla:
A követünk nékünk Andaházy Béla.
Ö viseli fennen kerületünk képét,
S azzal hozza lázba Endrőd s Gyoma népet,
-~ amint meg is mrmdta egyik beszédében, 
Hogy szalmát keresztbe nem tesz érdekében.
S hogy érvényt szerezzen kijelentésének,
Mutatja a hátát - hii. kerületéne,k.

Csattoghat, döröghet, tombolhat zivatar,
Mint kőszirt áll poszlján jó Kanyó Tivadar.
Magas krágliján hord széles arany-sávat,
S igazgatja Gyomán nagy hévvel a MAV-ot.
MeUesleg doktor is, nem medicis : j uris,
Haptákol előtte a Tömöry ur is,
Ki fejet s térdet hajt minden szép nő előtt,

De nem sziveli az anyakönyvvezetőt...

Képzet-társitásra mutatandó példát,
Versem most egy egész más témára tér át:
Mert a "Gerincesek" jutnak az eszembe,
Kik programmpontjaik hozni harci rendbe,
- A Villányi-Fischer, meg a Bartha doktor,
No meg hát Greising ur, s a Göndös direktor,
Áztatva honfibút jó borban, vagy sörben,
Értel~eznek sürün az alrészi körben,

(3)

Hol a magas vita a pont körül forog,
Hogy ha becses gyomruk inYdlcségre korog,
(Mely kérdés - mint Botond -- repeszt kaput, falat,)
Hogy készittessék el az obligát - halat ... ?
Csak erről tárgyalnak, csak erről vitáznak,
Közbe pedig hosszan el-elquaterkáznak,
S amikor már minden rázsaszinben látszik,
Ráeszmélnek, hogy pont a gerinc hiányzik ...

Mert ha a hangulat tulzottan virágos,
Akcióba kell, hogy lépjen a Zöld János
Gyoma első számu, közismert hordárja,
Ki a vonatnál a vigéceket várja.
Felkapja ilyenkor hosszu taligáját, .
S e~y széles vigyorra igazítva száját,
Felpakolja rá a bortól nehéz tőket,

S gyengéden, egyenkint, hazatolja őket ...

Hol a jókedv lobog, mint szélben II zászló,
Ottan található: jó Hekele Lá.szló.
A vitéz Madaras, százados UI' Zalán,
Kard helyett Kner Bandi fityeg az oldalán.
S ha befut Csermák is, csapong a hangulat~

A kisded társaság egy takarost mulat.
Együtt vigadoznak, együtt isznak-esznek,
S marják családfáját, a borjus - Dukesznek .. "

Hit- és jogűgyekben kemény vitéz, harcos,
l'Jépszerü elnökünk : az ügyvéd ur Tardos,
Am tekintsd veszteltnek élted minden perci!,
Melyben nem hallgatod aMessinger Bercit.
Kiből a sok jó vicc ömlik, mint a láva,
Vak Ióért nem vágna senki a szavába,
Ki - miközben traktál száz anekdótával, ~
Berehál simára, azexpens-nota-val ...

Nem volt sem tábornok, sem pedig óbester,
De volt Kovács Lajos, Gyomán - postamester.
Ő, ki Kner bácsival - ki nyugszik már békén .......,
Fáradt Kaszinónknak a megteremtésén.
Nem volt kidobott pénz, amil'ó kiadoU,
TiszarnaImot, villanyt Gyomának ő adott,
Ki iránt szívünkben érzünk melegséget,
S kinek Isten adjon - boldog öregséget , , ,
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Békés'\·árrn. !önrh~~t. elisn"l. okL, ~-(l1E

CJYOlna kiií'S ,~;iSTrL ol:L, Pt-:.r)Jvits
dr. Bé:~.(ésc:32~?~ !lL V?:'()S e JiS 111

G3Z~~; Egy. e~jsil1. ,::,\1., l<qer Endre
Vérn!. G8ZG. Eg)". eii:3in. okt: Bayer
Béla dr. a111eril,:3i kapa: f<0vács Ger
gely S.iTIb ~k2.i ).·öldpürh2Jlyil0 j Kis:: Al1d-
rás kéregtiszJ1itó} AjLi)" Szarlas
J,Özs. elisnl. okJ, Tót]] olt6kés, R.
Szabó Inne 1{éregtlsztit6, Békési gyü-"
mö]csiermeiök aszal6ja 21~alaj poflJa
nyitó, l\:laczák kéregtisztito., L~p
ták D. Jáncs kéregliszii,ó, G",iyis 1I1i-

egy neosparseil~ lv1oin,;:r lSlván f?gy
ne'Jsparsen, Bán Ete]k" egy neosp:.rsen.
Cservinszky Ist'Ján r,12jács-Uszka Ke"t
üzerntan: Kruchió Sáfldcr K~s kertész
kézikönyv, Szabó Károly egy neús~3r

se.n~ '1"'ar Anta] Bé;.:es ~(ÖZS~ eliSHl. o~L;

G()DCZY Ador}2.il a· Tv1agYHf gyümölcs
Jövöie C1U1U könyv. Szabados Lajús BG'
gyós gi'ün:(J~cs ter:Yiesz-tése ciJnü kön:r\.~,

Forgf~cs István So1bar 5 adag, BOl'dz
lime egy l]lanol.

Fóisb::Jia: város ke:.·tészete ;]'.
~{ir. iÖld. ejjslTI. okt., Szűcs ferel1c Bé
kés Tjszárit. lvlezösazcL Kan1. el~s1T1.
okl., [V·~_ i-<;L gaz-d. I1épisk. :'=:~aba Bé-
kés'Jár:l'. törv. hat. e!ísiJl. okj, Kózs.
íaisk, Gyoma Orosháza közs. elism.
okL, Orosháza közs. faísk. Gyoma
közs. e!ism. ok!.

Virág: Lischka Józsd kénpennetezö
o1l9, Tükőry íessy O;Vi;!{E eJism. oki,
r/lAV. gyomai kei',ész·"te V2Tm. Gazd.
Egy. e\ism. okI. - Féli só VánJ] Gazd.
Egyelism. ok1.

Föispánunk szavakban IS /U

fejezte 2 szövetkezet vezetősé

ge e~ótt H legteljesebb megelé
gedését és továbbra is kilátás
ba helyezte a támogatását Re
méli - morAoUa a főispán 
hogy fl gyoma: gazdák érdekeit
szolgáió szövetkezetbe hama
rosan belépnek a gyomai
dák tagjai
További sikeres
kivánva bUCS1J.zoH el a főis

pán, akit eltávozásakor lelke
sen Elegéljeneztek 8. szöve~ke

zet j<5uzQatósági éstelügvelóbi~

zotts~gi 'tagjai." -

Szombaton, boldog
Gömbös Gyula
temetési egész
egész este nlinden nyilvános
helyen tiltva van a zene, tánc
mul:ai!:ság és llármiféle szór,1
rakoztató előadás megtRrtása.

A h8tóság áRtal erre a napJa
kiado!t ilyen en.gedélyek érvé
n"·" "'.oit vesz[ették~

iársadalom minden réiegéhöl
sok látogató akadt. kisgazdákat
es törpebirtoküsokat éppugy le
hetett látBi oH a délután
mán, mint iníeHektueleket és
szabad fog!alkozásnakat.

A kiaHHás . ma-
radt nyitva, azért HJ rövid
ideig, mert az anyag tfissitése
nagyon. nehéz lenne.

Statisztika:
GyiimölcskiaHitó 96, eb-

dijazást kapott 41, faisko
lás :résztvett 9, 5-öt dijaztak,
mig 4 disznövénykiállitó közül
3 részesült jutalomban. A kiál·
litás fényét kellemeser; emelte
a péti só propaganda felvonu
lása.

A dljazottak néH!SC~a

iC, biráJ:)bizottsá~: melynek elnöke
!<rebsz Zoltán (Szarvas) volt, tagj:ü
pedig: Misók Jenő (Szarvas), PeyerJ
Géza (Ókigyós), Keller Jenő (Póstélek),
Lschlm frigyes (Békéscsaba), a kiállí

tók között a kövélkező dijakat osz-

tot~ k~ I
Gyl.lméilcs: Schulek Béla 111. kir. tm. i

min. eziist érem. Simon Béla dr. m. 1
ldL földm. min,.~ronzérem, Wenckheim l
LaJOS m. klL fold. 111111. e!JSlll. OkJ.'!1

Csorvási uradalom OMKE elism. okI. l
M. kir. gazd. népísk. Gyoma OMKE ~

el iS111 ok!., Nagyszénási Gyümölcster- I
melök Egyesülete Király permetező

(nagy), Gyula város kertészei e QyOE
elislll. ok!., Titz Reinhardt GyOE eJism. I

okJ., Iviegyeri Sándor GyOE elism, old,
Kocsis. Sándor (kis) Király permet,ezö,

Szombaton, október 3-án, de
hJtán fé!öUzor, Endrödröl
meglátogatta vitéz dr. Ricsóy
UhlarikBéla főispánaHüMBÁH
szövetkezet magtárat. .pi főiispán

kiséretében voítak dr. Sorbán
gyomai- és dr.

Ferenc békési főszolgabirók fe
leségeikkel. dr. báró Maasburg

szolgabiró, dr. Sárossy
József közigazgalQsí gyakornok.

. Thaisz Lajos ki::'. gazd. fel
ügyelő és ifj. Mcgyery Sandor i
békési fÖldbirtokos.

A HOMBÁR szövetkezet igaz
gatósf!ga és felügyelöhizottsága
élén Papp Zsigmond igazgató
súgi elnök fo5adta a főispánt

és keresetlen szavakkal köszön
te meg neki az eddigi nagyon
ér:ékes támogatását és kérle,
hogy a rövid három hónap óla
müködö szövetkezete t továbbra
is tüntesse ki nagybecsü tá
mogaiásávaL

A föispán Papp Zsigmond
elnök és 'Wagner Márton ügy
v,ezető kalauzolása mellett meg
tddnteHe a magtár különbözö
helyiségeiben tárolt 88 vagon.
bú.zát, gyönyörködött a ten
geri góréban és hosszabb

~::'.:::::":::::::~~:=:::~~~~~:::::::;~:::::~~~~~~~~~~~~~~~;'~',:'\~:::,~~_::,=::,::::~~_:;;:~~:::::::~:::~::::~~~~,~~~~::'-~~~;;::-::f!J~~""'" _ _ ~ __."""""...........,~ "'mr~~__I!_~~=é~v,,=!?''c~~~<"'~-===~

l
selőtestülete Pánczél Emil es l
Harsányi László főjegyzők ve- I
zetésével. G vom a közsé~ i
nevében Pánc;él Emil főjegy-!
ző üdvözölte meleg szavak- l

I

kal a Kormány Képviselőjé1~ i
nemkülönben az összes meg- l
jelenteket.·. I

Majd bevonultak a liget bel- l
sejébe, ~ paviHonelé, ahol l
Márky Barna dr. alispán) az I
egyesület elnöke kérte fel a fő- I
ispánt, hogya kiálJitást nyissa .1
meg.

- A vármegye -- mondotta
az alispán. - kezebe veHe a .
gazdálkodás. kertészkedés irá- I.

nyitását ésa fejlődést ezeken I
a vándorkiállitásokon mutatja I

be, hogy fl. közönség lanulhas- ,I

SOn a látottakból. I'

.' A főispán válaszolva az alis- ,
pán sza~aira', igére~et tea .arra, I
hogy mmdenkor tamogatJ3. az l
egyesület törekvéseit és a gaz- !
dákat is, ba ezen az uton ha-I
ladnak tovább. l

Medovarszky Mátyás dr. fel- ~

olvasta a kiáHitás dijazoHjai
nak névsorát, amit a birálóbi-
zoHság áUapitott meg. I

Ricsóy-Uhlarik Béla dr. meg-\
nyitottnak nyilvánitotta azután ,.
a kiállHást, majd őt és az alis- .
pént Liscbka Frigyes, az egye
sület titkára kalauzolta végig a l
termen. A f ö i s P fi. n leg- I
nagyobb megelégedését fejezte
ki és hangoztatta, hogy a kiál
litás anyagának szépségéről je
lentést tesz a földmiveiésügyi
miniszteriumnak. A főispán

megtekinteUe a belső ldállitási
termet, utána pedig a külső fa
iskolai részt és mintegy más
félórát töltött el a pompás
anyag szemléletével.

Ezután a főispán, az alispán,
- kit ez utjára a felesége is
elkisért, - kiséretiíkkel, a vi
déld vendégek, de a helybeli
ek közül is szflmosan a Holler
szálló éttermeibe iérlek
re, mely lelkes hangulatban
zajlo111e, ~'a fehér asztal mel
lett is élénken tárgyalva a ld
ám!ás erkölcsi eredményeit, s
ezek propagalis erejét.

Akiállitás megnyiiásán töb
bek között résztvett: Jánossy

Békéscsaba polgármes
tere, Czapári Bertalan a Ti
szántuli MezőgazdaságiKamara
képviseletében, Korponay Gyu
la, a Gyiimö!cstermeJók Orszá
gos Egyesületének igazgatója,
Mohácsi Mátyás, az Országos
Pomológia i Bizottság elnöke,
igen sok megyei, endrőd és gyo
mai előkelőseg is.

A látnivalók iránt élénk ér
deklődés nyilvánult meg, már
pénteken délután nagy közön
ség jelent meg az Erzsébet
ligetben, melynek bejárata előtt

rengeteg a környékbeli.
- I

!~ocsi is, Orvendetes, hogy a I
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,. Iorsz<t?átl.iáhrom esenl~es furu- ••IMI_IMlt••nI!
l yaszova ,.ogy sen ZI és senl-
l mi ne z,avarja azt. Szellő szár~' 5

(fáüi legenda 3,) l nyán, holdsu~ár hátán minden

Gyuri az estéli csendben na- miket talán az ösztönös ellen-' éjjel ablakod alaH vagyok s
ponta furulyázga!olt szebbnél- szcnv váltott belőle néha, 'I' feköHöm a fülemHétés orgo
szebb dallamokat most már kezdett nagyon is engedelmes n;'d, gyöngyvirágot iiJalra ger
a vig nóta is járta. A két sziv és elégedett lenni korábbi sze-l jesztem, hogy álmod boldog,
ősszedobbant, összetalálkozott szélyes, nyügös és elégedeHen I szép és n:;rugodt legyen,
A furulyaszó naponta köze- természetével szemben, :.Ylind- Fári az egyszerü ,tiszta, soha
lebb jött asziklafalhoz, - ez atyjában a komolyodó ser- nem hallott szavah;tól boldogan
Fári pedig felfedezte a rejtett dűlt leány benyomását keltette ismételte:
hegyi ösvényt a sziklák, bokrok és ezzel Fári atyja feltéllen - Köszönöm, jó pásztor, kö-
közt bizaimát nyerte el. Hangadó szőnöm! Furulyaszódat hallot-

Az önzéstől elvakult atyai lett a ·várkastélyban. tam, szivemnek jól esett, A
szeretet bilincsekbe, rabságba A környezet is megszokta a l kis gidáért tőlem j utaImat
verte ugyan Fárit, de nem tud- változást és egyelőre mit sem ny~rs,z holnap, itt, mikor a
ta ezt tenni feslő, nyiladozó sejtett abban, hogy Pári nagY-If nap nyugodni készül. Most vi
II a j a d o n - f e h é r lelké- lányos szabadságával élve el- gyázz, hogy el ne csusszál a
vel, az életet követelő, meleQ- elnézdeaél a nelTi ma'skor "n~'- II sziklás ösvényen!

~ ~ ~ cl -' lIIl,IIIII!IIHtlHll!lIulII.l1l!flfl,!!II1U1I1,il!'lU1i11l,·mlIil II, IIIIUiII,I:J'U1 IH!,ilU·1JfJ,Ii'II'lIH,1fi'l
ség és sZ€~retet után ösztönö- nyira tiltott szikJafalakon I - Boldoggá tesz kegyes sza· 'tIí:V~~~~"3"~~~

sen vágyó 'szivével. Érzelmei, Ezeket pedig sokszor, naponta ,i vad, széps~ges várkisazssony;
d l t , k l' II h l 'tt l k J' sóhajtást el birok, mindengon o a al or at né "ül röp- felkereste Fári, _ de mindig o nap l esze -. - o éjsza-

l "d~ l ' k' l 'l' l I k 't ! ' t G' erőmmel szolgálni foglak, Nézdw ~e;;: es 'epzeietvI aga SZ3na- m a g á b 3 n Elgyönyörködött l' a , - VIszonoz a YUfJ,

d t < h l h ezt az ösvényt l Ezt sok-sokon csaponga l s .ogy a e e- azon, hogy a fürge kecskék I .. '"
t " t ~ !" l k dh A G ' l t· té I verejtékkel építettem, merto II at a valosag e üz etet- mily nagy biztonsággal járnak- ! . yunva ór. nt várat an
len megismeréséhez segitő, irá- kelnek a sziklafalak keskeny II találkozás I"ári lelkében, életé- éreztem, tudiam, hogy neked

't' t' t' 'lk l f II l b l ., 'd d ' l különösképpen kell szolgálnom,nyi o amoga as ne 'Ü e e - mesgyéin, az u, n. keeskeJ"árá- en o yan ron, e artat an
h ~ I b l Hallottam néhéz sorsodat---:esse, a veleszületett ösztön sokon, Nagyon is megfigyelte l és o dog korszak kezdetét je-
. dl" 'l' l l 'k l l t tt"1 dá kák szépséges királynőm! Ezt azes ren nvü l le yzetene "ö- ezeket a járásokat s nem egy- l en e e, am]!yen a ma r
"l' 'k' , c' k k' 't '", utat azért építettem, hogy haru menyeI o 'ossa, ravassza, - szer eszébe ötlött, hogy miért leSZ,e 'ra 'asa s a meze] Vlra-

G 'l l' 'k l "l" t l~ " E b " szenvedésed már nem bírod,a yunva va o romanil ·us ne szállhatna le ő is ott a já- go {, nYI asa rnege oz!, merI
l l t , l l'" J ' ké é t k 'It' , "' seg.Hségedre J',öhessek, és ha{UPCSO a ana" va osagga va,o rásokon, I .' Z, sz, mes er e seg es 1ra- .
válásához füződő titkos, de Amint igy el.rnerengett, egyik I nyitás nélkül következett min- már zárva a világ mindenhol
b ' t '" t 'k I d A" I á ' I "b "} l ' előHed, leQhűséQesebb szolgádIZ os remenyseg ava ossa, . ö- alkonyatkor a déli, alacsony I en, z üveg 1 ZI evego o u- ~ ~ ~

"Jt k' t'" 'k S' b b d J FA ' akkor is elvezet oda, holnin·ru e'm (Yve tette, zlvé en az szikla fokon, látja, hogy egy sza a Uit <:ant ugyanaz a va-
, , k' "d" b' 1 ' d".... csenek örök, haszonleső szol-erzeime' KO os lzünyta an- fiatal fehér gida hajitásnyira razs, ere et! osero vezette az
, b d b ' , ,. ti • k l gák, ahol a szabadsá'!! van éssag an, e egyen zsonglto tőle felakadt M,tsó lábánál fog- uJ, lsmereen ULa.. on, ame y a ~

b ld 'b h ll' k f 'k té k t' ak ,., n v ul1almadat a madárdal m.éh..o ogsag an II amzotta a va az egyik sziklarepedésbőlaTa·' sz e IC·· s ::J. l'et Vlra- ,) ~

, t l k" l' "1' ' k b' b"t f l zümmögés zavarj.a csak. Mondd,szerm, lOgy a . le egu es - a kinőtt tüskés galagonya bokor- gama lm ol egyszer e -
l 'lk ' l h ~ l 't' A t ' . parancsolj, mivel viszonozzamta a ozas e etosége vagy e· ban ugy, hogy fejjel lefelé a nyqa, . avasz, a maJ us va-

h l " l" ' It F" ál' G ' nagy kegyedet - a rózsát?etet ensege rajzott e oUe, levegőben lógott s keservesen razsa vo ez ann es yan-
A l b ld 'l ' t Csak hivj, csal;;, szólj minden-. szere met, o ogságot, a mekegett. Amint a kecske so1'- na egyaran .

, 'l l ' " té 'k G kor szép királynőm!vagyat az a mo {at nem lsmer- sáért megindultan aggódott és I .'1l.zon az es n, amI or yu-
t . 'b"l 'l b"l ' b '~' t ' t l é t 'l I Fári nem tudta lelcu"zdenl'e regenye o, vagy mese{ o, már segitségért al}art sietni, I rI a e1t5er JU a om r a SZIKia .
mert az ilyesmi dolog 'feltünt nem messze a bokortól I alatt közvetlen közel megje- boldogságát, melyet Gyuri csen
volt részére, Csak talán szíve, Gyuri napbarnított, bajuszkás i lent, Fá.ri égő, piros rózsát gő, nemes, tiszta, hódolata ben
lelke valamely rejtett zugában alakja, amint hosszu, szöges I nyujtott Gyurínak. ne keltett Igy nem szólt még

'It h II 'h l ' b l d! A aI'an a é 'at ' é I· hozzá senki I Csak most érez-resona a "an es . a vanyan otjáva biztosan. lépke a pó- -' z y, pnz yam,
homályos . emlékü édesanyja ruljárt gida felé, hogy életét azt hozni nem. tudolL Ugye azt II te, hogy mennyire rab a teste,
It t , .. II ,r , t t' . l ""á • '19 Ir' d' "Je' k F'" a lelke,. a szíve, Örömtől re-a a orneseJe. J.uln a avaSZl me~:n,entse, . " ' rtá ....er 1 re n en an.

napsugár a bimbó leveleit, ugy F an megdermedt a latomas- 1 - Tévedsz +- Királynőm1 megő hangon kérdezte:
bontogatta ki ezeket az érzel- tól, Nyelve leragadt s hirtelen l Azt el sem fogadnám, hiszen I - Honnan tudsz mindent
meket szive mélyén az élet nem is tudta, hogy minek örül-! megfizet atyád szolgálatomért" ily pontosan, hű szolgám
tavasza, a vér, az ideg és Gyu- jön, Maj(Ínem felsikoltott örö- feleli b o l d o g büszkeséggel ' Gyud? Hiszen atyámnak még
ri furulyája, mében s alig tudta összeszedni Gyuri. számtalan szolgája van a vá~

Azon májusi éjfél után Gyuri magát s mire fe1ocsudott és a - Ez a piros rózsa minden, ron belül és kivül és még egy
lett szívének a központja, ő bakorTa nézett, a fehér gidával de tiszta hálája szivemnek ne- sem gondolt az én szomOfU
költözött oda be délceg, sugár a nyakában szembeforduh'u mes szolgálataidért és elisme- I sorsomra ?
daliás alakjával s akinek szi- láHa álmainak hőset, furulyás rés a nekem oly kedves !igyel-)' Gyuri a megértő szavaktól
vét a furulyaszón át ép oly lovagját: Gyurit, amint az bol- medért, a fu:rulyaszóért, amely felbátorodva emelt hangon vá
nemesnek, elhagyottnak, de dogan, remegő lábakkal s eped- I engem oly boldoggá tesz, --Ilaszolta:
tisztának ismerte meg, mint a ve tekint fel Fári felé a bokor mondotta Fári. - Súvemet naponta az el'o
magáét, mellől. - Ez a p;ros rózsa az éle- dők csendjében, mezők és ré-

Ártatlan, naiv lelkületével el Fári bátortalan, csendes han- tet, a legértékesebb kincset je- tek illatában fiirösztöm, - a
sem tudta képzelni, hogy Gyu- gon leldáltoHa: lenti nekem, mert VDskapuleg- ragyogó nap sugarával száritom~
ri másmilyen legyen, mint aho- - Köszönöm, JO pásztor, nagyobb, Jegféltettebb kincse melengetem, a. hold s csillagok
gyan benne már kirajzolódott. hogy megmentetted, Boldog va- adta nekem, mondta' Gyuri, büvös - hideg fényébe öltöz-

Igaza is volt! A lepke fl vi- gyok érte, De mondd csak: ki majd folytatta: tetem s a Göm:ölszekeren ma-
rággal barátkozik! vagy te? ! -' Ezt a piros rózsát szivem- gasan járok, hol furulyám hang-

Édesatyja valahogyan kez- - Én vagyok a Gyuri, e. be ültetem, s annak piros vére ját nem fogja fel bogáncs és
deU szívében háttérbe, máso- nyájnak pásztora, viszonozta· öntözi, táplájja, hogy soha, de tövisbokor és szívem mocsok..
dik helyre szorulni, mert ben- Gyuri bátor hangon a völgybe soha ne hervadjon. Hódolat tól, szennytől, hazugságtól, fé
ne vágyai teljesülésének aka- mutatva - s a le Ieghüsége- neked, szépséges várkisasszony! lelemtől mentes marad. Ez a
dályát látta. Hogy leküzdje ra- sebb szolgád, szépséges várkis- Parancsolj velem mindenkor és szív fogta fel sóhajod, hallotta
gaszkodó gyermeki szereteté- asszony, aki nappal nyájadat mindenben! Amig egy csepp panaszod s ez a szív: küldte a
ben jelentkező ürökef, örzöm1 - éjjel pedig álmaid vér mozog ereimben, mig egy biztatást; a 'választ kis furulyá-
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egy \iter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
ked állomásra kis7állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenkén L Csakis
50 literen felüli rendelést
rogadok el. Hord6t díjmen
lesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belűl bérmentve
küJden(}ő vissza. Szétkül
dés utánvéttel. Egy pengő

levélbélyeg ellenében kül
dők mintát a borból mín
tásdobozban, bérmentve_

Soraim keliemes édeskés
taluak. tiszta, tökéletes za~

matuak és n oe m savanyuai<.

Cím: Székely Fen?:i1c
Soltvadkerti Pe5'tme gve.

(Budapest). A Magyar Gaz
daságkutató Intézet jelentése
szerint 1928-1929. évben körül-

6 a nemzeti
jövedelem. Ez a jövedelem 1932
1933-ban leszállott körülbelül
negyedfél milUárdra. A követ
kező időszakban 1934-1935·ben
ford uH a kocka. A nemzeti jö.
"edelem emelkedett 3857 mil
lióra becsülték ebben az idő

ben a nemzeti jövedelmet. A
statisztika szerint tehát most
gazdagabbak vagyunk. S a va
lóság szerint?

(London). A palesztinai arab
nemzeti bizottság iáviratváitás
utján állandóan tanácskozik a
különböző arab államok feje
delmeivel. ValószÍnü, hogy a
sztrájk kérdésében rövidesen
sikerül megoldást találni.

A "HOfif;SÁR" SZÖlJelk~~
iaUa a Hoiherr-Schral'1ltz-Ciay
tOYl--SchuttHewo7th Magyar Gép
gyári Művek if. t. képvisz,letét és
mindenfajta ga:::d2sági gépeket,
szerszámokat és eke·.rasakat tart
a raktárában. Mielőtt ebbeli szük·
ség letét beszerezné, kél'jen aján
latot a Hombár szövetkezeUöl.

és közel szaz remek képet ta
az olvasó a népszerü ké

peslapbau. A nagy terjedel mü 1
és gazdag tartalmu Tolnai Vi- l
láglapja egy száma 20 fmér. I ~cRAGOSFE~

A néger lélei, A uéger! 'f~
faj ról, a néger lélek ti tkaról J

rendkivül érdekes nyHatkoza- l
tot tett a legnagyobb fekete I

szinész Paul Robeson és a nyi- 'I

latkozatot a Délibáb szá~a l
közli. Remek képes rádiómö- I
sorokat, egyfelvonásos szinda- I·
rabot, noveHákat, verseket, szin- II

házi beszámolókat, pletykákat,!
nagyszerii filmrovatot talál az
olvasó a kitönő szinházi képes
lapban. A Délibáb egy száma
20 fillér.

Rövid hh.~ek ,
(Gyula). Békésvármegye fel

iratot intéz a kormfmyhoz, az
önálló Mezőgazdasági Kamara
feláHitása érdekében,

(Békéscsaba). LőrinczyLász
lónét a Kormányzó a Vöröske
reszt Érdem-éremmel tüntet
te ki.

(Gyula). Inségmunkák helyeU
nagyszabásu közmunkák meg
inditását jelentette be a főispán

a törvényhatósági bizottság mult
hó 30-i ülésén.

(Szeged) A szegedi törvény
szék még nem jogerős Héleté
hen, a kondorosi kaszáskeresz
tes mozgalom főcsoportvezető

jét 8 havi börtönnel sujtotta.

(prága). Hodzsa csehszlovák
miniszterelnök tegnap nyilat
kozott a sajtó tndósitói előtt.

Hangoztatta a Magyarországhoz
való közeledés sziikségességét.
A csehszlovák miniszterelnök
nyilatkozatát közölve, egy római
lap megjegyzi, hogy Magyaror
szág soha nem ellenezte a kö
zeledést, csak egyes politikai
természetű kérdések tisztázásál
követelte.

(Róma). Az olasz kormány
közölte az angol kormánnyal,
hogy határozottan és tevéke
nyen együtt akar miiködni az·
öt locarnói hatalom él'tekezle
tének előkészitésén,

(Sátoraljaujhely). Abauj vár
megye azt javasolta a kormáuy~
nak, hogy rendeljék el minden I
ujsziilött cigánygyereknek teto- .
válással történő megjelölését,
mert ezzel a kóborcigányok
személyazonossága könnyebben
lenne megállapítható.

(Bécs). K ö r n e r L a j o s
vezérkari alezredes számítá
sokat végzett a spanyol pol
gárháboru katonai költsége
iről. Nézete szerint minden
fegyverviselöre napi husz pen
gő kiadást keH számítani. Ösz
szesen hatmillió pengő a napi
költség és a polgárháboru már
65 napja tart. , .

G Y ó g yszertárszolgá laL
Ünnepnapokon és éjjel minden
hónap l-től 15-ig a Máday és l
16-tól a hónap utolsó napjával i
bezáróan a beéri Balogh gyógy- !
szertár tart szolgálatot. ~

~~A szeghalmi főszolgabiróság

nál egy irodatiszti állásra hir
dettek pályázatot. Pályázati ha
táridő október 30.

Az élet törvényei legyőzl1e- i
tettenek! Az emberek élni akaI'- .
nak mégpedig jól és remény
teljesen. Hinni, bizni szeretnek
a jobb és bo!dogabb jövőben,

de annak is elébe keH menni,
a szerencsét is keresni kell,
sült galamb nem repül senki
nek a szájába. Most ismét itt
az alkalom, október 17.-én kez
dődik az uj megjavHatt OS2

tálysorsjáték, melyen ismét
óriási összegek nyerhetők. Miért i
ne nyerhetne Ön is ?... Sorsjegy·
nélkül nincs főnyeremény, te
hat vegyen, vagy rendeljen még
ma egy sorsjegyet bármelyik
föárusifónál.

A trágyázás fejlödését tár
gyalja a Mezőgazdaság leg·
ujabb száma az ókortól egész
napjainkig. Cikkeket közöl még
a szalmatrágyázás jelentőségé

ről homokos területeinken, az
állatgyógyászat . terén a sertés
pestisről és a védekező oltá
sokról. Számtalan apró, gazda
gon illusztrált ismertető közle
mény mellett, a nitrogén mü
trágya ősszel való alkalmazá
sát' majd a folyó évben az
annyi kárt okozó csikos hátu
buzalégy kártételével foglalko
zik, eredeti fényképfelvételek
alapján. A dusan illusztrált
szaklapból a Mezőgazdaság ki
adóhivatala, Budapest, Földmi
velésügyi Miniszterium, dijtala
nul küld e lapra való hivatko
zással egy alkalommal mutat
ványszárnot

Denevérszárny a legujabb
divat, Az idei télen a rövid
prémkabátokon deneverszár
nyakra emlékeztető ujjpótlókat I

hordanak majd a nők. A divat 1

minden változásáról beszámol!
a Párisi Divat uj száma, amel v l
pompás tartalommal jelent meg l
és közel száz remek ruha és!
kézimunka eredeti rajzát közli. l
Cikkei, üzenetei nélkülözhe
tetlen tanáccsal szolgálnak a
háziasszonyoknak és leányok
nak egyaránt. - Egy szám ára
ára 60 fillér.

A pontatlan kisértet. Ez a
cime annak a rendkivül érde
kesmulatságos cikknek, amelv
Tolnai Világlapja uj számában
jelent meg. A legkiválóbb ma
gyar irók noveHáin kivül SZá-I
mos pompás cikket, riportot

mon át. Ne vess meg érte 
szép varkisasszony !

- Szíved olyan, mint az
enyém, - viszonzá Fári. Tá
vol áH a harag és megvetés
tőle s hűséged meghat De most I
már válnunk kelL Szolgálatod
ra ilzámitok s ha ablakomban I
fehér kendőt látsz lengeni; az ,
hivásomat jelenti s akkor al
konyatkor, este" itt Gyuri ...
találkozunk,

S mint a szellő tova lebbent I
a szürke est homályban anél
kül, hogy Gyuri köszönetét, vá
laszát bevárta volna. Gyuri még
sokáig elbüvölten állott, majd
nehéz szívvel lefelé indult sza~

porán, hogy nyáját beterelje.

A várkastély azon ablakán,
ahol Fári lakott, a szél most
már gyakran lengetett egy fe
hér selyem kendőt s a sziklaa

foknáI alkonyatkor egyre meg- J

hWehb, melegebb, hosszabb ta
lálkozók voHal;::. E közben Gyu
ri vájta a sziklát. További lép
csőfokokat készitett oH és a.....
szívében, hogy közelebb jus
son Fárihoz. Odalent kis kuny
hójátegy idő óta naponta friss
mezei virággal diszítette. Erő

sen hitte, érezte; tudta, hogy
egyszer, nem sokára... eljön
az ö: Kiralynöje. Őrzés, legel
tetés közben minden ráérő ide
jében furt, faragott s kis házi
kójáfgyöuyoru -'faragdtt huto
rokkal rakta tele: Mikor a hold
ujra fordult és közele~eU a
holdtölte, Gyuri az övéhez ha
sonló sziklamászó szögesbot
készitésén fáradozott. Művészi

lelkének minden tehetségél be
leölte s a bot kerek old~l1ára

lerajzolta a sziklaösvény utját,
kanyarjait a találkahelytöl csa
lHok közé épitett kunyhójáig.
A bot felső végén egy sebzett,
nyillal átló!, alsó végén pedig
egy égő - lángoló szív mutat
ta a két végletet s közben a
kecskejárás kanyarjai, fel, vagy
lemenő veszét yes pontjai vol
tak bevésve ugy, hogy a bot·
nak megfelelő forgatásával, fi
gyelésével a kritikus, nehéz
pontok is vet'zélytelenül járha-l'
tók voltak. Az pedig természe- j

tes volt, hogy Fári nappal sok- !
sok időt szentelt aszikhis 
hegyoldal és a rejtett ösvény
tanulmányozására s hogy Gyuri
töviről-hegyire számtalanszor'
ismertette a bájos völgykaua-!
nok - birodalmának - min- '
den zugát.

Egyik téli holdas, fényes éj
szakán nem szólt a furulya s
mikor Fári álmatlan j gyötrő

kinos éjszakája után reggel a
sziklafokán kémlelni megje
lent, - kezével elérhetően a
szikla falhoz támasztva ott ta
lálta az erős, térképes hegymá
szó
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6-5het a föü'tJetben.

háztnlaídonosok gon doskod.i a <

nak. a llázul-:. előtt elvonuló júr
daszakaszoknak a
esóviztől és sártól
kal'itásaró I.

Ennek al elmu!asztQsa is ki
hágás.

ku!iurfilm.
Hangos Magyar ViLághiradó,
~'~fil'!'l~fHJj~P'~!";"i'i~~i'i"'ft~~

a hangos mo"Zgó
·En

1936. O!y\lll:r 1l ·én l'ilsiÍri1ii n
6 és 8 ó::ai kezdettel '

" . ., iULa ~a c~gany~ ~

Filmoperett L;hár Ferenc ze·
néjéve1..

Fő" z e r e p l ő k :.
Eggerth Márta, Leo Selzák,

Hans Mosel".
A legszebb magyar ii,:gyu film,
amelyben Eggerl\1 !'!lárta hm2u
latos r:l3gyar cLilai és le1~ú fe
renc fülbemászó muzsikáiil él mozi

közönséget megfogja. hóditani.
lVl,agyar cigányzene!

Magyar dal of'.. !
Vadem"~;·""r,;"'llf'

ŐZ'.. Kocsis Gergé!Yrié D-=mcs
Eszter o!d. szülésznő és nl~szirozó ]0.

kása 1. kerU let Gról Szécll::ilyi ut 14
S·é. Szi\'es pártfogást kér a nag:yérde
inú közönségtől. 3-2

KiiUJinö zama1:u rizling bor lile
renként 56 fillérén kij ri,aró ~\erekes

Káro!Yi1ái. -25

Szupeiffos;;:fát mmwáml'<l és Péti
só Wagner ;\Lirton fiai cégn~t - bár
milyen 11ICoílnyiségben kapható.

Sebe:.;sy János Gróf Tisza lst'dlll
uton levő háza eladó. Érdeklődni 1e-

Elad6 9 drb. törzskőlI)vezett Llj
liszta BergslJire-malac. l~rdeklőcJni

lellel Szabó Gyuiánál, Enliri\cL 1·-1

KUlönbeiá:-aí:ú s"obát. hutorral,
vagy biilorozatlanul keresek le!letőleg

a vasút köze;ébeil. Ajánlatot .,Áli:1nd6
Jélkó" jel:gere c lap kbl1·)hivalalába
kérek. 1-- i

izsó István füszer és CS(;ll:e;;'.: ke
reskedö Horth) NWdós út 4, ~Ó:;l, egy
16 házból \'alo Iiút ken:.:' f.anulC~nak.

Sze"'-~c;7.tésért é~ kildisért felelős:

NAGNER MÁRTON.
H.ungária könyvnyomc1aráll"Jat, Gyoma

Felel6s üzemvezető: Teket Sándor,

Publikáció

Kiadó lakások és bulorozotl s2.0bak
vannak nálam bej.;:Jenive a város min.
den részéről.

50iJ P.-től - 14.0QO P-ig házak
vannak nalanI nyil~Tántartv.a e~adásra,

ugy készpénz mint részletfizetésre, igen
f:ed'l€ZŐ fizetési feHételek mellett

Keresek 11H~gvételre egv ferUdv ke~e·

IYŐ81 vagy üHlya -fö!(let'- ~{Ik 1ehe';-reJ.
:2 - 3 l1oldlőiL1et gyengébb ininuségül.

E.ladó eg)' anlik íróaszL1l.
crdek!Ől\ök fonJuJianak Izsó Balázs

iDgatian forgCllmí i~ndájához.
'''~~~~~4R

~""i~''''4'Z'l'f.f\>?.4?l;;:''''Jo'~f;N~11'>~~~

Hirdetmény

ElSE-GYSe 3 ] (2 O).
Békés, bajnoki,

vezette: \Vertheim.

A GySe fiataljai nem tudlak
ellenállni a BlSE nagy lelke
sedéssel küzdő együl!esének.
Góllövő!\:. Fekete (2) és Sziícs
BISE, iHetve Barta' Gyse (11
esből) \Vel,theim ítéJ kezései vel
a GySC-t sujtotta.

8iSE-- SC IL. 3- j

ETK-TAC 4-2 (2·2).
Endrőd, bajnoki,

vezetle: dr. Magyar.

TAC csak egy félidőn volt
elleniele az ETK-nak, egyéb
ként kitünő együttes is komoly
gondokat fog még okozni hát
ralévő ellenfeleinek. GÓBövők.

KuriHa L (2). Kertes L és Lacs
nyi ETK" Hletve, Nagy (2)
TAC.

A biró kitünöen vezetett.

szövetségi-dijmérkőzés,vezette:
\Vel'theim.

fl:íe kitcgásokat emelve visszi:\-
\'olwUak a s csak
azok játszoUak is, ukik
áHásuknál fOQva voHak kén.v
szeriÍ'iTe 3. to-ifabbi játékra (pl.
a l;.:ét Pangert). A lavina meg
indult s a következő ál10más
az eddigi pénzforrások eldugn
Iása lett. A nemrég még min~

den anyagi úldozatra kész
d::nkkerek egy része hálat fm'
di ~ott régi egvesületének. és 82

zal minden )Zapcsolatot rneg!a
gado!t Igy következ eU az
egyesületi1ek az a hejelentése.
hogyaUi.vol. fekvő "Vésztöre.
~\Uyagjak hiányában nem tud
nak elmenni. Az egyesbiró
azonban nem méHányolta az
egyesület súlyos helyzetét s az
idevonatkozó paragrafus alap
ján szkreccseHe az MTK-t,
őszüüe bánatára a nivót is ked
velő sportembereknek és iga
zolúsáúl annak a régi tételnek,
hogya politikát a sporHól min
denkor távol keH tartani!

A főszolgabiró e l r e n d e l t ej
hogyaháztulajdonosok - a
vármegyei építési szabályren.
delet értelmében - a házak
utcai frontján esővíz le";ezető

csatornákat létesitsenek, a rossz
állapotban lévő esővizcsatorná

kat pedig javHsák ki.
Aki e rendelkezéseknek nem

tesz eleget, azt kihágás miaU
szigoruan megbüntetik, egyben
pedig a hatóság a mnl~súó

költségére és veszélyére végez
teti el ezeket a munkákat.

".

Az őszi időjárásra való tekin
tettel elrendelte a főszolgabiró,

hogya vonatkozó vármegyei
szabályredelet értelmében a

A "HOMnÁRu Gyomai Me
zőgazdák Tárház és Értékesítő

Szövetkezet 1936. évi október
hó 18-án délután 2 ól'akor, D8.
tározatképtelenség esetén 1936.
évi október 27-én délután 2
órakor' a szövetkezet székházá
ban (Kossuth Lajos utca 68)
rendkivüli közgyülést tart,
amelyre a szövetkezet tagjait
ezutan hivja meg 8Z

19azga tóság.

A közgymés tárgyal:

1. Az alapszabályok l, G és
12 §-nak módositasa.

2. EseHeges inditványok, ame
lyeket a rendkivüli közgyűlés

elölt legalább 3 nappal keH a
szövetkezet irodéjában az el
nöknéi vagy űgyvezetőnel be
jelenteni.

• 8WUJlltIWlU!lUJJ.U\lUl!I

Október 11-i méd,őzések.

Békésen: GySe - BTE, biró:
Wertheim. Mező!uron: MMÁV
BlSE, biró: Magyar. Békésszent
andráson: Hunyadi-CASS, biró:
Salgó. Kondoroson: ETE-VSE,
biró: Mácsay. Szövetségi dij:
GySe II.-BTE II.

Gyulai A.c. bejelentette, hogy
a szövetségi díjmérkőzéseldői

visszalép.

JHult vasárnapi eredmény:
M.MÁV.-KTE 3-1 (1-1).

Köszőnetnyii..,ánitiis.

NiindaLOknaK, akik felejt
hetetlen drága li:ye,-meklink
és d"ága édes'anyánk te 111 e
tésén résztvettek s mindazok
nak akik fájdalmunkat eny
hiteni igyekeztek ezuton mon
dunk hálás köszönetet

Szabó László és
Kenyeres Juiiánna szülei.

Róza, Albert, László,
gyermekei.

Ilonka menye.

Háziasszonyok ! Nem kerűl

pénzbe, mégis a legjobb tészta
recepteket megkapja, ha még
ma kéri a Dr. üETKER-féle I
világhirű "Fényképes recept- j

könyvetU, melyet bárkinek in- I
gyen megküld a gyár: Dr.·
OETKER A. Budapest, VIII.
Konti utca 25.

A magyar hirIapirás Jeg-I
szebb hagyományait, ft hajda-l

nt VASÁRNAPI UJS~G ..szelle- .'1

mét kelti étetre a TUKOR ok- .
tóberi száma, melynek élén
Komis Gyula ir tanulmányt a .1

testi kuliuráról. Mélyenszántó I
gondolataihoz csatlakoznak Bi-j
erbauer Virgil, Cs. Szabó Lí.sz
ló, Joó Tibor) Trócsányi Zoltán
tanulmányai a görög szin.házak
ról, a régi Pest művészi becsű

épűleteiröl, a történetiró m.m
kájáról, egy eHeledett rokokó
iróról. Melódiák kalandos éle-I
tével ismertet meg Szabolcsi

Bence cikke: közeli és távoli I'

földrészek, a jelen és a mult
érdekességeit tartják e l é TI k j
Geszty Julia, Kertész Hóbert, ! Mezőberényí T: K.
Zentay Dezső. Novellát Hevesi tragédiája
András, Molnár Kata és Sásdi
Sándor irt, Török Sándor foly- Megdöbbenéssel értesülünk a
tatja mulatságos regényét A nagymuHú MTK felett elbang-

1 ' I zoU egyesbirói döniésről: Mivel"Munkák és napo ,-' cimu.· szem-
a Vésztői SE. ellen kisorsoH

l~ Schöpflin Aladár, Horváth I·

. T mérközésén figyelmeztetés el-!Arpád, Polgár ibor és Komor
András tollából közöl hozzá- lenére sem jelent meg, a sza-
szólást éskritikáL A nagy gond~ bályzat 212 §. 3. bekezdésének
dal és kiváló izléssel össze-, alapján a bajnokság továbbküz-

delmeiből kizáratott. Az eddig
gyűjtött képanyagból külön is
emlitést érdemelnek a Magyar elért eredményeit megsemmi-
Amatörfényképezők Országos Isitetlék és lenemjátszoU mér-

k k· . 1"'1 közéseinek 2-2 pontját gólaránySzövetségéne nemzet ÖZI KW - .
li l 'I nélkül az ellenfelek javára

litására érkezett 'épe { repro- I irlák.
dukciói. A Gyomai Ujság elŐ-j

fizetői kiadóhivalalunkban kü- Az MIK összeomlása legutób
lönleges feltételekkel reudelhe- I hi közgyűléséyelkezdödött Egy
tik meg lapunkkal együtt. a 'I kisded csoport inditványára el
Franklin Társulat~~k ,ezt _,2. I nökké egy politikailag erősen

a nagyszabásu iolYOlratat. 1\.1-1· exponált egyént választottak, s
adöhivatalunk az együttes elő· ez€rt sok - a választással elé
fizetésről készségesen nyujt fel-I gedeilen tag - kilépett az egye
világositást és kombináH előÍÍ- siHetből. De fl. választás bom
zetés esetén is biztositja olva. lasztóan hatott a nagymultú és
sóinlmak a TÜKÖH értékes di- kitünő jálékeröt képviselő fut
jakkal jutalmazott pályázatain ballesapatra is. A játékosok
való teljesjogl.l részvételt. n elégedetlenségük jeIéül, külön-
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Hirdetések dijszabásai:
Egyha$áoos (55 mm széles) l Cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszóri hirdetésnél' 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi birdetésnél20 százalék és
félévi hirdetés esetén 20 százalék kedvezményt adunk.

ZDASKÖZG

FILLé:R.

ES

Fe:!eNó:l> 5;/;'e!"Kesztö: WAGNER MÁRTaN
S:z~rkes~töség és klad6hivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y (I m ti, Kossuth LaJoli utca 64.

Telefon: 22.

t~ egyedévre 1~30
Befizelések Dostacsekker.:

4 rsekksz.?tn~ 18~280.

c s íj t 5 rt ö k este (} óra,
rVl.egjc"lenil;: minden szombato" reggel.

összeggel segW a közsé·
get, hogy egy modern vá-

mai járás földjében meg-l'
vannak 'az adottságok,
hogyha abba a legjobb mi
nóségü búzát vetjük, lega
lább olyan jóminöségú bú
za terem abból nálunk is,
ha nem jobb, mint másutt
a vármegyében.: Remél,jük,
hogy jövőre cl gyomé'li já#
rás nyeri az első díját.

öntött a gyümölcstermelők lelkébe,
hogy a gyümölcs termesztést fokozott
mértékben felkarolják. felujongott a
lelkünk, mikor Modovarszky Mátyás
vármegyei egyesűleti elnök ur a dija
zottak neveit olvasta fel, mert a sor
elején helybeli gyümö!cstermesztö
Schulek Béla társulati fömérnök ur 
nevét hallottuk l Ezt is el lehet érni
Gyomán? Ahol olyan sok gondozatlan,
rossz karban lévő gyümölcsfát lát az
ember, mégis első helyre kerűlhetett a

helybeli gyümölcs? Amit Schulek Béla
főmérnök ur megcsinált aagyban, mind.
annyionk megcsiná!hatja kicsinyben. De
ehhez első sorban tanulni, - aztán
pedig végtelen nagy türelem és határ
talan akaraterő kell. Nyitott szemmel
jártatok kedves olvasóim akiállitás
belső és külső anyagai között? A sok,
szép, álomszerü, megcsodálni való al
ma, körte, szilva mellett megláttátok-e
azok elnevezését is? Megjegyeztétek
magatoknak, kinek a kertjében termet
tek azok? Gontioltatok-e arra, milyen
kitartó muukának a gyümölcse Schulek

=

felépül
_=-híd

avas

A Oyomán megrendezett
vármegyei gyümö]cskiállítás

ágai

Márki Belma a l i s p él n
atyai gondoskodásával hol
iH, hol oH támogatja a vár- ,

él

zásaikat megtehessék.Gyo"
ma község .nem sokszor
veHe még igénybe él vár' ~

megyénk rendkivüli segít
ségét és talán részben en~

nek is köszönhetjük, hogy

alispánunk egy tekintélyes

laposi uradalom bánkuti
1014·sel éi 20-ik, Farkas

Endrőd b á n k u t i
1205'3el él 31 4 jk és Fülöp
József Endrőd bánkuti 1201- ,
sd az 51-ik helyre kerültek
a 66 díjat nyertek között.

Legyen az idei búzakiál
Wás serkentő a gazdáink
ra. tudjuk, hogy él gyo#

Béla főmérnök ur még eddig nem lá
tott almái, a szarvasiakkörtéi, a bé
késiek és dobozi uradalom, a~zalt szil
vái, ismét a csorvásíNa".aymaior almái, "
békéscsabai gazdaságinépiskola, Lisch
ka JózseLllf és a I:li~lybeli Máv. virág
remekei, t'agy talán nem tudtatok vol
na megrakni egy asztalt olyan sok
széppel, jóval, mimt azt a Ti helybeli
gazdasági népiskolálok tette'?yott-e a
kezetekben papiros és ceruita:, hogy a
sok látnivaló közül feljegyezzétek ma
gatoknak a Titeket érdeklő tanulságo
kat? A szabad ég alatt elhelyezett fa
iskolákhoz a teremben lelsorakoztatott
gyümölcstől kellett volna kimennünk a
feljegyzett gyümölcs nevekkel együtt, s
ott kikerel'nünk, melyik és milyen fán
termett hát az a bent látott és meg
csodált gyümölcs! Akkor többen nem
sokalták volna egy-egy csemetéért (l

60-70 filléres vételárat, amikor a ter
méseiIlek kí10grammjáért ily bő ternI és
mellett is 60-SO filléres árat lehetett
elérni, söt az őszibarack egyetlen gyü
mölcséért fizettek 50 fillért! Sirt a lel

góhidat építtessen abbóL künk - legalább is akik az orruknál

Dr. Sorban Jenő főszolga- is tul látnak, - hogy éppen III i, hely-

bir6nkiiiik is Pánci~! ErllH- ""~:~:~ an'::;~llitáson, s rengeteg szi~;l~~
főjegyzőnknekoktóber 14- kat sertésekkel kellett feletetni, pálin
én kilátásba is helyezte az kának kifózni, - amelynek élvezete
alispán él tekintélyes ösz- mellett a téli estéken gondolhodhatunk

, .. ., a gyümölcs jobb értékesithetése fölőlt

szegu segitseget. A novem- - kgr-ját 6-S lillérjével adtuk el.

beri képviselőtestületiköz- A kiáll~~ást rendező bizottság. ,de ta
gyülés már határozatot is I ~án még JO ma~unk rossz v~lernenyére

'h"d '"' JS - mely szennt a gyomaI l<lkosság
hoz cl vága l epltese nem fO<7ja látogatni a kiállítást _ háJa
ügyében. istennek, erösen reácáfolt a megnyitás

......"""""~"""""~~ ~~ '!!!'!'!!! ~ """'Í!I !'!'!'__ és vasárnapi látogatók nagy tömege.
Akinek volt valamije a kiállitáson, s
hosszabb ideig ort is tartózkodott, alig
tudta az érdeklődőket szóval tartani,
ha kézzel, lábbal beszélt is. Reményen
felül érdeklődött a lakosság, hiszen
még a bezárás után is csoportok tar
tottak a ligeti lejárat felé, s sajnálkoz
va vették tudomásul, hogya programm
tóI eltérőleg már 5-én délben zárt a
kiállitás. Az meg bizony elég szomoru
fényt vet reánk, hogy volt lakótársunk,
aki a záróra előtt pár órával ajánlotta
fel terményeit kiállitásra. Ez csakugyan
már az utolsó óra után jelentkezett!

A kiállítás utolsó napján az iskolák
növendékeit alig győzte kalauzolni a
rendező bizottság. Sok gyermek arcán
látszott az áhítat, amellyel a kiállítás
anyagát nézte, s nem is fogja azt so
káig elfelejteni. Mit láttunk mi a gyül
mölcstermesztésböl gyermek korunk
ban?

Nem hagyhatom szó, s remélem,
mindnyájunk nevében köszönet nélkü!
a helybeli levente egyesület Parancs
nokságának elozékenységét, melJyel a
disz-szakasz és zenekar kirendelésével ll,

megnyitás ünnepélyességét emelni nagy
mértékben szives volt. De az is a tolJam
alá kivánkozik, ho~y volt olyan levente
köteles gyermek gazdája, aki az alkal
mazoltját a megnyitás egy órájára sem
volt hajlandó a zenekarba elengedni.
Pedig ez a kiállitás a lakosság minden
tagjának érdekében rendeztetett, mert

A szeptember végén beállott esős

idő, fenekellen sár, _nem a legjobb si
kerrel biztaIta a kiállitás rendező bi
zottságát. Nehéz volt ,elképzelni, hogy
jutnak el a vidéki a vidéki hamvas
gyümölcsök Gyomára. abban a csunya,
sáros időben. Ho~yan lehet feneketlen
sárba gyümölcs-csemetéket ültetni. A
gondviselő jó lsten kegyelmes volt a
kiállitókhoz és rendezőkhöz egyaránt,
mert mire az utolsó csemetz is bele
gyuratott a liget ázott talajába, kisü

tött a nap, s képzelni sem lehet szebb
időt, mint amilyen az egész Idál
lilás ideje alatt volt. A megnyitás
alkalmával már nyoma sem volt, mi
lyen küzdelemmel kellett a faiskolai
parcellákat betelepiteni. Egy-két gyen
gébb akaratu kiállitó e miatt le is ma
radt. A m e g n y i t á s már verő

fényes, napos időben ment végbe. A
megnyitásra dr. vitéz Márky Barna
alispán ur kérte fel keresellen, szivünk
höz szóló szavakkal vitéz dr. Ricsóy
Uhlarik Béla főispán ur őméltóságát,

aki megnyitó szavaival uj akaraterőt

Q , ,-
Ua! fla é!IJS'

a. [1

bÚlél~

iü2iiti ás1 rC[jC1ie2~te\{ ezévbcn

é1Hornás \:czet6~e és o veg}.r~

Lisé1'!eti éL (O ás vegyészcj-

r~\:rÍJenár Céza. róvegyész,
a békéscs("'!boi vegykisérLti

ismét a ncmesijeil' bú-

Béké,sen.
/~-'- búz.ák si

szerii:t a
iékc)') sorrend
1., B6 10i cs 83.2 0/0,

2.> Bá i 5·ös 77.5 3.,
SZ f2\(ács 1055" ös 77.2 %,

4., Bélnku j T205 'ös 73,7 %
,

, bjnkuli 1201-es
,.. T' 'd" ·"671 Ol 7o., .IS'IEH'j ef':: l . /0, "

Gazdasági 64.7 %,

A. sfaiisziikai adaTok sze-

zák bjzo1-iyullak jobbaknak.
És ez az eredmény mind íj

négy kiűl1iU§sunkon~gy mu-
kozik. Bármennyire is

szívügyünk éj tiszavidii;j
búza, a stajisz!ika négy év

étiőd6 bizonysága
szerint a nem,zsitelt búzák
értékesebbek a l"~gi liSZa

VJ búz6inkniJ!, tehát aki
ceruzával gazdá.ll~odil\, az
e]ö kikeresi azt él

nemesi leli' búzát, amelyik
cZ CO földjének legiobban
meg-felelő.

A mostani kiáJlitáson is
kisgazda buzáia nyerte az
első ddaL Pusztai istvan
SZel1lelornyai gazdálkodó
bánkutí 1014#es buzaja volt
él megvizsgáit 392 mintából
a legiobb. A második hely
re is Pusztai István
bánkuti 5-ös buzaiával. A

helyre Bondár
István békési gazda bánkul j

1201-es buzája került.
A gyomai járásból G,

Nagy László Székács 1055"
sel a 12-ik helyre, a nagy-
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KR;r~?a"kalkotÓ. ~volt ~lkolásaJ

Melynek hasznát ma már minden ember lassa:
Egy napon ugyanis eszébe önődöH,

Hogy kö.zelébb hozza Gyomához Endrődöt.

S hogy ez ötlet-bimbó gyümölcsbe is érjen,
S Endrődnek polgára a sártul ne féljen,
OLt, ahol elhagyjuk a nKispipa "-csárdát,
Huzott egy nyulfarknyi, - keskeny -

~ mert az építésnek is neki indula,
Aldja nagy zsenijét szegény Pajor Gyula.
Akinek lakása oly magas, oly. tágas,
Hogyelférne benne ket komplet - kutágas.
De mert két oldala vagyon az éremnek,
A szoba beillik - igaz - diszteremnek,
Am Pajomak csak az motoszkál fejében,
Hogy füti be majd, e nagy hodály! a télen ... ?

Hogyaközoktatás kerül most sorra,
Göndös direktomak lóg - tudom - az ornL
Mire van is oka: a község nem szépül,
Mert hát a polgári még mindég nem épüL
S bár a halasztásra hi.rgyi alap nincsen,
Mert csak a község ül rajt' a féltett kincsen,
Kérvépyezhet, sirhat, jajgathat, - hiába ... !
Pihen a polgárink - a láda-fiába ...

Ha Gyomán jártodban Játsz egy pazar házat,
Ne dörzsöld a szemed, mert ez nem káprázat
Bár aki lakja ezt, csak egy - molnárlegény,
- Legalább is igy áll munkás-bérletj egyén,
Amellyel zónázik naponta Ványára,
Hajtani a vizet Klein Sandor malmára. --
Igy utazgat bizony, mert a pénzre néz a
lYIalommunkást játszó, bankár: - Bácsy Géza>. o

Vagyon nagy öröme, ma a GySC-nek,
Nászdalra csendülhet ajakán az enek.
Sipcsont-törésekkel hanyatt ma nem lmknak,
Menyegzőjét ülik Imre Lajosuknak.
S hogy legényéltének vetve bátran véget~

Vezet a pap elé ifju feleséget.
MuHjából jövőjét itt jósolom meg én;
..,;.,.Papucs lesz a kompassza az élete tengerén,

• !.

dr. Kató József emiékénekaIánlva~ ácsoljs:
H.E.· ,.

lVIa még rendelkezik, véghatároz, büntet,
Az ánglius mellett - fapipávai tüntet,
Szigor, dac és erély villog a szemében,
Mert hatalom van ám, - ma még - a kezében,
Ámde itt a kérdés, s ez most abokkenő
Nem áU e Frédinél be némi zökkenő

Mert lesz ennek· böjtje, - állhat· egy: .á százhoz,
Ha menyecske kerül egyszer majd a házhoz ...

Hogy munkaidőn ma mar nem'dolgoznak,
Talicskát, targoncát, a járdán nemtolllakt

S amitől az ember retteg, izgul, fázik,
Már a biciklista sem olt karikái;ik,,\
S hogy a baromfi-had, mely kárál és hápog,
Most már nem gátolja a köz-biztonságot
- Kaparván az utÓn, a por tengerében, -,
Báró Maasburg Kornél doktOI'é az érdem,

Felgyülvén a járdákpiszkára a panasz,
Alakult Gyornán egYi?utász~ - munkásszakasz.
Hogyaközségháznál e "szakasz" ás, kapál,
Fürészel, fát aprit, barkácsol, kalapál.
Es csak ott takarít, - szobát, _gangot, kutat,
Csak épen egyet nem: - a sok piszkos utat,

. Ne csodáld olvasóm, - bár furcsáuak látszik,
'sz magánzót se láttál még aki - magánzik ...

, S most, az 77 utászokkal" uj név jön e 'listán:
Vitéz parancsnókuk. Neve,: Ugrin István,
A község mérnöke. .friss, alkotó elme,
A Kőrös-áttöltés volt szíve szemeIme.
S mikor ennek hódolt, volt is elenében,
A Rép láposában, s Bessenynekszegében,
Hol tüntetni vélvén tág látókörével,
Leterité bakját az anyag-gödrével,."

~~~~&!"fl"~V~~~~~~_""'_"""'__"""" "-
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ke.vés ember van Gyomán, akinek egy- il A N "t 4 l akarattal és elszántsággá'l, a
lb(~tl' gyümil)j78!dájab~le ,VOIlila. Persz.e, eb-.' ",emze I I g "lk k' l d I

o a cse e"e et O IS ehet tanulságot· !, YI os 'orra aCOrva, egy
levonni l ',I S'" 'e te" l szebb, boldogabb maQ'l.'ar J'övő

A kiállitás végső tanulsága pedig az, Il ' Zerv ze . ll" ~J
hO.gy l:?e~, ~~késmegYébel.l is piac~é- I. ' , RO" ! és ennek kapcsán Nagymagyar-
pes gyurnolcsot termesztem, nemsztik~ W L~aszu ese j' ország megteremtésén fára do-
séges azt bőség idején elkótyavetyélni, I it/l zott és munkálkodott
hanem a szükebb időre feldolgopia, l I
eltéve a csaJádés köz boldo::sulását l ..lN,vP'ko"zsé~i "'T,~..n"''7étének Ok' 'b h' f ' d l Magasztos eszméit, elgondo-
:'e,giljük. elő, OhaJ' tom, hOg." a {'.átoltak lj JW ~ "''-_4'''''' 'tO er uO l-an S20n10ro oH I v

,o 'l t'~ fl' 11 '" " t... , ~ , lásaü számtalan esetben s"'e-
sok·sok gyc;mai eniber lelkében keltsék va aszmanya 0)10 .l-cn, UJ SZlVvel.' ve lill';: fl. ilüQ'V a ~ '"
tel a tak m:mU szeretetet 1 P. párth.e1yiségében; az elhunyt NemzetiEg)'ség megtere;~;tőjel rencsénk volt
-. ,-----.-,--------..-----~- 'Gömbös Gyula miniszterelnök és illusztris Vezére, a mngyar l melyek egészséges kormányzá-

Eiitélték emlékének áldozvagyászülést kirá,lyság miniszterelnöke, ide- li sában bel- és külpolítikai tevé-
, tartott, amelyen a tagok közül 'gen földön, rajongásig szeretett kenysegében nyilvánultak meg

Nagy Károlyt 'is számosan vettek részt. hazájától távol, alattomos, rom- egyaránt.
Folvó hó 3-án, szo,mbaton boló bete.Q'séanek áldozatául I Hazája és népe iránt érzett

J Nemerey 'Pét~r takarékpénz- ~ ~ l " t l
itélke,zett a [[yulai kir, Tör,vénv - eseH, mebahaU, nincs többé. ' latar a an szeretete vezérelte

u J tári igazgató, a helyi szervezet " . d
szék Ungvárv tanácsa "NaQv Az ea,ész világ elismeréssel ot mm en cselekedetében és

.J ~.J elnöke, a megjelentek üdvözle- u lk ." 'l d '
Károly ZsiQmond felett, ak.inek' nyilatkozik nU.Q'vságáról, kiva'ló a Otusalt ce tu atos eredmé-.. se és a "Hiszekegy" együttes· uJ u ' •

elfogatásáról, bünlajstromáról áHamférfiui tevékenvségéröl és nyesseg övezte.
k 'd " k' '" d' elmondása után, a gyászülést J ~anna - I eJen -Imento hi 05i- 'kérJesséaeirőL elvesztését népek A gazdaádósságok rendezése.

tást adtunk, megnyitotta és a NE,P ,szerve- t u ~. l b
l G és nemzetek eaész sora fáJ'la. íJ'a, a lit izományi a tele-

A bebizonyított - mintegy zet vo t országos vezérét, öm- ~ "t' l' d' é l'. ' de lea,iobban nemzetünk- pl es cer es ne c megoldása, az
'negyven - betörés és lopás bös Gyula minisztere1nököt ke- ~. . .. . ". nek,' mert őt érte a legnaQ"obb IparugYI minIsztérium felállitá-
utján okozott kár, melynek egy gyeletes szavakkal, a következő ~ ~Jmondhatni pótolhatatlan vesz· . sa, a honvédség korszerü fei-
része megtérül, nem kevesebb lendiiletesbészédben parentál- t' " Jéseg. lesz Lése, a revizió kérdése'ben
mint 3.500 pengőben áUapitta- .ta el:

b
· Hogy kit és mit vesztett ben- állásfoglalása és eQy,p.b

tott meg, a üntetés viszont, ' ' ' ~ V. '

menyeI a törvénys,zék ezt a Mélyeh'lisztelt Választmány l ne nenJzetünk, azt vezetőink, szociális intézluények létesítése.
nagyszabásu munkát bonorálfa de mi is, hüséges katonái na- ugyszintén relációkban
13 havi börtönre szóL 'Mélyen megrendülve, szomo- gyOD. jól tudj De tudják ezt kötött közgazdasági és politikai

Minthogy az itélet ellen ugy kötelességnek teszek eleget,eUenzéki tényezők is, hiszen megáHapodásai hirdetik és hir-
a vádlott védője, mint a vádat 'amidőh.sierefettésőkis belülről meg voltak győ- detni fogják előrelátó, bölcses-
képviselő kir. ügvész fellebbe-' . . k "1 h' " k' "d 'l hJ csültveziétün ro,· 'azan ml-ZO velino, ogy nemesen ér- seggel párosult
zést jelentett be, az még nem '
jogerős. ,niszIerelnökérőI,Viléz·'jákfai ző szive, lángoló hazaszeretet- és büszkék lehetünk, hogy' az

Természetesen Nagy Károly: :Gófub6sGyuhigJ'álogsagi tá- től áthatott puritán lelkmete, részbeni meg nem ér-
továbbra is letartóztatásban ma- ,borno,k urnakelhunytáról meg- :hazánk javát szolgálta és lau- i téssel szemben, nemzetünknek
mad. :ewIék~z(;éD,1..,' ;kadatlan kitartással, felelte erős j és magának is mindenütt csak
_______....;.,_-' ..,;.i........ , ~~~""""':............,'-----......-D----------------_t;~__, _
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fatása kielégi.tő, s népszerűsége

az intézménynek napról-nap"
ra nő.

Ennek a példának sikerén
okulva, elhatároztatott, hogy
hasonló intézményeket al or
szágnak még számos helyén
létesítenek. hogy a gazdaságo
kat a megfelelő ienyészrmyag
kiválogatásával is segitsék.

A legközelebbi előadás az
lpartestiiletben lesz, ahol \Vag
ner Márton fog beszélni nAI.

iparosok szövetkezéseGl cimmeL
Reméljük. hogy az iparosságon
kivül i.s sokall meg fognak je
lenni a hasznosnak és érde 4

kesnek igérkező előadáson,

amelyet itt is szórakoztató ki
sérő műsor kővet.

Szerdai est

Szőlóink miért hoznak
kevés hasznot?

Ritka az a gazda, aki nem
panaszkoclíl<, vagy az idóJá
rásra, vagy masra, de még rit
kább a megelégedelt sZólós'
gazda. Soha sincs megeléged
ve, merI hol cl peronoszpóra,
hol él szóló-ilollca, hol a jég,
hol él kevés, vag,! sok csapa v

dék lIliaU rossz a ierrnés. Ma
gjra sobasem vet él gazda,
!JogV önmagában volna él hi
ba l Pedig kúlföldön sem ágyaz
la\< rószákon a szőlősgazdák·

nal<. olt is van jég, meg rossz
időjáras, féreg és egyéb csa
pás.

Fraocia-Olasz· és Némelor
szágban azonban ugyanazon
él terülelen kélszer, háromszor
annyi szólót hozni ki, mint mi-
nálunk. világos, hagyott a szó
ló nagy termelési köllségéből

kevesebb esik egy mázsa szó
lóre, egy hl. borra, s igy IHI·

gvobb él. haszon.
Hogyan érik ezl el?
cl nem hanyagolva a löbbi

termelési lényezől, főképen él:

szólók mq~feJelő irágyázásá.
val érik el. Megfelelően islá!~

lófrágyázzák aszólól, él70n

kivűl gondosan gyüjlí?nek min
den hulladékot, s abból kom
posztol készítenek. Sokféle
vásárolhaló trágya és fekálirá
gya is rendelkezésre áll. A méR
fennálló hiányt múrrágyával pó·
lolják.

Nálunk kevés az islállÓJrá.
B'ya. Ezen hamarosan segíteni

nem lehel; kevés és drága éi

vásárolható szerves trágya is.
de már kompasz/ol minden
szólősgazda készíthei mBgá v

nak. Minihogy kevés él SZ0~r

vestrágvánk, a műlragyázás

nak nálunk sokkal nagyobb
szerepet kellene jálszania szú·
lőink lrágyázásánál, pedig 5ZŐ·

[(linkbe alig iul műlrágya. fil I:l

hiba fóforrásij!

kuthy József honvédelmi mi
niszter távoztak, - kinek he
lyébe - a kormányba uj em
berként Rőder Vilmos gyalog
sági tábornok került.

A hivatali esküt az uj kor
mány a keddi napon tette· le.

len erősségű szervezetének.
Te pedig közülünk térfi kac

rod legszebb idején nagy hirv •

telenséggel égi .hODodba· eltá
vozott Vezérünk il Magyarok .
Istene előtt· esedez1; rajongva
szeretett népedért, hogya sok
megpróbáltatás után ránk te-·
kintve adjon nekünk boldogabb,
szebb jövendőt.

A választmány Palotás ist
ván vezető titkár beszédét fi
gyelemmel és fegyelmezetten
hallgatta meg és egyhangu ha
tározattal kijelentette, hog}' to
vábbra is szivvel-télekkel a
Nemzeti Egység szolgálatában
marad és annak érdekében tel
jes odaadással fog munkálkod
ni a jövőben is, - majd az
elnök zár6szavaival az ülést
berekeszteUe.

A nevezési határidő novem
ber 8.

A kiállitás iránt máris élénk
érdeklődés mutatkozik, ugy,
hogya siker bizonyosra ve
hetö.

re beáUitott központban ezidö
szerint két gép van csupán üzem
ben, s bár tojásokat keltetésre

csak állami ellenőrzésalatt álló
telepekről vagy tenyészelekből

vesznek át, lU ilzem foglalkoz-

Az impozáns temetési szer
tartásról, mely méltó keretek
között, a legöszintébb gyász je
gyében folyt le, a magyar rá
dió helyszini közvetítést is
adott, hogy lélekben legalább,
azok is ott lehessenek ennél a
kegyeletes aktusnál, akik ke
gyeletüket leróni II ravatalnál
nem tudták.

Ott pihen immAl' a kihült
test a kerepesi-temetöben, de
szelleme, ez a nyughatatlan,
nemzetéért, fajáért élő szelle
me ott lebeg, s lebegjen tovább
ra is azok előtt, akiknek kezé
re országunk sorsa bizatott.

ha országunk megmentése felé
veleíő útról, miként Ő, egy
pillanatra sem fogunk letérni.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy
a Nemzeti Egység ma már or
szágosan szervezett. erős moz
galom, melynek bástyáit az el
lenzék minden erőfeszitésé vel
sem fogja tudni ledönteni. Sőt

minden reménységünk megvan
ahhoz, hogy országépítő mun
kánkat a régi mederben foly
tathatjuk tovább, Éppen ezért
most, amikor az isteni Gond
viselés kiszólította közülünk hű

fiát, nemzeti életünk hivatott
Vezérét, átmenetileg is marad
junk meg· szilárdan meggyőző

désünk mellett és másokkal va
ló érintkezéseink alkalmával
legyünk hathatós szószólói a
Nemzeti Egység megdönthetet-

A m. kir. Földmüvelésügyi
nliniszterium halá&körébe tar
tozó baromfikeltető központ,
melyet csak ez évben helyez;
tek el Kaposváron, működését

már megkezdte. A gépkeltetés~

. A Délmagyarországi Barom
fi-, Galamb és Házinyultenyész
tők Egyesiilete november 14
16 között rendezi meg szoká~

sos kiállítását Békéscsabán a
Szécheny-ligeti paviUon termei
ben.

üömbö$ Gyula temetése

MEGALAKULT AZ UJ KORMÁNY

A kaposvári baromfikeltető központ

Baromfi, galamb és házinyulkiálHtás
Békéscsabán

Szombaton, f. hó 10-én, az
országház kupolacsarnokáb61
kisértek utolsó utjára a gyászo-

·ló nemzet volt miniszterelnö
két : vitéz jákfai Gömbös Gyu
lát. A végtisztességen, amelyen
Ausztriát Schussnigg kancellár,
Németországot - Hitler biro
dalmi vezér megbizásából Gö
ring miniszterelnök, az olasz
királyt pedig Cianno gróf, a
Duce veje képviselte, a tábor
noki és diplomáciai kar ldsére
iében résztvett nagybányai vitéz
Horthy Miklós, Magyarország
Kormányzója is.

A magyar királyi kormány,
mely Gömbös Gyula elhalálo
zásával tisztségéröl lemondott,

. Darányi Kálmán vezetése alaH
ujból megalakult. A régi kor
mányból csupán Winchler Ist
ván kereskedelemügyi és Som-

megbecsülést, tekintélyt és
öszil1te barátokat szerzett, me
Ir"il.·",,'~ nemzetünk csak. hálá
va l tadozik.

Lesujtottságunkban, a Min
denható kifürkészhetetlen aka
ratában megnyugodva, bucsu
zom szereteU vezél'ünktől és
kér-::m a jóságos Istent, hogy az
imluí.r tegnaptól örökké tartó
pihenése zavartalan legyén, ál
dot~ emléke pedig örőkké él- l
jen a magyar ielkekben. !

A magunk :részéről tegyünk'
hitvalLást magasztos eszméi és
nagysága meHett és fogadjuk
meg, hogy szellemében tovább
:ra is hiven, odaadóan munkál
kOfl.un!, és az áHala megjelölt
1110~ köie,le~ségtudó,a?h~.ladunk, I:

men .csaK igy reme1hetunk egy
szebb, boldogabb magyar jövől,
amelyre ö is szivvel-lélekkel
vágyott.

Befejezésül mély tisztelettel ~

javasolom, hogy dicsőségesem- I
léke jegyzőkönyvileg megörö
kíttessék és a nag yméltóságu
asszonynak, vezérünk özvegyé
nek, jegyzőkönyvi kivonat ki
sérdében, levélben, mélységes
részvéWnknek adjunk kifeje-
zést .

A mély gondolatokkal felépi
teU, s az őszinte gyásszal átita
tott beszédet a vátasztmány

állva hallgatta
végig, elhatározta, hogy
az elh~nyt vezér emlékére,
Nemerey Péter községi elnök
beszédét szószerint jegyző

könyvbe véteti, egyben pedig
utasitoHa az elnökséget, hogy
az özvegy előtt a jegyzőkönyv

kivontának kiséretében, mély-
séges részvétét tolmácsolja, i

Ezután Palotás István ref.
hitoktató-lelkész, vezető-titkár

beszélt, felkérve a szervezet
választmányát és tagjai~, a szer
vezet rendHhetet!en támogatá
sára.

Igen lisztelt Válaszmány !

Szervezetünk elnöke kegye
letes szavakban szólott a meg
rnérheitetlen veszteségről, mely
érte nemzetünket nagy fia el
hunytával s közelebb bennöu-

kik a Nemzeti Egység Pártja
l:;.e.tlel!én belül a vezért vesztettük
el. Bármilyen fájó is nekünk a I
szomoni a megváltozha
ta;Uan isLeni akaraton megnyu
godva, megboldogult vezérünk·
célkHüzéseit szemünk előlt tart
va, csonka országunk megépi
tése érdekében egy szivvel lé- I

kell tovább mun.kálkod- j
nunk. A vezér eltávozása nem l
jelenti a Nemzeti Egység ha-II
talmas táborának megbomlását I

avagy megszünését, .söt eHenke-j
zőleg, mi, 3kik léúyegében az·

~szme ".sz~!gálatában ~Ilun~, l
2Kkor onzzuk meg mélto mo-,
don megboldogultuil:k emlékét,
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1::105t kezdte
orcájQt s szürke
hüségesen
váltakozó
a Pári
kiegyenesedeH az ut s a mere-
dek sziklafa~ bokr.os
hegyoldalban IH
megájiott n.1utsJta az
l.l.t ti", ,"t 'Oc 1-.", '''' ~

a bühü};;: közt vezetett le ve·
szélyteleniH a kis

féJrehuzl8. a
a bokrot és egy
nyörü, hokorrai övezeHjsztD.s
ra vezette, melynek
egy százados
nája terjengett. AlaHa,
Gyuri oda v<ezeUe s Ieül-
tette és eléje

- Szegény, de végtelen bol-
dog vagyok. nincs

Az én birodalmarn az

peliig nem ak~rtd ser.[fLG
- lIisze:l lJ.em ezétl küzd jtt
~~'u.r], - nem ezért SZeT}
.Ban. -

És
Gyuri eló~, l{ö·;:.reite öt ILirra

rYDjloU

oU ient van.
. néll-üH el nem.

totta kezében,
veHe s látta a két szivet s '"
közlük levő napy, nehéz
kétféle érzés töltötte be
sziveL --

Az egyik kitörölt Fári szl vé
1.-- 0'.1!j) gyan ut, vagy ba·
búzást, ha ugyan volt még ilyeu
benne, Gyuri lelkiHetéuek,
zelm einek tisztasága. nen1icos,,:éQe
t€kintet<~ben s
minden: küWnbséget
közt, ugy, hogy Fári nem la
tott mást, csak két sajgo, vérző,

-vágyó szivet - Nern töb
bé arany hajú Fári s :-lem 'ldt

Gyuri a pásztor, a 5201

gf! csali: két szerető SZl '1, -

A másik érzés, ami
me! szerzett Fárinak,
hügy Gyuri
ta legl1~hezebb

már régóta törte
. fejét, hogy thatna •.
ésuevéllen egy ily bülhüz,
men'yr~l a sziklaösvényeken jar~

ni IS

Gyuri mindent
mindent tu.ds ilmit a

_piros rÓZ32 meginditotr, - a
tiszta, mélységes érzelmek lán

hi.zérét, ez az erős

azokat mind felgombolyitoHa.
Ez a a kezében a ;{ep-

zelet, ci. romantika és a va:óság
összekötő szivárványának, hid
jának kulc~a volL -

A amikor teljesen át-
t8!J.ulmánj'Qzta és rajzaH átér-

rnintdrága .ki'ncset egy
kÖZ·.5H sürü bozóiban eh-ej
tene és sietett a lakásába,
hogya kendőt lobogtaSSiL -

Amikor a nap lebukott és
Fari a súldafokhoz sieteH, Gyu
ri is felUnt a homályban s
amikor a szHda alá ért feddő

leg szóa rá Fári:
- De megkinozlad szivem.eL

Gyuri, bogy elmaradt
szód, -

- Nem teheHem másként,
bocsáss meg érte. Befejezni és
felhozni akartam a neked szánt
botot. Fel is hoztam, meglalte
lod·e? kérdezte Gyu.ri. -

- Megtaláltam. Nagy örörnet
szereztél vele, És most·
próbá!juk, Gyuri,
Fári kitörő örömrnel
szaladt is lllcsalithoz,
ja elrejtve vcH. -

A a kezében,

Dlel!an érez-

2~ . sza k8.sZ

~dló

- a versben megszokoU !ré
hi.lkozó hangon- füglalkoztam,
áHoit még egy szakasz is, amely
a következőként hangzott:

belték
:vr

mult heti

Turul madár meg is tette,
Kassa felől azt iizente;
Rák0czirnk l·obDgója

Ri.ib magyarok. szószólója,
Fennen vijjog. lobog' szépen
Csillagtalan JnagyaT éjben.

Esz~ergonlJ 1~2~' augusztus hó 2:=i.

RE.

LKrasznahorka büsz.ke vára"

daJiamál a...)

Harsányi lászló
főjegyző,

És ha mlnden(körül néztél,
. Tátra felettelrepültéL
Gyere vissza VaskapuhDz,
NlülIdjad meg, a jövő mit Íloz?
Nlagyar hittel várnak·e ;];ég?
Ne!Jl halte ki a reménység:

Eszte~JomiVaskapunál·
Lesztill·)tt a Turu:'~1adár,

N?gy- Asszonyunk s:'obra föl'öt!
S21ámya -szegve_ eltünődö!t:

r:!;,ler.t oly ki h z--I.lt, rnért oly árva ?:.1.
il ilIagyarok szép országa?

Nagyasszüllyunk vigasztalta,
Halk st3:Jával azt sugallta:
Oi!all áH a H3rm3S;!a!0i11.
Nines il földön oly hala lom,
A.ni neked uiadban áli,

H')~G áfTepülj Turul madár!

Turul madár szárnya rebben
S a vándorló fellepekben
Észak felé elvi!Jarz~tt,
11,1eglátni a magyar sorsot
Náma könnyet, rabbijincsel,
Az el rabolt ősi !dncser

.E~ztergo.l::n~i

elllillé_ksorol'Í" " ~

anélkül, hogy ezzel bárkit lS

bántani, érzékenységében sér

teni akarnánk. Hiszen nem

más ez a panoptikum, - vagy

amint Gyomán megszokták. ---'

"krónika", mint - karrikatura,

hol jobb, hol rosszabb versek

ben, célja pedig nem egyéb,

mint a szórakozlatás, eGy kis
. "'~

viditása a kedélyn ek.

Amire - úgy gondolom
van is némi szükség...

nok
isk. igazgató,

dor kir. bir. végrehajtó,
ha Gusztáv orvos és Greising
József ielekkönyvezelö urak

nak,akik a "Rimes panoptikum"

Ne vegye tőlem rossz néven
az olvasó, hogy ezekben a 50

bizonyos
kat tárok feJ,

vele, mer:

Igen ám, csakhogy én ezeket
a srófákai[ a nyömdába - ugy
ahogy épen elkészülnek, -- sza
kaszonként adogatom le, leIki
iSlneretesen megszámozván
őket, hogy ez az· első, ez a má~
sodik, harmadik· és igy t("nrM)h~

s azután mikor az egészet már
kiszedték, "lehozták" még egy
szer át is nézem. az esetleges
sajtóhibák korrigálása

Ez a fent idézett szakasz
azonban, - Bár kiszedve ki
volt, - fl véglegesen. ősz-,

szeáHitásánál, az ugynevezett
tördelésnél, valahogy lümaradL
S mert a levonatot én magam
- távollétemben - nem lát
hattam, a korrigálás t Schwalm
Jóska kartársam ejtette meg.
Nekj persze nem ötlött szemé
be, - hiszen csak az iráshibá
kat kutaUa, - hogy iU egy
egész verszak kimaradt, mert
a 8-10 darabból álló kézirat
nem 'VoHkezei közl. Igy
elő akaratlanul az a helyzet,
amelyben végeredményben csak
Teket Sándor nyomdavezetőur
a hibás (de meg is bubolom
érte), hogy azt a következő

versszakaszt, amely a
Zöld János közhasznu tevékeny
ségét perszif!álta, az előljáróhan

emlitett urak l)]agukra kellett,
hogy vonatkoztassák.

Amidőn tehát ezért az érte
lemzavaró boHásért ugy a ma
gam, mint szerkesztőm, nem
különben T e k e t S á n d o r,
Bordács Lajos és Lukács Bálint
szedők nevében ünnepélyes bo
csánatot l-:érek, - egy esede
zésfélét ]s rebegek mindazok
hoz, akik ezekben a srófákban
eddig is szerepeltek és ezután
is sZerepelni fognak,

Tegyék félre egy kissé az ér
zékenységüket, s ne feledjék,
hogy ez a verssorozat csak '''gy
torzító tükörnek készül, amely
az erényeket, hibákat, emberi
gyarlóságokat talán giccsesen"
elnagyolva

"S mig ők itt medHnek - a légynek sem vétve
Cudar földi- létünk bus szemléletébe.
Addig az a szó már hangos,
Izzad -bőgős, primás, brácsás és cimbalmos.

itt - az etikett láncát -
Az ifjuság ropja kannibáli táncát,
Megoldva mellényén - mi szori! - a gombot,
's adván·a csárdásnak - fejtörést meg gondoL"
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Korona hangos mozgó
Endrőd

1936. október 18~án vasárnap

A szépség és a vidámság filmje!

TENGERÉSZ
KISASSZONY

Vidám történet a tengerészek
életéből.

Föszereplők:

Dick PoweU, Ruby Keeler és
Pat O Brien.

A világ egyik legnagyszerűbb ka
tonaiskolájának élete, a !lawai ben
szülött tömcg-táncjelenetei és fOf~

ró melódiái naj;r>'on lenyügözö ha-
tásuak. A film csupa derü és

kedvesség.
A műsor kiegészítve

Vigjáték és
ismeretterjesztő

filmekkel.
~~~W~~~~MUUUWU~

kesztésében jelenik meg havon
ta. Előfizetési dija egy évre 8
pengő. Megrendelhető a kiadó
hivatalban. Budapest IH. Ho
ránszky ucca 8. E lapra való
hivatkozás esetén ingyen mu-
tatványszám!

Háziasszonyok ! Nem kerül
pénzbe, mégis a legjobb tészta
recepteket megkapja, ha még
ma kéri a Dr. OETKER-féle
világhirü "Fényképes recept
könyvet", melyet bárkinek in
gyen megkiild a gyár: Dr.
OETKER A. Budapest,
Kanti utca 25.
AfiARA~AA~~~M~~~AAftAftA

Egyedárusit6:

BENJÁMIN ISTVAN
Gyomán

a Baptista imaházzal szembe.

Endrődön:

a Homoki·féle uj emeletes házban.

Kérje dijtalan
bemutatását ! ! !

HIRDESSEN
LAPUNKBAN

ftRftRAft~~ftftRNfi~fiftRfiR~

SERTÉS
ÉS BAROMFITENYÉSTÖK!

A tenyésztés jövedelmezőségét fokoz
hatják a törv. védett
RAKOSHEGYI BACTERIUMÖLÖVEL

Tanulságos ismertető könyvecskét e lap
olvasóinak ingyen klild: ifi. Aulitzky Ottó
Budapest. VIII., Dohány ucca 68. 1/3.
~UUWUUU~U~UUUUUUWWUUWWU

fantasztikus tervek a gép
ember tökéletesitésére. A ra
bot lesz-e a világ ura? Erre a
kérdésre ad választ az a rend
kivül érdekes cikk. am~ly a
gépemberek tökéletesitéséröl
szól és amely Tolnai VHáglap
jában jelent meg. A legkivá
válóbb magyar irók noveUáin
kivül számtalan pompás ripor
tot, cikket és közel száz kilü·
nő képet talál az olvasó a nép~

szerü képeslapban. Tolnai
láglapja egy száma 20 fillér.

5 világrészben 74 országban
vezető világmárka a PLILIPS
RÁDIÓ. Egyedárusító: Benjá
min István villamossági szak
üzlete Gyoma: (a Baptista ima
házzal szemben) Endrőd: (a
Homoki féle uj emeletes ház
ban,) Kérjen dijtalan bemuta~

tást!

Mindenkit érdekel lakásának
berendezése! Szép, kényelmes,
korszerü butorzatu lakás az
ember életét kellemessé teszi.
Aki ilyen lakást akar, okvetle
nül szerezze meg "A BUTOR"
most megjelent 9-es számát,
amely bö képanyagot tartalmaz
a mai igényeknek megfelelő,

művészi izlésü butorokból. Égy
aránt fontos asztalosoknak, kár
pitosoknak, tervezöknek és be
rendezkedni akaró magánem
bereknek. A folyóirat K a e s z
Gyula iparm-űvész tanár szer-

R

az öreg tölgy ágairól szines,
friss mezei virágfüzérek lógtak
máskor, majd egy művészi fa
ragásu kis karikással kedves
kedett. Egyszer pedig a bokrok
sürüjéből erdei és mezei gyü
mölcsőkkel és sajttal teritett~,

maga faragta asztalkát vará
zsolt Gyuri Fári elé. Legmeg
elégedettebb azonban akkor
voH Fári, amikor egyizben
Gyuri egy gyönyön1en kifara
gott, kiégetett furulyával lepte
meg őt s talán legboldogabb
piUanataik azok voltak, amikor
Gyuri Fárit furulyázni tanította.

(Folyt köv.)

G Y ó g yszertárszolgá lat.
Ünnepnapokon és éjjel minden
honap l-től 15-ig a Máday és
16-tól a hónap utolsó napjával
bezáráan a beéri Balogh gyógy
szertár tart szolgálatot

Or. Kovács Mária ösztöndija.
Örömmel értesülünk, hogy azt
az ösztöndijat, mely a nyertes
nek egy esztendei amerikai ta
nulmányi tartózkodást tesz le,;,
hetövé, ezidén Dr. Kovács Má
ria, - Kovács János szövetke
zeti igazgató orvos-leánya nyer
te el, aki a most lezárult hé
ten - Hamburgon át -- már
el is hajózoU az ujvilág felé.
Ezért távollétében - gratulá
ciónkat az örvendő szülők

nek kiHdjük.

fili.űlnár est! Hosszabb szü
net után ismét alkalom adódik
egy kedves, hangulatos szóra
kozó estre. Molnár Gyula 1936
október hó 25-én a Holler
szállóban vidám kabaré elő

adást rendez megélhetési cél
ból, emelyre felhivjuk a kö
zönség szives figyelméL A ki
tünő szórakozást az eddigi Mol
nár estek biztosítják. A műsor

kiemelkedő számai - "Gyün
a minyiszter" - "Furcsa kis
asszony" - "Bikaviador". Az
előadások kezdete este 8 öra~

kor, Olcsó, filléres helyárak !

felh~vás! Az önálló alföldi
nemzeti magyar irodalom meg
teremtésének célkitűzéseivel

alapitott Tiszamenti Szemle
évfolyamába lép s ebből az al- .
kalomból a szépirodalmi, mű

vészeti és tudományos havi fo
lyóirat szerkeszíősége és iró
gárdája felhivja a Alföld mino
den komoly p ennaforgatóját,
hogy csatlakozzanak az egyre
nagyobb arányokat öltő kultur
mozgalmunkhoz s szépirodal
mi, művészeti és tudományos
munkáikból küldjenek a lap
nak, hogyatervbevett terjede
lememelés pillanatában kenő I
mennyiségü és minöségii kéz-

után nYILJ1t
- Boldogabb vagyok én

mondta G~iuri - mert nem
hiába küzdöUem, viHasztot
tam. Ha most meg kell haI- l
nom, ákko:r is azt- mondom, !
nem hiába éHern. Merí ~átla- I

öleHelek, érez!em l·eheHe- I
tedet araoyhajll Királynőm. !

S egymásrabomjye!. először I
tapa(h össze aj kuk félénk szD. - I

zi csókra. i
.Egy ma(L\rka rebbent fel s·

Fári ijedjen nyitotta fel sze- .
mét és ébredt iulvHági boldog
sáoából a valósáQra és bucsu- I

b ~

zoU.
- Már mennem kell, mert

vacsora idő van s keresni fog
nak. Isten áldjon Gyuri! És
kisietett az ösvényre.

Gyuri kezét megfogva kisér
te ei FárH és segiteUe a
s:tikla lépcsŐin. Utközben meg-
áU podtak hogya tölgy- .
fa alatt fogn.ak találkoz-I

mert este rö
hogy nyugod

kimulai
Előbb furu- l

s elnémul, in- I
dulnak a tö!gyfához. I

Fád elrejtette s még l
egy bucsu üdvözletet intve fel-j
sietett Gyuri visszaintett s va
lami fohászt rebegve halkan

ballagott. Boldogságában
nem pihenni, teH, vett,
furt, faragolt, m2ljd megnézte
jószágait s elővette furulyáját,
amely ma olyan szépen szólt,
mint még soha ..

""

Fári gyengéden Gy
karja után s felemelve, maga
mellé ültetve könnyes szemmel I
mondta: I

- Az én palotám sötét bör~ I
tön s akikk~] élek,.a .hört~n l'

őrei. mily csodas es szep i

ez a hely, Ez lesz a mi közös, l
csendes tanyánk, abol még sok- l
szor ialáikozunk, De egyszer!

megn.ézem. házad is, ha atyám II··

lesz. Köszönöm
Gvula. ezt a

~ Isze:ez;léL Es
I

Gyuri üde, tiszta lelkét, ere
deti csapongó képzeletét most
már' mindig csak az foglalkoz
{at:a, hogy mivel és hogyan
szerezhet örömet Fárinak, hogy
öt örökre lekösse, magához
1ancolja. Ehben Gyurit a Pász-I
iorembert jellemző leleményes- .
ség és természetimádó, művé

szi lelke megsegiteUe. A tisz
tásan, hol a tölgyfa volt és
ahol Fáriva.l a holdvilágos nyá
ri éjjeleken most már gyak- l

találkozott, - Fárit
alkalommal ujabb és

meglepetés érte. Saját faragásu
kis kalitkákhan erdei madár

népesítette be boldog-
ságuk szinhelyéí. A

;;:~:_':::::•. ~::::::':::::;:::::~~::::~:'::::::::~:::""'::::':-::"'::""--:"'~'"';z;.:::"::::- _~'~%~~._~"':::"'íII~.?~-tI":::-J~'::'::""'~"~"'-:"'~""~'IU="~a_~2J:;:~"::::':::J:::"'~"':::-F:::':"-:::;4R4:":':1l!tw::::%::::~~":"t..::"~"'~.?::::"~';::4'~"~"\II:.:::~:"':."':%:%: 1Z4==__~*_~,":::"'-~J~p~,,:::..::m:;Jl!4:::..-:..:'_::.':'::::...:....::::'ftae

iratanyag álljon rendelkezésre. I
A prózai múnkák legfeljebb l
3-4 nyomtatott oktávoldalnyi, j
a versek pedig 2-5 strófa· ter
jedelmüek lehetnek, - kizá
rólag géppel irva. Előre is há
lás köszönet minden jó kéúra
tért. lVIivel pedig nem üzleti,
vállalkozásról, hanem. kultur- i

mozgalomról van szó, a szer
kesztőség a beküldengő mun
kákért nem fizet. A Tiszamenti
Szemle szerkesztösége: Fegy
vernek 2. Biró·kastély.

Majmok a li á v é h á z b él fl.

Rendkivül érdekes képekkel
illusztrált cikket közöl a Déli
báb az idomított majmokról,
amelyek még hávéházba is jár
nak. A népszerü színházi ké
peslap remek illusztrált rádió
miisorokat, egyfelvonásos szin
darabot, novellákat, pompás
szinházi beszámolókat, plety
kákat, nagyszerü filmrovatot és
több mint száz képet közöl. A
száz oldalas Délibáb egy szá
ma 20 fillér.
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Szerkesztésért és kíadásért felelős;

WAGNER fl'lARTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma

felelös üzemvezető: Teket Sándor,

EiadÖ: Özeden 2 magyar hold szán
tó cserepes/anyával amely áll szoba,
konyha, kal1lara, sertés ól, igen oicső

áro;! 3 és l'él km·re :il községtőL
Egy kis ház a Bocskay llccában igeD

ió karban cserepes 900 P-ért.
10 magyar hold halmagyon kissebb

tanyával 1000 P. teherrel.
E~drődön egy kis ház 30 Jl1iD. bu

záér t.
20 magyar hold ;Jllsári S~állt6 igen

jó minöségü föld 400 P. holdankinL
Érdek~őd0k forduljanak Izsó Baiáz5

ingó.tian forgalmi irodáiához.

~I"'~'!'f'~

Eladó 9 dr!:!. törz.s!;önyvE:zett faJ
tiszta 3ergshire·nl2:1ac. Él'd2J.;lödni le
Let Slabj G,/uJánál, f.nc:rőd. 2-2

Egy premir iKa!yh~ Hun ferenc
közs~gl allatorvQsnaI eladó. ! - i

Kilfáló minőségű L és if oSl.!<'l1yu
téli a.ln1a~ nenles iaj{ákban ~~dcsiben is
elad6. Rakóczj ut 13. 2-l

lE·:.:!)' fordsorn traktor szabályzóval,
fzijjtárcsánll, reflek(orral és ekével
egyutt eladó: jij. Szőnyi istván Déva
ványa. 2--1

5.-:éphangu kitűnő jó ~Édef" 20n
ZOLi költözködés miat! 6(}:) P. l<ész
~énzért elado. N1egtekinthetö Dhavá
nyán hétf5n és pénteken délelőtt Ar
~,ád utca 1. 2-1

Telek pusztán termett, szelekta·
ron rostáiiI: i:láriKuti vetőmag buza il

HüMBAR szövetkezet utján kapható.
fl.. c:;ávázott buza WO kgr-kéilt 40 fiL
lérrel drágább.

Özv. Kocsis Gergelyné Oa.rws
Eszter old. szliJésznö es mas:drozó ía
kása L kerület Gróf Széchenyi ut 14
sz. 5zives pártfogást kér a jJagyérde
mű közönségtől. 3-3
KiWnő zamatu ii'izling bo!!' lite

renként 56 filiérért kapható Kerekes
Károlyné!. . ·-27

Szu,erfoszfát mOtrágya és IPéti
só Wagner ,\'iárton Fiai cégn~l - bár
milyen r;;ennyiségben kapható.

.VéSZtC;1; él község I,:özpontjáöan 12
szá!,loci,JJ s2ot.·ából és venc~égí5t1ci}'is.é

gekbő! áHó éPÜ:€,i: jntánycs áron: ~:6

nyös fizetési 'feltéi.elck mellett <:.]~ dó,
É,;dek1Ed:-j ~ehet ~evé}b<;iJ i~ Békéscsa
bán, a Békésn'~egyei Keresk~Jeln-~i

Banknál.

Pub ikác

laliti!. a
t:or;--SchlJttle'/iforth
gY3rl Müvek If, t. és
mlL"itíenfajta gazdasági
:sze:rszámol<a1: ésake'lJaJ.sakat tart
a raktái"ábal'l. MielőUebbeliszl.!ik
ség;etét beszerezné, kérjen Zljáin
latot a I-Iombár szövetk~zetti5t

Endrődl~l'i, a N:igypcres dilloben;3
kishoid föld. Décspáskumon 200 négy
szögöl, Dávid düiöbell 2340 négyszög
öl fö-d. Kijröstarc:r.árn vasu!állomás
boz közeL, Temetc.halool és D·ér du!~)

beil 60 kishold tőnyásbirlok, továbbá
Kui.halorn ctülöben 40 kishold prilna
si,3nió, Nagylaposon 17 i6 négyszögöl
szántó kedvezo fizetési feltételekkel
eladó. Érdeklő,ini lelJ:?! levélbe.1 is Bé
késcsaoár:~ 2. Békésl11egye! Ker·eskedel
711 i BankjJfl1.

i l

megkezdte a

mag
Mindenféie vetőmag t~5ztitását a legtökéletesebb

"PETKUSu rendszerü rostávaJ 3 ll/ü-ért
~~~'t~~~t&t:·'tl~!lo'lil!\~~lt~~];;l

Szerkesztői yzenetak,
J

a rovatban eH,!izclŐinknek ~
lj

és ok:lsóinknak minden kö:zt;:rdekii ~I

kér~és:re l,észséggeJ vá,aswitmk li. 'I:;

Adozonak: Jelenleg még semlTJlt I
seIn tehet !-la a rögzitett adó! soknak :
találja, ez! - lJélyegmentes bejelentés- I
ben - 1931 január hó 3L-ig az illeté- l
kes adóhivalall1ál fel kell mondania, s I
uj adóbevallás alapján az adó ujabb l
megállapitását kérnie. I

Csabai: Hogy miért tud Ön Oros-'

házára és vissza 2 pengő 40 filléres I I",' reli le állandóan a válogatott
jeggyel utazni akkor, amikor Gyomát! szé1sőt. Szrnkányi remek vé.
oda-vissza 3 pengő 60 iillérrel járhat ja , l d' ét é b'" . k .

C b " . ct Ol,t·. 18-~ h,?i""oJ-ri mér~:o~zé- ',' es m g a el~eSle' IS meg-meg. dacára, hog}' sa atol mm' a fi _ • "'_,," .• < it". _ •

két hely egy távolsági zónába esik...? sek: Endrődön: ETK-VSE, bi- I tapsolják.
NeH] l,adiUk, mert ezt a ['fiÁV rendeli l. ró: RÓth. Békésen: BTE-KTE,; Szünet után még 20 percig
iE'v, de e:ihisszük. Credo quia - ab· _. b'! ·tudJ·'" ta",tanl' ho"sies kiizdelem-
~- . biró: Kulpm. Mező erényben: I a c.

surdum.. Törekvés _ Hunyadi, b i r ó: !' mel az eredményt a GySe, 21
Aggódó: Ön fél az ulcákol1 járni" • I er"ben Takác" fal.1Hot vét" "

mert aHól tart, hogy az agyonkorhadt \ 'Vertheim. Mezőturon:M.MAV-. p' v v ' h ~'IQ
S ! kiugró Szőllősivéd etetten gOttvillanypóznák valamelyike pont a!{\wr TAC, biró: algó. l

mondja majd fel il. szolgálatot, an (af Mult vasárnapi eredményeI~: Ilő (2-1). Következő percben a'
mellelte elhalad, s ~~nt agyonüti. 1\\ond- ~ szélre húzódoU Kocsor lefut s
ja már...? Majd visszaáliitja a villany~ CASS-Hunyadi 2-Op-O). KTE- l beadását ismét Szöllősi belyezi
telep. Ugyanazt a póznát VSE 1-1 (O-O). l\'1,MAV - BISE i a hálóba (3-1). 35 p.-ben. Szöl.
Leendő publicista. Irásat érdeklő- (O-O). ! lősi lövése Fekete Géza fejéről •.

déssel"olvastl.1k, de ne haragudjon, - S-northh~ek. saját hálóba esik (4-J!). Öngó11 1
nem közöllletjűk. Hiszen amint vesszük r-
észre. Ön nem annyira a kormánnyal, Imre Lajos a GySe népsze-, Az utólsó 10 percben már a I
mini inkább a helyesirással áll - ha- rii főtitkára ma délután 4 óra- 1 bekkek is kapura lövöldöznek, I
dlJábon. kor vezeti oltárhoz Bat{tri Ella ; de Szrnkányi válogatoU formá- l
Endrődi előljáró: A kérdéssel - urleányt Gratu1Munk l l ban véd. GvSe-ből a közvetlen !

épen mai számunkban - a Rimes pa- ! ed l L.~. a halfsor de kü'Ö i
noptiknm foglalkozik. Megjegyezzük, Kolompár KTE játékost, ,akit J v e em ~;:, 'C .. ,- l

~ ;"tr.1\ 'f AV._K7 TE . meccsen Ta~ nösen a 15 éves kis ifraK re- 'I'hogy az 2. panasza, hogy egymás me1- _~]. lU

. k' ll' ,.. mekelt.. a csatársor már mérsé- I,·,lett nem tudnak járni.a keskeny tégla- kács kuró -lá IÍott, azegyesmro l, •

járdán, egyáltalán nem jogosult Hát 2 évre eltiltotta a játéktóL 1 keHebb telje~itményt ny~~t~tt. i
miér! elöljáró Ön".? Menjen Ön - elől... G K fi SC h I . b " j Ht különósen MáCi: 3gIh1.asa l

' yT - Y o.napl ar3[-:, •
Nem közölhető versek: JÖN A ságos mérkőzését Lupták Lász- i, érdemei dicséretet. 'Wertheim l

TÉL... Emr 1. .. SZERETLEK J Ezt ne ' Hb f' \ közmegelégedésre, kitüo.ően ve-I
nekünk, hanem az illető hölgynek re- ló szelllesi futbaH iró Dma lzetett.
begje el. Bár ebben a formában hatást vezetni. i
elém!. ott "em fog. SZÁRNYPRüBÁL- l Perdi volt profi játékost a BTE H. -- GySe n. 5-l (3 i

GATAS. Nem gondolja, hogy ez a! Szövetségi díj, vezette Kulpin. I
szárny még egv kicsit - tokos... ? BékésiTEleigazolta S a 1101- AG SC II ól' . t K l .. l-O,t'l
.,~, , nan" l' meccsen ma'r szerepel- y... ' '. g Ja rnCllO ot e 'GALANS KALAND. Ugyan ne tessen ±'
. é . ,. . . • f' TTTE II ll-esből. 1maii - iz lm! Hiszen ez\Órt a versert ternI ogja a .1.1.. e en. I

nem a férj, de az olvasó vemé agyon. , GyTK megfeUebbezte a baj- Orriiffl~IITiit-iil.r:1iiill Ilni j
Többeknek: il jÖ\'ő számban, l nokságból ől kizár6 egyesbirói e 9 h i v ó l
~"~ft~~~~ I ité~etet. i

H · d " A 1>HüMBAR" Gyomai Me-l
l r e iK m e n y i zőgazdák Tárház és Ertékesító I

A föszolgabiró -e l r e n d e l te, I ÜTE-GySe 4-1 (1 l) Szövetkezet 1936. évi október I
hogyaháztulajdonosok - a l Békés, bajnoki, hó l8-án délután 2 órakor, ha- ,I

• •• • A • b -l I biró: "\Vedheim. . 1936 ivarmegyel eplksl sza alyren- 'l l tározatképtelenség eseten . I
delet értelmében - a házak l Rendkivül nehéz. csúszós tá- j évi október 27-én délután 21
utcai frontján esőviz ievezető lajon kezdenek a ~sapatok. A j órakor a szövetkezet székházá- l

csatornákat létesítsenek, a rossz BTE nagy fölénye rövidesen I ban (Kossuth Lajos utca 68) 1

állapotban lévő es6vizcsatorná- kidomborodik, de a szíkiasZÍ-; rendkivüli közgyiHésL tart,!
kat pedig javitsák ki. . lárd GySG védelemről minden l amelyre a szövetkezet tagjait;

Aki e rendelkezéseknek nem támadásuk visszapattan. A 13. ; ezulou. hivja meg az !
tesz eleget, azt kihágás miatt i p.-ben jön a meglepetés. A bal- l Igazgatóság. I
szigoruan megbüntetik, egyben l szélre kihÓzódó Takács kapás- l A K(hgvüilés tiirgvai: i

pedig a hatóság a mulasztó ~ ból, mintegy 45 méterről olyan l l. Az ala~szabályok~ 1, {) és ~i
költségére és veszélyére végez-l nagy erővel rugja meg a lab- I 12 §-nak módosilása. i
teli el ezeket a munkákat. ! dál, hogy az a meglepett Vaj- II

j da mellett a háló balsarkába 2. Esetleges inditványok, ame- ll'

Az őszi idöJ'árásra való tekin- l . lyeket a rendkivüli közgyüh~s

!
vágódik (0-1). A góIm a BTE I

teHel elrendelte a főszolgabiró, 1 l előtt legalább 3 nappal keH a 'I.

vehemens támadásokkal vádl-. b l Ihogya vonatkozó vármegyei . ., .., szövetkezet irodája an az e - l
szabályredelet értelmében a I szol a 22. p.-ben a keson veto- ! nöknél vaq}' ügyvezetőnél be- l

dő Szrnkánvi alatt Vidovanyec 'I . l t . <:> i
háztulajdonosok gondoskodja- I b l- . .I r ~ .. fl 1) i\ Je en.em. I
nak a házuk előtt elvonuló jár- I e OVI az egyen lto goit \ - ,: l IIi[iI!lJIIII!lIlillH:III1UIlIII1!!II!1II1l!III!1U1ll1mllllm~I!:llIIiilll!ll1l!llm '.

., , BTE tovább ostromol. de a kl- l ~~~~~~~~~ ~
daszakaszoknak a felgyulemlett ! t" ~ G sc h If 'ndent I· i,'

esőviztől és sártól való meota- l oro y a sor ml IR'DES~ f?1' í !
karitásáról. 1::7 ! pariroz. Csünög elől Barta mint v L...t JJ.\J I

Ennek az elmulasztása is ki- , balbalf minden labdát elszed. LAP NKBAN I
hágás, ! Szinte megerőltetés'nélkül sze·
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Felelő~ s:zerkel$zt5: WAGNER MÁRTON
SZE!l'keszto!ség és kladóhiv21tal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDP,
G l.') m a, Kossuth l..aj05 utca 64.

Telefon: 22.

.--.- E L Ö FZE~FSi-Á R-A !{ -:

Negyedévre 1'30 P, fél éne 2'60 P, égés? évre 5":2'11 P.
Beiizetések nosiacsekkcll:

.Hllllgária-nyomda Gyoma" csekks,-ám 18.280.
Lapzárta c s !i t iS r t Li k este 6 óra.
Megjelenik minden szombatD" reggeL
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részletekben fizetendő vissza
4 százalékos kamatteher mel
lett. - Az első részlet 1937.
október hó 15-én fizetendő

vissza. -

4. Amennyiben a kölcsönnel
megjavHott terület gazdát cse
rél, úgy a kölcsön az uj tulaj
donost terheli. -

5. Az akció lebonyolHása a
m.kir. gazd. felügyelő irányitása
mellett az EWljáróságok ulján
lesz lebonyolitva.

Az akcióra jelentkezni lehet
a községi Előlijáróságoknál. -

ilyentöl tartottak, jóleső érzés
sel állapíthatták meg, hogy az
a fundamentum, amit a Nem
zeti Egység jelszavával ő rakott
le, - vihartálló ma már...

Helyébe most uj ember kei.
rüH: Darányi Kálmán.

Darányi Kálmán, aki hitval
lást tett már eszméi mellett,
tovább akarván haladni azon
az uton, melyet elődje, aki
ma már a történelemé - vá
golt népe számára.

Az az általános szimpátia,
amellyel miniszterelnökké tör
tént kinevezését a pártok és a
közvélemény fogadták, igazoHa
a választás helyességét, az a
muli pedig, mely mögötte áH,
teljes értéleü záloga jövőjénelL

Szeretettel és komoly érdek
lődéssei nézünk szereplése eIé
az uj, felelősségteljes poszton,
s ha tovább halad a kijelölt
uton, amelyen végcélban a szo
ciális kérdések hiánytalan meg
oldása, a nemzeti gondolat is
tápolása, erősítése áU, - csak
menjen. haladjon, haladjon az
zal a tudattal, hogy kilenc mil
lió magyar áH mögötte rendü
letlenül ...

Nem ered.ményeket reklamá
hmk, csak a megkezdett mun·
kafolytatásál kérjiik, hogy minél
előbb nyugalom, őszinte meg
elégedettség honolhasson eb
ben a sokatszenvedeH, ártatlanul
meghurcolt, megalázott és fel
darabolt házában, mert hogy
ez ujra nagy. ujra egész, büsz
ke és hatalmas lehessen, csak
is ezek által érhetj ük el.

szállás után süllyedt, - felráz- I
ta ezt a nemzetet j utat tört I
magának határokon keresztül
más nemzetekhez, melyeknek.
céikitüzései a magáéival voltak
azonosak, s akinek szelleme
most, - midőn az, ami belő

le az enyészeté lesz. az anya
földnek adatott vissza, - fá
roszként világitja be az utat,
amelyen kifelé haladni kell, a
chaosból. I

Gömbös Gyulának ezírányu \.
érdemei elvitathatatlanok.

Politikája a kisemberek PO-\
litikája volt. Népies, Szociális, I

Eredményeit lekicsinyelni csak i
J:'OsszakaraHal, és csak akkor le- '
het, ha az ember müködését
függetlenHeni tudná a kortól,
amelyben hatalomra került, s a I
körülményektől, melyek között ,
- biztos erős kézzel, - cél- '
tudatosan vitte előre nemzetét,
barátot, tekintélyt, tiszteletet
és megbecsülést szerezve
saját magán keresztül - az
egész országnak. I

Nem volt diktátor, de ilY-li
iránvu ambiciói sem voltalL
Sokkal jobban tisztelte az al·
kotmányt, a törvényt. S hogy
ez mennyire igy van, arra
nincs fenyesebb, de sajnála
tosabb bizonyiték sem, mint a
saját -- halála.

Mert, akik a katasztrófa hi
rének vételekor felfordulásra,
a közéleti harcok szenvedélyes I
kirobbauására számHoUak, vagy,

Békés vármegye főispánja a
vármegyei m. gazd. felügyelő

ség javaslatára cea 600 holdon
a gyomai, szarvasi, szeghalmi
járásokban meginditotta a szik
javitási akciót.

1. Az akcióban 100 holdon
aluli gazdák vehetnek csak
részt. -

2. LVIinden digózandó szikes
k. h. területre 120 P. kölcsönt
folyósít a vármegye főispánja,

melyből csak 100 P. lesz a
gazda terhére irva, mig 20 P-t
a kincstár elenged. -

3. A kölcsön évi egyenlő

& • •

teremthesse meg magának. Észt,
értelmet, egyatomnyit abból a
Tökéletességből, ami Ő maga..

Észt, értelmet, amellyel talán
másfél évmilliós evolutiójában l
kitermelte, megalkotta a - ci
vilizációL Adott zseniket, akik
nek szeme előtt fellebbentette
a természet fátyolát, akiknek
kulcsot adott kezébe, hogy be
hatolhassanak a természeti tit-I
kok szentélyébe, s mindezt ta~ ,
lán csak azért, hogya Iélért·
való harcot megkönnyitve szá
mára, azt az életet, amelyre
mindenki a születése pillanatá
han ítéltetik, minél elviselhe
tőhbé, minél tisztábbá, minél
inkább hozzávezetővé tegye, ..

De adott - szabad akaratot
is,s auoU bölcselő képességet.

S az ember? --:.. miudkettö
velvisszaéH.

A szabad akaratával már ré
gen letért arról az útról, me·
lyet számára a - tiz parancso
lat irt elő, megalkotván magá
nak a maga istenét: a pénzt.
Bölcselő képességével, -- be-I
pillantást nyerve a természet I
titkaiba, - belekontárkodott
már Isten munkájába is, a ma
ga képére, a maga hasonlatos
ságára alakHván ki magának
azt a világot, amelyben élnie I
adatik, hogy az utan oly prob
lémákkal tálálja magát szem- I
közt, amellyel megbirkózni .
felsőbb segítség nélkül - már
nem tud.

Nevet adni neki ? .. azt igen
világgazdasági krizis.

Azokon a részein a földnek,
ahová még nem jutottak el a
civilizáció, a kuHura áldásai,
még áll az ősi világrend, de
ott, ahol az egyéni önzés üli
vad orgiáit, az ugynevezeH
"kuHuráHamokban" - (micso
da profaniiálása ez ennek a
szónak), már minden fejtefő

re áUt..
De nálunk, mintha derenge

ne már...
A legkritikusabb időben ada

taU egy ember, - sajnos, ma I
már halott, - aki ltthargiájá
ból, melybe egy vesztett hábo
rú, egy bolsevisla rémuralom,
s egy szégyenletes idegen meg-

(FLE.) Az alitokz3tos, hatalmas!
erő, amely ezt az egész világmin- l
denséget fenntartja, az az örök I
aktivitás, amellyel Nap, Föld, I
s a csillagok rójják a Teremtő I
által kijelölt utjukat az Ül' Vég-I
telelljében, - léven ez az ak
tivitás általános érvéul1ü. isteni'
eredetü es örök, a f'igyelmes i
szemlélő állal fölfedezhető az,

élet minden megnYl,·,.IVánUhi.Sá- 'I'

ban is. Nincs a természetnek I

egy oly eirejteH zuga, ahol ne
látnánk megnyilvánulását -en
nek a titokzatos erőnek: a Ié-
tért való harcnak. I

Hiszen a csillagok, bolygók II

örök forgása sem egyéb, mini
küzdelmük a létért Kijelölt I
pályájukon fenntartja öket el I
képzelhetetlen forgasuk. A meg- ·1
állásuk: halál, megsemmisülés.
Ezt fl Iétért vivott küzdelmet I
figyelhetjük meg tehát földi éle- l
tünk minden mozzanatában, '
bármerre vetjük tekintetünket.

A nagy halak megeszik a kis
halakat. A róka a baromfira
vadaszik, a nagy ragadozó k a I
náluknál gyengébb, szelidebb
állaiokból szedik prédájukat, l
mindegyik azt az ősi ösztönt I
követve, amelyet Isten, aki j
egyben gondoskodott teremt- I
ményeinek terileLt asztaláról
is, -:- a teremtés pillanatában
oltott beléjülL Ám, hogy ez a
terHett asztal el ne kényeztes
se a köréje ülőket, - .mintha
csak játékos szeszélyből tette l
volna, - felruházta őket a vé-
dekezé'l eszközeivel is. i

Ahogy az alattomos kigyó t - I
lábak, karok és karmok hiányá-!
ban - felruházta azzal a tUlaj-I
donsága, hogy áldozatát tekinte
tének hipnotikus erejével tehes- il

se rabbá, a nyulnak gyorsaságot,
a rókának ugyanugy ravaszsá
got, a kameleOlmak meg olyan
tulajdonságot adott, hogy színét
változtatva, azt a közvetlen'
környezethez hasonlóvá téve,
rejthesse el magát az üldöző

kutató tekintete elől.

A teremtés koronájának pe
dig, - az embernek ?" észt
adott, értelmet, hogy életfelté
teleit mindenütt és minden kö
rülmények között saját maga



kő-

a

Sándor
Sajó" tréfM
ral a p elé.

Az est Göndös zá-
rószavaival ér! véget.

Legközelebbi közművelődési

es[ szerdán, okt. 28-án' a né
metvárosi Olvasókörben.

;':ösz()n!e rneg"
ielhaogz(}tt

J

cin1en, keresetlen sza·'tJ'8.kka~ ·ve.,.
titve a hallgatóság EJe azt a
képet, amit ebben a vonatko
zásban a lömöl'fílés s
hogy az "egységben az erő u

elve, CSák ebben a

li b'cvezelő 'után
Mádon tartotta meg
az

A FUlura, a magyar évi
kezeti központok
részvény társasága október 20-án az
tartotta tizenhetedik évi rendes
közgyüléséL Az igazgatósági je- lz i v II l
lentésből az [ovatbi nagyrnértéLben veU részt n.z
örvendetes fejlőc}ése oszlrák, a sv,'íjci az és
tó meg. A igen nagy- görögországi IS

arányú iizleti tevékenysége mel- de az 19'35-36, évben a kiH-
fo" l (11 i. ' .

leU is az 3 kbzér- ! IS

d l . k cl mindvégiQ vezetószerepe voltedi. mü ö és, a ko1'- ~ ~ ~
, 'l i Szolgálta a gazdákmany reszérő immár i 'l ~

évben életbeléptetett mi-I'< azzal is,
nimáiis Duzaár-rendszemek! gazdasági év í".h",,,~;,,,

gyakorlati megvaiósitásáról ki- II! a juh tartó
terjed t bevásárlóhálózata révén I ueladásaiknál a
gondoskodik. árd megkapták-e. Ugyancsak

rúvilágitva arra az ntra,
az iparosságnfü:, különösen
vidéJö ipawsságcak, nivó
tekinteteben ném :rnar;;;
rosi iparosság

közkinccsé tenni. S hogy ezek ,
a szerdai esték céljukat ei De:
vétsék, igéretet tett arra nézve,
hogy figyelemmel lesz z egyes'
körök k:ivánsagaira, hogy ekkén.t
az előadások tárgya mindBnkür
lehetőleg az legyen, amely iránt
a közönség különösképen ér
deklődik.

A megnyitó beszéd után
Aranyi Piroska szavalt el
szép, hazafias költeményt,
Cs. Szabó Albert állatorvos tar
totta meg nagy érdeklődés köz
ben előadását a sertések fertö
ző betegségeiről.

A tanulságos előadástaz egy
begyült közönség élénk tetszés
nyilvánitással fogadta, majd
hogy a változatosság is megle
gyen, - kellemesen szórako
zott el a MolmiT Gyula beta
nitásában és rendezésében
Szántó Erzsébet Zöld Gizella
és Biró Mária által előadott

vidám jeleneten. I
Ipartestület október 21. Az,

elö~dás-sorozat második estje l
20-án, az Ipartestület nagyter-l'
mében zajlott le.

A megnyitó beszédet in is I

Göndös József áll. polg. iSk.!
igazgató tartotta meg, kiemel ve ;

azt a fontos szerepet, amelyet l
a kéznHlves-iparosság betölt, s .

Köz iődési

esték
Kísréti Olvasókör.

Uldó;b€~r 14. A már esztendők
óta bevezetett és méltán nagy
népszerüségnek örvendő "Szer
da estél.;:" idei sorozatát 1. hó
H-én, szerdán este, aKisréti
Olvasókörben, szépszámu hall
gatóság előtt nyitotta meg Gön
dös József álL polg, isk. igaz
gató, ennek a szép és nemes
eszmének egyik leglelkesebb
mozgatója.

Bevezető beszédében rámu
tatott arra, hogy habár a tudo
mány ma már annyira gazdag,
timyira sokoldalu, hogy egy
egész élet kevés lenne az ösz
szes ismeretek megszerzésére,
nagyon sok van ezek között
olyan, amelyekben azoknak is
járatosaknak, otthonosaknak
kell lenniök, akik a minden
napi élet küzdelmeiben főleg

azon igyekeznek, hogy saját
foglalkozási körükben képez
zék magukat minél tökélete
sébbé,

Ezeknek a közhasznu dol
goknak megismertetését céloz
zák ezek a szerdai esték, me
lyeken az előadók tudásuk, ta
pasztalataik legjavát kivánják

van szelleme, s van is rációja,
Ez Molnár Gyulának - magán-akciója.
Ki túrni vesében, s vájkáini a májl)aJ.l,
Holnap tartja estjél: - benn a ~-ban,

Amig játszik, tréfál, ágál a porondon
Túlteszi magát ól hétköznapi gondon,
S tán' nékem is vág eio,y barátságos'
Ha már verbuválom itt a közönséget.

megyünk 1 OU leszünk, jó öreg Baratom 1
Én is, ki fejszémet -- nagy fába nem vágom,
Szereznék akár egy· egész rezes-bandát 
Csinálnék Mellet(ed lelkes propagandát.
Hisz' egy uton járunk! - Küszködünk a sorssal
Közönségünk orrát csiklandozzuk - borssal,
Já~szunk a szavakkal, ám nyakunkban - lasszór

Erre vigyázz 1 de kacagj - Bajazzó , .•

Ki az nem gyülhet Hi:1.1"JlUJ.JéI,

Aki nem is őröl soha más malomba,
szolgálatkész, pontos, - mint aZÓI'8.,

Akinek az ajka nem zok-szóra.
Hogy előtte ki áH, - ő biz' sohse nézi,
Ügyét mindenkinek egyformán intézi,
~, amig más határoz, dönt, kiró, vagy
O a munkájába lelket önt és szívet ...

.s merr ők 7igasztalnak, az idő meg
Vigan ég á' mnl1ka -"'---- serénv kezük
S ha a kárvallott ház már l~üszöbig égett,
SmirgHzik fényesre a szép szereléket.
~ motort, mely nem gyujt, a réz tömlő-veget,

üvükön a horgot, a kis szekercéket,
S ami a szinhelyre ugyis késve hajtott,
Irányitnak vissza - szerkocsi[ meg lajtoi ...

Tollamat most kérenl - más tintába mariom,
S :igy lesz velem - tudom - egy
KeH is, hogy az éktől ment legyen a versem,
?vlost, mikor e mIm
Járom nyilt szemekkel a szép szómezőkd,

Válogatom rajtuk a je17öket,
S amely szóvi ágnak már szur aszara,
Azt teszem Esztike - iróasztalára.

(5)

ES
dr.. Kató József emlékének ajánlva, ácso!ja:

H. E.

Akit megszeretni igazán nem bajos,
Derék másodjegyzőnk: urunk Kató Lajos.
Hatásköre széles, feladata sok van,
S noha benne van már egy kissé a korban,
Végzi ernyedetlen szorgalommal dolgát,
Futkosnak körötte, kisbirók és szolgák.
Szorgalmát hol veHe? - Ugy mondják széltében
Nem a hivatalban, - kint a méhesében.

Népszerüségben már kevésbbé leledző

Diplomás druszája, a doktor Szász jegyző,

Ki Kőszegi Mihály, s Biró Béla élén
Ex-oUo vág eret a polgár erszényén,
Hordván a sok kincset - mig mi járunk gyászba
Nagy József urunkhoz, az adó-pénztárba,
Amely szőrös szívvel nyeli el. a pénzünk
Ahogy e pénztárral itten !uj kinézünk ... J ?

Ha meg idejére adód meg nem adod,
Nem elég, hogy máris gyülnek a kamatok,
De halk kopogással rád nyílik az ajtó,
S vizitel Szücs Anti, vagy Seprenyi Lajkó.
Lefoglalnak butort, ágyat, asztalt, széket,
Cihát, derékaljat, párnahajat s képet,
Fölveszik mindened - bár ég szemük könnybe'
A zálogolásról fölvett jegyzőkönyvbe...

Melyben a nász, halál, s születés az alany,
Vezeti e könyvet Gusztáv ur - az Arany.
S mert az anyakönyvHH egyébre is ráér,
~int jó tűzoltó is, kitesz ő magáér'
Ambár a tiizeknél jár-kel hosszu orral,
Mert baj csak ilyenkor esik a motorraL
A hangja ilyenkor kérlelő és siró,
~árhogy vigasztalják Gecsei - meg Biró .. :

Kivel van most gondban a tréfás versiró
Kovács Gábor úr az, a községi biró
Mert hiba, gyarlóság, őbenne nem akad
Tetteitől mosoly - arcunkon nem fakad
Nem cserélné székét föl e szép határral
Melyen ülve uszik csöndesen az árral
Olyasmi, ami a versiró reménye, -
Nincs benne, ismétlem, -- s ez legtöbb erénye,
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kifogástalan gallért visel, mert na a
mosatás, vagy viselés következ!ében a

legkisebb sérülést szenvedi a

FÖNIX GALLÉR~
ugya Hungária Gözmosógyár képvise
lője és gyüjtője utján folytatólagos:w

ui főnix gall~fl'a cseréljük,
Törvényesen védett egyedülál!6

rendszer. ,
Kérjen díjmentes bővebb ismertelést.
fl)NIX gallérkereskedelmi és karban

tartási kft.
Budapest, V., Nádor utca 20.

Telefon: 11-90-79.
Kizárólagos helybeli lllosódagyüjtőnk.

Keresztes)" J6zsef vegytisztító.
Horthy Miklós utca 39 sz.

Gyoma község
közönségéhez !

A 172.000/1936. számu bel
ügyminiszteri rendelet alapján
Főispán úr~ÓméHósága Gyoma
községre nézve is elrendelte a
községi szegényügynek az ugy
nevezett egri norma alapján tör
ténő megszervezéset. A fenti
rendelet alapján 1936. novem
ber hó l-től kezdve a község
területén tilos a koldulás, ugy
szintén a könyöradomány gyuj
tés.

Ettől az időtől kezdve a köz
segély nélkül megélni nem tu
dók, munkaképtelen szegények
ellátását a vezetésem alaH mii-
ködő ugynevezeU községi sze
gényügyi bizottság fogja intéz
ni. Hogy ezen ellátás eredmé
njes legyen és a visszaélések
megszüntelhetők legyenek, ké
rem Gyoma község lakosságát,
hogy november l-től kezdve
koldusoknak . és könyörado
mánygyüjtöknek adományt sem
mi körülmények között se ad
jon, hanem l{öldje őkel hiva
taJ omhoz.

Felkérem a község tehető e

sebb lakosságát s mindazokat!
kik koldusoknak adományt
szoktak adni, hogyezentul az
ezeknek szánt adományaikat
tartsák vissza s a náluk majd
jelentkező megbizottaink által
felmutatott gyüjtőivekre jegyez
zék fel. A felajimlott adomá
nyokat azonban csak majd a
külön e célre kiküldött meg
bízottunk fogja átvenni.

Tájékozásul közlöm a közön
séggel, hogy adományként a
bízottság bármit, tehát pénzt
és bármilyen természetű élel
miszer félét elfogad s az ad.o
mány lebet egyszersmindenko
:ri, de lehet havi részletekben
nyujtandó adomány is.

Gyoma, 1936. október 22.
Pánczél Emil

főjegyző,

miniszterelnök özvegyének.
Özv. Gömbös Gyuláné szép

levelet irt a NEP gyomai kör
zelének elnökségéhez, amely- I
ben megköszönte a részvétet I

hiánya vármegyei póiadóból
fedeztetik, mely célra a fo
lyó évben 3.6 százalék for
dittatott, jövöre már csak 3.4
százalékot igényel.

Ennek folytán a vármegyei
pótadó a megyei városokban
a tavalyi 5.5 százalékról 5.4
százalékra csökken, a közsé
gekben viszont, ahol tavaly
19.4 százalék volt, most - a
nagyobb nyugdijszükséglet kö
vetkeztében 20.8 százalék lesz.
Az emelkedés 1.4 százalék.

No l Ez még nem sok!...

ífAz ügyészség rablás eimén
adott ki vádiratot ifjabb Barna
István ellen, akinek ügyét ma
tárgyaHa a büntetötörvényszék
Márton-tanácsa. A vádlott a
tárgyaláson azzal védekezett,
hogy ittas volt és igy maga se
tudja, miért követte el a rab
lást.

A perbes.zédek elhangzása
után a törvényszék Barna
istváni hathóllapi börtönre

Hélte.

Az itélet jogerős,

-

Vitéz dr. Ricsóy Uhlarik Béla [-
maradt a főispánunk I

, I
ben II belügyminiszter annak i
hangsulyozá"ával, hogy értékes "
szolgálataira úgy politikai, mint'
közigazgatási k o r m á n y z a t i
szempontból, súlyt helyez, arra
kéri a főispánt, bogy tisztségét .
továbbra is tartsa meg és őt·

felelősségteljes nagy munkájá
ban támogassa.

Az egész vármegyében nagy I
örömet keltett :1- hir, hogy vitéz I
dr. Ricsóy Uhlarik Béla főispán

megmarad a vármegye élén. I
Kozma Miklós belügyminisz- II

ter október HJ-en kelt és vitéz
dr. Ricsóy Uhlarik Béla főispán- ·1
hoz címzett levelében, amely-

Gömbös "Gyula miniszterel
nök halálakor a NEP gyomai
szervezete gyászülést tartott,
amelynek határozata szerint
részvétét fejezte ki az elhunyt

Özv. Gömbös Gyuláné köszönő levele· 1

a NEP gyomai szervezetének I

BlIDAJ CSENDÉLET

Tallózás a magyai költségvetésben

A nyilasi olvasókör 30 pengőI
államsegélyt kapott I

A nyilasiak olvasóköre életé- gélyt utalt ki. az olvasókörnek
ben nagy jelentőségü esemény, épitési segélyként.
hogya NEP gyomai szervezete Együtt örülünk a nyilasiak
elnökének N e m e r e y Péter kal, mert tudjnk, hogy a hosszú

. '. " téli idők alaH a saját helyisé-
bankIgazgatonak kereImere, s 'b . "k"d" l 'k-. . ., . ge en mu o o o vaso or
vItez dr. R l C S o y-U h l a r l k lesz a nvilasi részen az a hely
B é l a főispán meleg támoga- amely a- kintlakóknak a haz~~ I
tásával, a földmivelésügyi mi- szeretet ápolását és a szellemi
niszterium 300 pengő államse- fejlődés lehetőségét nyujtja.

Békésvármegye hivatalos lap
jából vesszük a következő fi
gyelemre méltó adatokat:

Az a szociális értékű törvény,
amely az egyszobás lakásokat
az adózás alól mentesiteUe, a
vármegyei pótadó alapját ké
pező állami adó-bevételt 77.832
pengövei csökkentette. Ez a
kiesés ,az állami adóknál - a
muIt évi bevételhez viszonyitva
1.9 százalék.

A költségvetési hiány, mely
1936·ban 145.150 pengő volt,
az 1937 évre 136.457 pengőben

irányoztatott elő. Miután ez a

Néhány héttel ezelőtt vak
merő rablótámadás történt a
Margithid közelében. Ifjabb
Barna István munkás az utcán
megtámadta Izsó Róza kíszol
gálónőt, akit előbb arculütött
majd

lerántotta 'róla kabátját,
kezéből kitépte retiküljét,

és futásnak eredt. j
A leány segélykiáHására ti-j

gyelmes lett a kÖzelben tar- l
tózkodó rendör, aki a mene
külő fiatalember után vetette
magát s a Margithid építésénél
sikerült elfognia.

A svájci búzaeXpoit ügye
A svájci frank devalválásá

ból kifolyólag szüksége merült
fel annak, bogy a magyar kor
mány közveUenlárgyalás ut
ján igyékezzék elhárítani azo
kat az átmeneti akadályokat,
amelyek a külföldi valutaese
mények folytán svájci· búzaki
vitelünk elé tornyosultak. Ezért
Hubay Sándor miniszteri osz
tálYtanácsos vezetésével külön·
delegáció utazott Be:nlbe aszük·
séges intézkedések megbeszélé
sére. A magyar delegáció tár
gyalásai teljes sikerrel jártak,
amennyiben ujabb megállapo
dás jött létre a magyar és svájci
kormánvténvezök között. El: aJ _ j

megállapodás, amel}' 1937 már-I
eius 31-ig szól, biztositja svájci
buzaexportunk zavartalanságát. l
Berni tárgyalásaink tm'ábbá a I
svájci kormánynak azt a ked·
vező nyilatkozatát is eredmé
nyezték. hogy április l-e után
is, amikor tehát már a megál- j
lapodás lejárt, vásárlója marad !

II magyar búzának. I
A Külkereskedelmi Hivatal· l

ban az exportőrök előtt kedd
e5te. szamoltak be Hubay Sán~

dor miniszteri osztálylanácsos,
a Búzairoda vezetője és Mari-!
novich László, so svájci tárgya-I

.lások kedvező eredményéről,!

amely lehetövé teszi búzaexpor- l
tunk folyamatosságát. Ugyan- j
csak a Külkereskedelmi Hiva- l
talban tartott kedd esti érte- I
kezleten osztották szét az 'ex
poR1őrök között a most kiszál
másra kerülő 4000 vagonos
svájci búzakontingenst'

sikeresen bonyolitotta le a Fu
tura ebben az évben is a gaz
dák körében immár togalommá
vált gyapjuárverést, amelyre
felnozott mintegy egymillió ki
log.ram gyapju értél\esitésénél
a o'azdák a szabadkézi előadá-

~

sokkal szemben számottevő ár-
iöbblethez jutottak.

A közgyülés az igazgatóság
, javaslata alapján a mérleg sze

rint mutatkozó 329.325.95 pen
gő tiszta nyereségből a részvé
nyeseknek az 1935/36. üzleti
évre az előző évhez hasonlóan
három százalék osztalékot ál
lapitott meg. az elismert Vál
lalati Nyugdíjpénztárnak 40.000
pengöt juttatott, egy mikszáth
falvi háznak felépítési költsé
geit megszavazta, mig az alap
szabály szerinti juttatásokon
felül maradó összeget a jövő

év számlájára vitette át.
A Futura érdekeHségéhez tar

tozó Nostra Általános Áruköz
raktárak és Kereskedelmi Rt.,
valamint az intézet irányitása
alatt álló Mezőgazdasági Ter
melök Egyesült Szövetkezete,
mint a OKH tagja, ugyancsak
nyereséggel zárták mérlegüket.
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MoÓd ístvám"'lak Csergeityüpásko
mi 10 vékás földje ei2t!ó, Értekezni le·
hd C'ZV !\\aljai Istv~uH1é báró Eötvös
II 19 sz, lakásán. 2-1

Him pulil'a.r~ya 7 (;ónapos, elacló
Gyóni G~za ll. 12 SZ~ "jatt. 1 - k

G),i'omán
a Baptists im;;;l1ézzai szembe.

Enarődön:

cl Homoki·féle uj emeletes há;<;b.;o,"J.

érje d i i t a ! an
bemutatását! ! !

Endrődön, Varjas dürJben so kis
hQld! 'terüietLl tanyásbirtok kedvező

feltételek mellett eladó, esetleg hér
beadó. ::-1

-----------~-

----------~

A szülők nagyrészér.:ok legfőbb tö
rekvése, hogy gyermeke valamennyi
gyerek közül a Jegá;:Joltabb, legegész
ségesebb és legszebb legyen. A gyerek
szépsége nem egyszer tényleg ennek
az igyekezetnek az eredménye és bi
zonyitéka, mert köztudomásu, hogy
egy jól ápolt, tiszta, egészséges gyer- I
mek mindig szép is, mig il legszebb I
arcvonásuakat is elcsu\ithatja az elha-,
llyagoltság és ápolatlanság. A sok gon
dért és aggocla1omért, amit az anya I
gyermekéért kiáll, kárpótolja őt at ered- I
mény: annak kivánt módon való fejlő

désc, amil most minden szülőnek al-'
kaima nyilik ll'!ilvánoSéln is elismer-
teltni. i

BerkOllics Mária fényképészeti I·

mCiterme - november 1-tölkez- '
eődően, december 15-ig bezáró, l
lag, - gyermekszépségversenyt il
rendez, melyen nJiildeJl olyan gyomai!

jakos gyermek,-e részt YE1,"et, ' aki gyer- ll·

mekéről fenti műteremben legalább 3
lev. lapo! kisziHet, melyet a verseny
tartama alatt 20 százalékos áren-l
ge~!,"énnyel kapna\{ él verseny részt-
vevol. I
Első dlj; 1 QrD. 3Cx40 cm, nagy- I'

ságu fénykép. .
Második olij. ] elrb. 24x30 cm.

nagyság'.;! fénykép. l
HarmacJik dij: 1 drb.18x24 cm. I

nag;yságu fénykép.
Pályázati feltételek a következők: l
I. i\ versenyen csak az egy evet már

betöltött és 5 él'esnél nem idősebb l
gvermekek vehetnek részt. ,
-' 2. A felvételt a gyermekről novem- l
ber l és december 15 közli időközben l
keiJ elkészitetni, mert ez a verseny
időtartama és él kedvezményes ár is !
csak ezen iclőn belül érvényes.

3. Csak él Berkovics~műt.eremben

fenti időn belűl készitett képpel lehet
pályázni.

4. A legalább három rendelt fénykép
közül egy a műterembe marad és a ki
rakatba kerül, ahol il résztvevők képei ;
szavazás ;régett ki lesznek ál/itva. Ezt j"

il képet, a verseny lezajlása után, tu-
lajdonosa visszakapja, "

Szavazásra él Gyomai Ujság 01-1
vasótáborát kérjU,k fei ez uton, I
r e m é ! lJ' e, hogy szavazataikka!
minél szémosabban fognak a dön
tésben résztvenni.

A szavazás módja a követkc.-:ő:

A Berkovics műterem kira]"atában
kiátlitásra kerülnek a paJyázók névvel
ellátott fényképei. A szavaz6 il neki I
legjobban tetsző 3 gyermek nevét fel
jegyzi a Gyomai Ujsagban annakidején
],özéleendő pályázati szelvényre és (lz!
eljuttatja a szerkesztőségbe, Csak azok
a szavazatok érvényesek, melyek a
Gyomai Vjság sz.elvényének segitségé
vel történnek

A dijak a három legtöbb szavazatot
kapott gyermek közöt[ kerülnek kiosz
tásra. Siessen mindenki il kedvező al
kalmat feElasználnj, mert a pályázat
határideje nem hosszabbitható meg,

"~.;A;~:;~,;:;,,,:::;,o;..::':'V~'~~::'=:'::fV"l:::'~=::::::::::::::::::::=~::::::::=::::==~~=~==::::::::::~:=:-="·'~__"""''"'''_'''''''''''''''.•'__ft''''''"F''"'",·""---- -_.. E~i;;~ö~; LF *----r2:7 ~- ,--
Nyilatkozat, \, é:'~ ..

Nagyságos (F' . J ." . l " /. .'
UGRJN lSTVAN ,an egenoa 4.) "j' // ------:--., •

közs~gi nlérnök urnak . /'
. Gyoma. \ A természet e gyönyörö, rej- meghatotta Gyuri egy- l r,

Alulírott kijelen!elll, hogy il. Uyomai ! tett zugában igy találkDzott szeríí elgondolása, meHyeI ta· \ ~ /
Ujság 1936. okt6bH J7-én megjelent I Hszta, ragyogó boldogságban tálkozásuknak emléket adott s !
42 szárn::íban nRimes panoptikum" cim , töhbször Fári es Gyuri: a két a hüség, meIJyel a megmentett ;
;1l(~tti \'e~~:3enl 4, 5 és G SZakQ5Zábaú az .-

e9:ymásra taiált sziv. - Orö- fehér Q,idát magához veHe, kü- \
On személyével kapcsolatban írottak- ~ ~,

kaJ Ont sérteni szándékomban nem müket, boldogságukat mi sem lönösképpen gondozta, mert \
volt és mivel Ön an sértőnek találta, l zavarta. A madarak, pinangók ebben is közös, egyetlen kin- i
ezért Öntő] bocsánatot kérek. I nem irigyelték őket, - a. vi- csük: az olthatatlan szerelem!

Gyoma, ]936. október hó 23. I :rágok segitettek nekik iUatára- és szeretet lobogását látta. _ 'Ii

Hőrömpő Elek s. k. FdaHal növeini boldogságukat, a ári egy tiszta, szerelmes csók- i
rovatban közölíekért nem

á f é }, bokrok haJ'lonatak S a sze'llo", kal feiezte kl' boldoQságál és ",Iv, lIal.elelöss get sem a szerke~ztcs",g ~ :J ~ ~

sem a kiadóhivatal. ha néha-néha be is kukucskált szegről-végrül megvizsgálta ai
v"'"· ..~ l a tisztásra, diskréten tovaleb- kunyhót Gyönyörködött a szép-l

Gye ek. I bent. A hold nem szünt meg fanigásu butorokban, melynek!
" l szeliden mosolyogni a boldog minden rajza az ő szerelmük- I

szepseg-verseny, pár láttán s a csillagok finom ről mesélt - Amikor néze-I

fényénél egymás szivébe láttak. geHe a sok, szép, friss mezei !I~
Vágyaik hihetetlen valóra virágot, Gyuri igy szólt: ,

válása mindkettőjük szivét tel- - Ez a kis kunyhó téged \'
jesen betöltötte, de a boldog- mindig vár. Tied a sok 'virág
ság biztos érzete mégsem elé- és tied minden itt velem együtt
gHette ki öket. Gyötörte mind.- Ugye eljössz holnap is, arany- i
kettőjük szivét a bizonytalan haju kincsem? Hisz oly Doldo- I
jövő nagy-nagy kérdőjele, mert gok leszünk mi itten. - !
érezték, hogy ez az állapot - Nem tudom Gyuri, mert 1
nem végleges megoldás. - Ezek messze van s a hold fénye na- i
az emésztő gondolatok azon· ponta :rövidebb. De oH, a tölgy., l
ban csak magános perceikben nél találkozunk - felelte hiz- l
kinozták szívüket s az ujahb tatón Fári. - I
találkozás közelléte, lehetősége Es az ablakhoz lépett, hogy 1
nemcsak a szenvedések ujah- a hold állását megnézze, ami- i
ban felbukkanó kisértetét fe.. kor is rémült sikoly bagyta el i
ledtette, hanem a kivánatos ajkát. - Gyuri karjába vette I
elövigyázatosságot is. Minden megrémiiltszerelmét s ijedten, I Nem él f,loxera a sZ:C1ő
idejük, tettük, aondolatuk az kérdezte: . I bb u' .

~ _ Mi rémitett mell., édes l iegnsgyo euensege.
ujahb találkozás elökésziiése és ~ .angyalom? i Nag\, a sora .anl1a~" mig cl
lehetősége körül forgott. - N d d . 'h 'szói{lrügyból bor lesz. Fötry,

[ ~ .. ~é t h F" - ,em tu om, e mm~ ,a ! '"
gy tOrl II az, ogy an egy emberi árnv osont volna! ijgeső. szarélzsög. neavcs rOl~

atyjának felhint leánya élet- ablakodtól a csálitba, szepegte I JIBdLis. nDpfény hiányé, ~)efO-
rendjének megváHozása s az, Fári. - noszpóra és egv éb bai !i z('(je!i

hogy ujabban Fárit az álom (Folyt. köv.) i ml:R' a 5.?ÓJÓ', akgn,':~:ynbb
l' l . F" """""--~---_.""--l ellenségnek azonban a ft!mv-

nappal IS e nyomja. an • I ráf lar!íÉlk. P.cdig él szólökilil
finom lelke ezt megérezte, de Korona Hangos Mozga l sikerül leküzdeni.
bármennyire vig volt és ked- Endrőd I S mégis, ri!ka az oIvan 5ZÖ-

.-ében járt atyjának, a gyanu 1936. október 25 én vasárnap ! lóhírlokos. aki mc:gfc!cJö jÖl\,-
full.án,k,.iá,t nem tudta atYJ·a szi- '\ d.zl:Dmw! rendclKlZli:K. ,j,··5;:(·

~ - 6 és 8 órakor ,
véből kiölni._1ló áiíandö múvelcs,z, :;;;)ndo1'6-

Csodá~atos szinesWm! l sa, a ;5\)1< munka és pcr-
Egyik ragyogó éjjelen Fári, . I'

G ~,; atP~t~ 1 m.:t\Ozés <zsz.i El Dén? I, s mire
amikor a tisztáson yurit nem ~ I gi szün2jr~ !ccrü! cl sor, a néhány
találta, leereszkedett a kunyhó S" k if-' I hcidoií:crnv i t.2rmé:s nem kár-
felé. Lehet, hogy Gyuri is igy zuze· ·LanC8. ! pé-lolifl ö bjr:okcSl fl ki·
akarta, - mert amikor Fári Exotikus történet. \ cdás,zrl. KC\':2sa íÖ':1cdelcm, he;
kunyhójába benyitott - ezut- F ö sz e f ep í Ó k: ' ! ugyan rá nem fizel él gazda:
tal előszörés utóljára .-:... Gyuri a" BAU"~szigetél1élőbenszü- I Mi,zr!? M.zr/ nwgad!ök l!gYi:!i1

l"tt' ~, 1 azi él néhany kapálásJ; EJ per·
nem csodálkozott _D> e 1'\. i metczésl is immzl~ámml:li" J.z

- Vártalak, tudtam, hogy Az örök tavasz B~!íszigeié!l, a! már cl IrágyázásróJ ncm gC!fl

lejössz - én édes királynőml benszü!öHeknek egy ősrégi Jegen. l u05kodnak. [-lJ VtW Kis isiáJ!ll.
mondta Gyuri kitörő, őszinte dája kel éleire ebben a csoda. .. ! trágya, az! beessák. dc: már
örömmel s egymásra borultak. szép filmben és megismerkedünk I r\I\,án vesznek, s ha nincs.

- Eljöttem. Hiszen ugy vágy- Bali szigetén~k tem;~szeti csodá· lkonlal zl szóló. PL'eiig Ei 5z016
tam már látni ezt az elrejtett .ival; paradicsomi s.zépségével, kű- l méis nÖ',énnyeJ szembe!' nagy_O
kunyhót, - visszonozta Fári, lönös lakóival,szokásaíkkaJ. var~! m('nnyrs:gu (éÍp ünVCl ;?Ol Jge-
- De mit csinálsz Gyuri? !ási és szerelmi élet.ükkel Gyö" I n~!cL fr' rrieg kell adni. ·l\1jni-

- Szivet faragok, emléket az nyörú termé:,zete$ felvéte!ekkel. I hogy iP onbön SZC;"iCS6'

órának, meIy veled összeho- K d'~ d'o t.f. " ia a mol2'i:H s7.61ó:-~a7dáriak. e, elyes zene eiU <lill. 1\
zott s amelyet annak a fehér Szent §zobrol{. I mindig kevés Vi'JIi, ..:J szól6
gidának a nyakába fogok akasz- :l::é r b l [láRV láló3f1VJgig,2W'C': CSuI,

tani, amelynek megmentett éle- ,BO:S~l:at~Yt~vee~t:~. ! rilűJrágyáva] hcdja kill J égHcnL
, !slállóirái=!yávaJ ésrnulrágYCJvalte, a mi életünk kezdete .Nem féUink a maíróztóL.

i írág'iáz\'6, ,) 3?:ólót J2rmelés Ini-.....
- mondta Gyuri s rámutatott A kis ördőgo nálunk i5jövedeJmezó. Az él

a kis fehér kecskére, mely az- . Erdőben vagyunk gazda, aki, sr::ólójél ébezleti.
óta is Gyuri kedvence volt és cimű vígjáték és lwlturfilmek. nagyollb ellensége Bnnak,minl

együtt lakott. - Hangos Magyar Vitághiradó. ti fiioxera.
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Pk. ,5S sz. 1936.
1936, vghtói 7 szám.

Dr. ~i:30ein SOfil? és dr. Fjsbe~n 101-

zés~: aZlal a :::<!:.t-;\:eg~~1. hogy "a kapi 7

·~~ny nl? egész nz:p - józan volt. 'i
i:~. s Pl'é:g1S n1cgü töt:e a bo

Uti flgUl'á cTocet .. ~

tH". IS. Epest. ÖI'Vcndenénk ha
komol\' vo!na a szándék, hiszen iga.
:rán rigen voH szerencsénk _..

Szépsé9lliibé1. Kozmetiká\'aJ rava
tunk nem igen foglalkozik, mert mi a
női ~,zépség et vagy I11éHányclni, \'agy
CSák birái ni luciuk. A reoerálása ennek
nem esi\, \la[ás~örü"kb0: De ha foglal
koznánk i$ a kérdbseJ, a feJvjlágosi~

tást mi is csak Kolin [cálói kérnénk
mez. Hái Dem voln,- egvszerübb ha Ön
egvel1est őt kOllzultálliá 7, iJiszen ő
,;f:kaj discréiebb is, mint egy - (!Já!
i~t2j1ne;.;) - nagy l1yilv:~[;osságllak ör
ve:ildő tet iap ...

."~ által képvis,~l1 Szarvast Ta
karékpénz!á:' j?vá~~, 730 P. töké és több
k~)}etc:16s járul ék~~ ~\ejéig? Szarví1si

hir. járásbíróság ~933. év] ::5260 sz. vég
zés·é;v~l t';re:ld·;lt kie~ég;.tés] végreha.i
iá~ végtehajtást sZ<::Dvedötöl.
193'3. évi í~lr:uál" hó Hj·án lefoglalt
1S70 ? becsüh ingó5agokra a gyomai
kil'. járásbirös?g fenti s:::ánlu végzése

\~.~J az ár\rerés ell'ende~teivén, annak az
19D5. évi XLI. L-c. 20. §-a alapján a
fent ínegnevezett s a fog!alá~í jegyző

,-:iillyvből ki nenl ,tinó lilás fQglalUnók
lavára. is az árvej'és nleglZirtását elren

(;2]e111 de csak arra az esetre, ha ki
eléglÍi;si joguk ma \s lennáll és ha e]~

]enűk ha;asz.tó hat.iiyu ígénykeresel fo
Jy i:! ll13.t ba nincs végr. szenv. lakásán,
Gyoma, Hösök Emlék utja 39. Sz. alatt
leerdő megu.rtÚsára határidőül 1936.
é'Ji ~o1iemb:;r h6 5 naplának dé
~efőtt ~~ órája füzeUk ki, ai11ikor a
biréJL:g 12.:fog:aH butorok és zongo:-a s
egyéb ingóságokat a legtöbbet igérő

nek készpénziizetés meUe!t, esetleg
becsÉ.ron alul is - de a kiki@ltás; ár
::€dlarrnadán3.1 alacsonyabbaD csak a
I'égrehaji:i.st szenvedő beleegyezéséve!,
ei fogom adni. Azon ingóságokra, ame-
Iyeknek a kikiáilási ára egyezer pen
gC,l: ielül van, az 5.610/931. M. E. szá-
mu rendelet értelmében csak azoJc ár
v2!'ezhetnek, akik a kil<iáltási ár egy ti
7edrészét bánatpénzül leteszik.

G,ol11a, 1936. évi október 12.
\mi";,~,,i Nándor

kir. bir. végrehajt?,
mint bírósági kiküldött,

;r20st

1l2soni~' .-

a gyümö!csf2k trágyázásáró], a
diófa hetegsége1ről, az őszi

mllnkálatokTó]~ fl ~é]~. gyümölcs
far:Htecés"'5!, a t5rpeta telepHé
ről stb., stb.:r lIJIAGYAR
GYŰi',lÖLCS" legujabb száma,

való bi\'aí-

]Tlü.sOrG'kat~ ~gyfel"'~-uJ'nasos szin-
• 1> ' •

SZionaZl

beszámGló~aL,p~e(yk&kat,nagy- I

szeTü fU r;.lfO vato t, sz2.mta~21n

pornp6s rip0r~ot ~~s több 211i!1t
száz képet ·ifriál 81Z olvasó a ki
tüne ~z~n~lázi képeslapbarL J.\
D:21ibáb egy szé:ma 20 fillér.

rendeket tartalmazza a
hari m::gjelent 1{6zisrnert
MENETREND, ez aJka
f,ommal is igen célszerü alakban,
fehér papiroson szépen,könnyen
o i vas b a t ó számokk81i
nyomva, olcs860 filléres áron
került forgalomba. Könyvkeres
kedésekben és tmfikokbQ~kap
ha~ö. Az egypeng6s
UTMUTATÖ néhány nap nmha
ugyancsak forgalomba k·erüL

(Ebben 3. rcp...ttban eU~'Ii:.~töi!1knek

És clvas/)inkFL?~k (nlfl{;e~l közérdek]
kérc;~~e:-e ~(és?s'~ggel V3i2~szcJ;unk.1)

~ cé;v2zet5 Oré a
a ],-:gfi:1Jmaqb n1agy.é.l:'

tineairón

sos őszi-téli menetrend változás
már életbeiépeU, ig}' tehá t il

vonatok Inast már II téli" meneé
:rend szerint kÖZlekednek ugy
az ÁHamvasutak, mint a Győr

soproni és más magánvasutak
vonaiain. Ezeket az menet-

J:i:. k~S3SSZ0S'1~! a

~nsi~lya~ :rónt haszDciq2. 3 gYO~'s~rashoz

G'l.(R:jA": SCEULER JÓZSEf' R.- 'T.
__4':;:. :~'-f:i0~:i~~:$r;:..:>::--; :~:,~:},jG i'r!'~})~~-L! :~r'fL~~~~~',:j'l1

:i~\\:~~~;-~~~~ 2gy rÖril~k·:JJ --

Egy keréskec1eln1i g'CZÖ3 kapitárY3)
rn;;ü hai·j·Ugyelet~s ~isz{) egy aFc:?io~jl-

!l13.1 .Y::::t 3 D2jeg'Jzést T/oH
teil.C! ::l h:1j~)nlpiób~, h\),~Y ,,3 kGrJ1'!;-~

nyos :~la 'egész na.p :"(:'3?:eg volt!'
I".~~hány nap rnul:j2~ lnikor az ügyelcd
'ozC)'S,c,idW, a SLóo:1.l1fOf§,Ó

KÓl8. szóló napló-jegyzeLeL B03szar.;(yt
t~ a d01.::-;, dc Dem. leteteH el1e.~(::

:::e!111~1i., !;i2rt hiszeD a bejegyzés 
igaz{~~ I11ond·::U. A azoa

ban erről D. napr6l ő is irt egy bejegy-

.. .,.
L112:.gyai' 1\.ezmuaparo~-

eg;r ked~7es! llangulatcts szóra
kezó estr2~ rtio~náI'

ság iTI __ .",_._. ·vorJalknzó tárgy(}~:,

ir8tck és G,kl'2velek, 3.es~iLete~

október bó 25-é!}

és rnsgá7.1osok, akiknsl{ j~~?'2n

táI'g~iak vanna2z
és e;~>ek-et a szerveze?~dé5 1pa.:~

tö;té~}eti n1UZeUD) :rende~kezé-

f

~,. 1 , .. I
- .. i .-~?:~ ~~,~.~ ~ .i~.r.GSSZE:i.~)JJ 520- r

r~2t rüá71 :srIJ.ét aHzalc'ill adódik I'

sére hajlandók bocsMani, eb
szá.ndéku~{8.·~ 212 i~letekes

száHóh2H vidám.

keresl~,edelmi é~ iparl{&hlaránál
jetenthe~ik he.

a minyiszter~t - "Furcsz. kis
asszony" - nBikaviador". Az
e)ő2dások kezdete este 8 öra
kor, Ulcsó, iiHéres belyarak!

2.I11elv:re
adást ren ie7-

zönség szi',,res
tünó szÓraJ{.ozá.st az
n8i' estek biztositják.
kie,w:lkedő számai-

deL"'G~_ DJ1nisztörla.:nn a 'T]szúr}.~, a.
X{Öl'ÖS torkGlat Hlinlegy {3

l)..Uolné~erre fekvő böké11yi-viz
]6p,cs6

milmt.alaital idejére,
- a d nzzasztó helye .

meHeUi liajózást, tu,'ajozást be
szü'nteUe.

'1SS a Növény
védelem és Kerteszet legujabb
szárra. Cikkeket közGI Elég
ter\?'~ajzo~~kaJ a gyümöics.ellai'
tó hel~ijségek bázi elkészitesi
u-::ódjáI.'ól, az allöldi. gyümc~

csö1z ;~e~epi;~éséröi, a gyürn ö1
csös tni.gyázásáról, a !evéHet
\;ek e.lleni téli védekezésről st~:.

dusan illusztrált, szines gyü
T~,51cs;':'~pet közlö ket sZ2ik1ap-

Egy
rejiéiyes házról «. csorúvazak

közö! rendkivül ér
dekes képekke: cik
~cei Tolnai Viiág~apja uj száma,
an1ely gazdag es
nagy rer.!ed.elenaDell jefent illeg.
Pj. iegki ,'[alább Dlagyar irók no
vellá:in !ziviU, számtaJan ponl"
pás cikke: és kÖZEl

szúz kép,c[ [a]áJ 2.Z ol v·ssó

a :l)épsz'c:rfl 1:é~~>esR2IpIb2n. Tol.,.
:lai I~?·:? Sl2.Tj~k2. 20
ziHér~

Jf:rm·e~ezések

eszkö-

'":./i~~~~z <~,s~~:n.0·3s u~a 1.:,35"1.: i

A Tu~'ul SZÖ~:"fí- i
I

'1:v~~~-::r~<Jo~'Y::.t~~~~",*~",;~~~~,f!..·,",-·~~"Y"%~~·'%~V~~~~#/)'i;';t~~~~.~~a-~~~~~·~~v~~~l.lft1~~%::,&~~~

=-~.:::"""'Ú::===-:::"'-='-""''''':~-'''~''=~'~'-''''-=-~;;''l.===r.·" '~"",=""'·=r"""""""'::<;_!S!":::;~==:::'~=W=."'_"""""'= "===--~=>~~~~r"~~_:VK'"- a:=-"'~_

. . l
::'?1.'~~zet1m ~·~~e ... i~ ~zerEJrj1.! re'" ~

sl;.~s{'. Az iparügyi miniszteri-l Egy előkeW tudós és egy
um a kereskedelmi és iparh:a- i szep

;~J:5.ze~~·l~i~·S2ü sS I~::~ marákkaltörténttárg;7atas ságáról kÖ2:öl cikket a ;U'CCH'.Ja.v

UIHlepn~lplJkün ~:s tervbe vétte egy rnagycl.r uj SZ2l:21a, 8craely 100 oldal ler-
ipartönéneli muzeum L.ótesité- jed2!ember' t'S gazds.>; t8rta;o',,-

t~J:ü~8Ó n~~pjáY8j séL E2nek az meg. PLemek ::áci.ló-
bezái'óan ~ b·eéri Ba
szertár tart szo!gnlatot

. ,',' ..
nl·eg:1101 ~asanoz

ség 8. \~idéki ke~'üietek delegr:.
tusai:'iak be-.;onásil\'aL nagY~"2

lasztn1D.nyi ülés~ iarto(t Az :1ié
sen Végvár: József dr. fővezeT,

országgyü.lési képviselő e~nö

költ. Dr. Dérczy Fer2Dc iDdiil- ,
vónyozta, hogya Turu] Szö"le~~

ség k'~resse meg a SzékesiővD- ':
rosi Közrmmkák T:mácsi,t és
kérehnezze a MU.?:cum-köru:inak i

vi téz Gön"lbós kÖTub"a
való eln'svezését P;;.z ülés ~.3 i:~-

'fá.rgy: 1. ~lZ at~) pszabáiy
dosii.(~s[J~ 2.

já~"ósüg a. rév·Jrl~)e.sL 1;-2~ier,~leti

~észen épl .. e~~,d.:J 2
'önálIó gazcL.:ság: :5!~013 ::::unká
~2t~üi.:·a ~l.'er3e~"1'y:1:ár~y«~~s:t h:rd<e~.

L~ ~eI"12~~ a l!:.érr!5ki b.~'latf,lt'an

zök é:s D.n=n1gok bes_~erzé5e. 3.
É'.:J. téli gYÜElőicsfa yédsl21D n1.eg· .. :
szer-::~ez·~se. 4. l?se~leges ia.dit- I

ványok. Gyoma, 193fl._ 2k~óber
hó 22-en. Elnökség.

rnölcs!ermes7tők

év Hoverrllber hó 8-ár: délelőtt

fél II ónkor
í 1 órakor );;özwüíési
a lisz~eleltei ~",,,,I,,,,i,,,.;IT

(lE"iKEPu. J.\~

I{.0ni~ urea 25.

saját lJJagán. h3ipaszt2.111i, bogy
olyankor .nincsen. fel vehetó se:r
~eUeiJ. gallerja, éppen

a legjobhan lenne szüksége rá?
Ezt a problémái: leleményesen

~rNlv "."illeg a. 1-1 \./.l.. .(~ gaJl1€:Jr :ze-
.resk2o.~ami és l(arbfl~}tartá5i kiL
Budapes," Nándor licca 20. ~0r

yenye.sen véikH szenzációs
reD.dszeTév{~l ilagyaJzár
Dc v1;.,eléskövelkeziében ai,:ár a
mosásnál előálló sérÜIt FÖNIX
1.7édjegyű gallérokat öt éven ke

gaB érokkal pótolja.
,A g2l1é:r serviee rend-

b



1936

I
tai a 37 percben hendszet vét I
s a H-est Barta rendeHe- I
tési helyére juttatja 3-3. Végig I

Október 25-i mérkőzés.ek nagy GySC főlényel végződik I
a mérkőzés, közben a 43 perc-I

Gyomán! GySC-TAC biró: ben Győri szép beadását Barta I
Boross, Sarkadon: CASS-Tö- tiszta helyzetben felső lécre l
rekvés biró: Huszár, Békésen : lővi. GySC-ből Szmkányi kitű·

BISE-VSE biró: Róth, Békés- nően védett, a bekkek szürkén!
szentandráson : Hunyadi-KTE mozogtak, a haltsor igyekezett, !
b" S l' S·· t~" d" . a csatárok közül a Barla-Ugor I'

11'0: a go,.. u z~ve "egl- lJ. I -Győri szárny volt a jobb. ,
G!~~ n.-Szovogyar II:, ~nd- i GyTK-ban a közvetlen védelem 'I

rodon: ETK-GyTK baratsagos. r jól működött, a halfok közül.
Mult vasárnapi eredmények: I Csíkós és Lakatos, mig a csa-I

. II társorban Rau Csalah és Bole- Fl'

M. MÁV-TAC 4-3 (1-0), BTE '. hovszhy volt jó. f

-KTE 3-O (1-0), Törekvés-.! Lupták kitünően vezetett, ;
Hunyadi 3-1 (1-'), ETK- VSE 'Ii. GySe n.-GyTK II. 1-0 elő- l
3-O (3-O.) mérkőzés. II

GySC ping-pong szakosztá- l -~ .. " i
lya működését ujból megkezdi. I tragedlélja"!
Érdeklődők forduljanak Illés I Fenti cím alatt lapunk leg-I
István ~zakosztálvvezetöhöz. I utóbbi számában reflexiókat

----_ I fűztünk az MTK felett elhang-
GySC-GyTK 3-3 (2-1) I z~tt egyesbirói ité~etről. Cik:

barátságos, biró: Lupták I kunkre Várady Pal, az MTh.I volt kitünő intézője tcrjedel-
(Szentes.) ! mes levélben tette meg észre-!

Gyérsz.ámu .közönség előtt vé!~leit. A sportro:atban: hely- ,I
erős szél és nap ellen kezd a sZUKe mmtt Bem alI modunk- I
GySe. GyTK átveszi az irányi- b~n.. a ~evél t~ljes s~övegét .le- .
tá t' 3 be l h él kozolm s abbol csupan az alab-

s es a perc en sa a . es, érdekes részleteket ismer-
lövését Szrnkányi beejti, de a \' tetjük : If

biró előbb már fauU miatt le- , Ténv az hoo"'t a közO'vü.lés- .
. ,., ./ ''öJ '0.1

fujta a támadást. Rau-Barta I sel kapcsolatban voltak az I
I. - Bolehovszky akció kelt e~esüZet tagjai közt n~z~teHé- ,
még némi iZ C1almat, majd rá- I' ~e~.ek, de 3~ok a leg.rovl?ebb I

" Ido alaU elsmmHak. Az U] ve- !
kapcsol a GySC é.~ 2~ 'p~rcb~n ! zetőség a tiszta amatőr sportot !
Barta Ill.-Ugor ~ss~Jat~k g?l- akarja meghonosilani, ez okoz-I
lal kecsegtet, de CIfrak h.ertesz J za azt hOC1V az eO'yesület ]'óhi~ l"

'0.,.1 b ...
~ezébe lő. 29 percben Ugor L fŰ vidéki játékosai nem játsza~ .
eUenálhatatlanul tör kapura, nak. A VSE vezetősége sport- II

bomba lövése Vatai lábát is szerüen segitségére sietett az '
éritve az alsó sarol-ba váC1ódik MTK-nak s felajánlotta, hogy

. '. " ,az utiköltséget megfizeti. Erre I
l-O. GySC tovabb~a.~s .frontban az MTK, mivel komolyan akar l
marad, de Imre OrIaSl golhely- továbbra is sportolni, készült I
zetben luHoI. 34 percben Győ- Yésztőre menni s hogy még I
ri-Ugor a labda utja s Ugor sem ment el, azért az IV1TK-t ii

beadását Barta III. befejeli semmi felelősség n.~m terhe~~, II

2-O. GyTK erősit 40 percben mert szombaton delután a ko- .
Csalah bombáját Szrnkányi, vetkező tá~'ira!-ot kapta: "VSE I

.' . -MTK merkozés elmarad. Al- I
nagy . br~v.ur~al tudja cS,ak kJ~ szövetség." Az MTK vezetősége
v~dm.. Utolso p~~cbe~ ve~elm~ egy levelező lapon mindjárt j
hIbábol Rau kozelrol golt 10 , megkérdezte az Alszövetséget,!
2-1. hogy miért marad el a mérkő- !

Szünet után tovább támad a z~s, de err~ - tud~)i].1áso~ sze- I
G TK T' d' 't f"l B l [mt - meg a mal napIg sem i

y '. a~a. ~sal . o eg o ~- kapott semmi választ. l
hovszlura epItI, alonek lefuta- A továbbiakban a következő !
sa 10 percben kornert er~d- figyelemreméltó sorokat irja: I:'

ményez. A korner Rauhoz szall, "Megint eg] szomoru tapasz- '
aki nagy összefutásból a háló- talattai lettünk gazdagabbak s ,
ba gurit 2-2 GyTK mindenáron talán meg is fog szabadulni az !
győzni akar s továbbra is élén-· i~.ls~ö~e~sé~ ezeld~l a b?,:3, cs~-I
ken támad. BarUk majd Hau bavldel~1 los egy,esu~e~ek.wl,akIk I

. .. . . S ,. olyan aldozatkesz mveI voltak I
veszelyes loveselt zrenkanYl a vidéki-blokknak 1 Hl volna il

csak nehezen ~édi. Közb.~n a már az ideje, hogy felébred.!
két ~arta testver csap ossz,e jünk lassu szendergésünkből,'
kemenyen 22 percben nagy ve- mi osztályu egyesületek,
delmi hibából Bolehovszky mert, ha tovább akarjuk ezt
megszerzi a vezetést 2-3. A gól. tétlenül nézni, akkor, akik nem
felrázza a GySC·! erős táma- vagyunk Szeged lz e d ven c e i, \
dásba fog s előbb Ugor, majd mindannyian a GyTK és MTK 'i

Barta III, hibáz tiszta helyzet- ~or~ára fogunk jutni.. Legfőbb II'

ben, Erős ostrom hevében Va- . Ideje volna otthagym Szegedet ,

és egy önálló alosztáls t alaki- I
tani. Berényben már bónapok- i
kal ezelőt! mebúalakuH eQ'.' ilyen i

~ 'C..'.J w J

szervező-bizottság mely érint- l
kezésbe lépett a orszá- !
gos elnöksége vel egy alosztály I
alakitása miaU. olyan elő- l
rehaladott állapotban van az 'II

egész szervezés, bogy f. hó,
25-en fél 12 órára az érdekelt I
egyesületek Mezőberényhe egy l
alakuló értekezletre fognak. I
meghí vást kapni a közeli na - l
pokhan." -- Várad:' Pál, - I
ft~',~4'.;#.,1l't""i'1lI'*~~~'i"il%\~?~:;t"~fll'ii'i't\~"\' !

Pk. 1495. sz. 1932. I
1931 vghtói 265 szám.

Arverési hirdetmény
Dr. Mo r 'Jai Béla Budapest V. Alkot

mány u. 4 ügyvéd által képdsel HOI
herr -Sc1lrantz-Oiayton -- Slmtiewarth
Magyar Oépgyári Művek Rt. javára
9962 p 60 f. töke és több kövele\es
járulékai erejéig a budapesti kir. tőr

vényszék 1931. évi 16 P. 37773 S7..
végzésével elrendel! lde!égiIési végre
liajtás folytán végrehajtást szem'edőlől

193L évi julius hó 3·án lefoglalt 3000
P-re becsült ingóságokra a gyomai kir.
járásbíróság fenti számu végzésével az
árverés elrendeltetvén, ;rrmak vegr.
szenv. tanyáján Keselyös :anya 1906
házsz. alatt leendő megiarlására határ
iMül 1935. évi október hó 29 nap
jának: délelőtt 11 órája tüzeiik ki,
amikor a birói1ag leroe:lalt Hofherr
gyárlmál1]'lI traktort s egyéb ingóságo
kat 21 legtöbbet igérőnek készpénzfize
tés mellett, esetleg becsárol1 alul is 
de a kikiáHási ár kétiJarm"JiiiJáJ ala
cSOl1yabban c<Jsk a végrehajtást szen
vedó beleegyezésével, el fogom "álli.
Azon ingóságokra. amelyeklJek a kiki
áltasi ára egyezer pengőn felűl van, az
5.610/931. f/L E. számu rendelet értel
mében csak azok árverezIletnek. akik
kikiáltásiár egy tizedrészét bállilt i'éllzül
leteszik.

OY0nJiI. 1936. évi október 11Ó 12·en.

Villányi Nándor
kir. bir. végrehajtó,

mint bil'ós:ígi j..iklildött.

~~~''-:'~'I''i\f1\IfM\~~~~

A gyolnai kir. járásbiróság miat
telekkönyv i hatóság.

3183/1936. szám.

Árverési
h etmény~ki'Vonat.

Dr. Messinger Albert ügyvéd \'égre
hajtatónó.k özv. Zőld Sándorné sz. Ko

vács Zsófia vegrellajtást SzenVeL1Ö eHen I.

inditott végrehajtási ügyében a telek-.
könyv i lJatös1Jg végrehajtási r:rverést
1166 P. tőkekövelelés és járulékai be- I
hajtása végett a gyomai kir. járásbiró- I
ság területén levő, községben I
fekvő, s a gyomai 825 sz. betétben A I
! j -:2. sorsz. 2079 hrsz. 195.· öl, 2080. l
hrsz. 13í5-öl terli!eíü, beitelehben fel,vö ~
kert és lakházbl'oi végrehajlást S7.enve- I

. ,.,' 41~6rc:'deU nevér alla u ll-ea reszre 'ü. ,'. Ii
a gyomai 5859. sz; betéiben A fl.:
30:57.: ..6183.. hr~z:. 1 hold. 486-ö! t~rli-I
JeW lell1a11111 duloben, leva. \·egreilajliÍ.st I
szenvedet! nevén állo szánlOra 847 l) I

50 i:. kikiáltás! árban elrel'deHe. I
, , er6" . h' IAz arverest J~':>' eVl novemoer o l

2Q napján d. e. 9 órak~r ". telekköny.vi l
hatóság lllvatalos helYIségeben . foglak I
megtartani. ,

Az án'en~s alá keriil,j illgaUantJkat cs
pedig a gyomai 825. S7. belét ben
lal t ing;a\l:·w~ a vég.rehaitató érdekében
a kii-;iállásí ár felénél, mig a cS211Dko.
zoltnak kimondott végvehajlat6 érde
kében 1538 P-néj, a gyomai 5859 S7.

betétben foglalt ingatlant a kikiáltási
ár e/o' ánál alacsonyabb áron ebdnl
nem lehet.

Az árvereini szándékozók kötelesek
bánaipénzül a kikiáltási ár 10 százalé
kát készpénzben V2.gy az 1881: LX. L-C.

42. §.-ában meghatározott árfolyamlll3 I
számitot'. óvadékképes értékpapirosban
a kiklildcltnél letenni, vagy a bánat
pénznek előleges birói letétbe lJekezé
séről kiáJlilotl letéti elismervény! a ki
küldöltJJek átadni és az árverési fe!té
teleket aláírni (1881: LX. L-c. 147., 150.,
170. §§. 1908: XL.: L-c. 21. §.).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási
ámál magasabb igéretet tett, ha többet
igérni senki sem akar, köteles nyomban
a kikiáltási ár százaléka szerint megál
lapitott bánatpémt az általa igért ár
ugyanannyi százalékáig kie,';észiteni
(1908:XL. 25. §.). to

Dr. Molnár s. k. kir. jbiró.
Gjoma, 1936 évi augusztus 3. napján.

A kiadmán'l hiteléül:
láng jb: diinok.

flit~~~~~~

Publikáció
Ei1drőciőn, aNagyperes düJőben 8

kisholJ föld, Décspáskumon 200 négy
szögöl, Dávid dűlőben .2340 négyszög
öl fö·d. l{ör5starcsál1 vasuláJ\omas
hoz közel, Temetől1aJol1l és Dér dü!ő

ben 60 kishold tőnyásbirtok, tOl'ábbá
Kuthalom dülöben 40 kishold prima
szan tó, Nagylaposon 1710 négyc,zógö!
szántó kedvező fizetési feltételekkel
eladó. Érdeklődni lehet levélben is Bé
késcsabán. a Békésmegyei Kereskedel
mi Banknái. 3-2

VésztŐTl, a község közpoJlljában 12
szállod:li szobábói és vendéglóhelyisé
gekbö! álló épület jntányos áron, elő

nyös hzet2si feltételek mellett eladó
Erdeklődni lehet levélben is Békéscsa-
bán, a Bekésmegyei Kereskedelmi
Banknál. 3-2

Ki\,1aió minl'ségű l. és IL oszlályu
téli alma. nemes fajlákban icicslben'is
eladó. Rákóc7.i u! 13. 2-2

Egy Fordson traktor szabáJyzóval,
szijjtárcsáral, refJektorra! és ekével
együt! eladó: ifj. Szőn~i istván Déva
ványa. 2-2

5zéphangu kitünőjó "Éder" Zon
gora költözködés miatt 600 P. kész
pénzért elad,). Megtekin!hetö Dévavá
nyán hétkín éspénteken délelőtt Ár
pád utca 1. 2-2

KiU"inő zamaí:u rizling bor lite
renként 56 fillérért kapható Kerekes
Károlynal. -23

Szuperfoszfát mGtrágya és Péti
só Wagner Márton Fiai cégl1i'j - bár
milyen mennyiségben kafllíató.

Ejadó: 5. magyar hold csepUs kert.
10 111.)1Old, l1al nJ agyí főld tanyáva!, 2
hold Ozedcn, 1400 négyszögöl, csepiis
kert Jak611ánaJ, 2 árbo pocas kert.

Eladó az Arany János utcában egy
igen jó karban Jev611áz nagy gazdasági
udvarral és a Bocskai utcában egy kis
cserepes lak6 ház.

Megbiz(\im részére keresek földet az
ugaron vagy a kesejé'sön.
Érdeklődők forduljanak Izsó Balázs

ingatlan forgalm í irodájához.

~~'I'tft~

Szerke:sztéséri és kiadásért felelős:

'vlAONEr~ MÁl<TON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma

Felelős üzemvezető: Teket SánctOf,
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ELÖF ZETÉS ARAK:
Negyedévl'€ l-gO Pl Fél évre 2'60 P, Egész évre 5-20 P.

Befizeté"ek postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280_

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

Fele!/5s flzerkelSztö: WAGNER MÁRTON
Szerkelllztöség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o> m a, Kossuth Lajol!\ utca 64.

Telefon: 22,

Egyha:>ábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Űtszöri hirdetésné! 10 százalék, tizszerinéJ
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

zalom arról az oldalról nyil
vánult meg irányomban, kik
közigazgatási mullama1" s él

közszolgálat terén kifeiteií mű
ködéseme! ismerik, De mert
megnyilvánult ez a bizalom irá·
nyomban a község Képviselő

tesiülete s a közönség részé·
ről is, én ez! a bizalma! mint
elóIeget íekinlem, s azon le·
szek, hogy erre az előlege·

zel! bizalomra, amellyel iárá
sunk lovábbi múködésem elé
néz, méllónak is bjzonyuljak,

Nem akarom az igen Hszlel!
Közgyülés lürelmél feleslege
sen igénybe venni, d~ azl hi
szem, ez a legjobb alkalom ar
ra, hogy célkilüzéseimel, elve·
ime! néhány rövid mondalban
ismerlessem, ámbár llgy hi~

szem, hogy a község Közön
sége hé! havi működésem so·
rán löbb,z-kevésbbé már meg

ismert, s igy nem lesznek elót
ie idegenek azok az irányel.
vek, amelyek engem közszo!=
gálatipályámon .vezeinek, s
amely elvekhez való alkalmaz
kodási él járás valamennyi tiszl
viselőjéiól is elvárom s·a köz
érdekében megkövelelern.

Előre kell bocsátanom, hogy
én azt él pályái, amelyen ha·
ladok, hivatásnak, nem liszlán
hivatainak tekin112m, Erre él pá·
lyára hajlolt az él sz.erelet, amit
embertársaim iráni érzek, meri
tudom, hogy ill van az a mun·
kateri.ilel, ahol embertársaink
javát, boldogulását a legjob·
ban lehel - és kell is - szol·
gálni. Ezért él közszolgálatol én
tényleg .szolgálainak: embertár·
saim szolgálatának, kiszolgálá·
stmak, tekintem, akiknek érde·
keil islápolni,' előbbre vinni,
kötelességemnek jarlom.

Hogy részletekbe is bocsáf
kozzam: szolgálatom egyik
legfontosabb relodalának a szo
ciális gondoskodást tekintem;
azok megsegitésél, akik a mai
kaoHkus gazdasági helyzeiben,
elveszi/ve lábuk alalt atalajl,
ieginki:lhb vannak támoga/ásra
utalva. Szeretném elérni, hogy
ebben a községben, ebben él

járásban becsületes munkáia
révén mindenki megéljen, meri
erre atíszlességes ' megélhe=
tésre mindenkinek, aki becsüle..
tes munkál végez, jogos igé~

nye van. Épen ~zérl sorompó-

I

Jal, a magyar hazának,
mindnyájunk édesanyjának,
nincsenek mostohagyerme·
kel. És ez a tudat egyik
hatalmas pillére az állam
belső rendjének nyugal·
mának is.

Nemcsak felebaráti köte~
lesséQét teljesHi tehát min,

u ,_.~/

denki, aki ennek a nyo-
morenyhító akciónak te
hetségéhez mérten segitsé
gére siel, nemcsak ember
társaival, magyar testvérei o

vel szemben gyakorol jó~

tékonyságot, hanem hazá~

ját is szolgálja minden fil
lérrel, allielyet az irgalmas~

ság oltárára áldozatként
esz.

megbecsülési kap_ Ilyen ese

ménynek lálom a gyomai já·
rás fószo!gabirói liszfségére
Jörlén! megválaszlásomal is,
amikor a megbecsülésI él bi-

Tisztelt KépviselőtesUileti

zebb terhét. a nyomort el·
viselhetóvé tenni.

Ta ezeknél minden-
hol és mindenkor nyitoit
aitókra, meleg szívekre a
legelső magyar Nagyasz
szony nyomorenyhiló jobb-

nak kopogtat,ása! Adjon
denki an t és azt,

amit adhat. Mert nemzet
mentő akció is az, amely~

nek élén Horthy Miklósl1,z
á!!. Szolgálja a lelkek bé
kességét! Amikor elsimitia
a gond barázdáit a hom
lokokrÓJ. élreti azt a tuda

tot, hOgjl ennek az ország~ I
~ " f," 'l". J..nal{ ncSeneKKl1agCiQOJ!#

Az emberi élei legszebb pi!- i
lanatai azok, amikor az ember, l
Qr,ll,bertársai részéről szerele-!
let, megértési, bizalmal; mUll-!
kálsság-áérl pedig- elismerési,

SZIVEKHEZ
Magyarország I e g e I s ó

Nag>'asszollya, a FóniélJó
ságu kormányzóné, r
minden évben, az idén is

kopogtat a tehetósebb ma-I
gyorok irga asságának, I
megértő felebaráli szercte- l
tének és ilcmzeli kiisnie-I
fejének kapuján. Adomá,' !

nyolwt kér a tél küszöbén
azoknak élt, szerencsétlen.
eleseH magyar testvére!<-

részére, akiket a mos
ioha sors rnegfosztolt a
kenyértól. a kenyérkereset.
lehetőségétől. Az élet ele
s0 4t;c;f l'ö-,tü!' "'000kal és... «":"l ) . 1 J "\ L- ~\. U'DO .... ,~

l l ' .,

gyerme "Cl<et men!' meg lm~ !
már esztendők óta a nvo-I """""""!",,,,,,,!,,,~~~,,,,,,!,,,,,,,,,!,,,~,,,,,,!,,,~,,,,,,,!,!,,,,,,,!,!~,,,,,,,!,,!,,,,,,,!,,!,,,,,,,!,,!,,,,,,!,,,,,,,,",,,,,,,,~~,,,,,",,,,,,,",,,,,,,,

mor flyomasztó SlllY~IÓl I
, I

~Iorthy M!klósné akciója. I
Es a mentésnek ez a mód~ l
szere, amelyet ez az akció I
alkalmaz, azért is áldásos I
és igy minden támogatásra l -Folyó hó 19'én tartotta azonos határozatot hozott,
érdemes, mert azirgalmas- ! Gyoma képviselőlestülete a szóbanforgó egyzőköny
ság testi cselekedeteit azok~aztaz ülését, melynek tárgy'- vi kivonatokat a küldöttsé-

szemben is gyakorolni i sorozaJán - a többi ap- gek adják át, m e y e k b lZ

+" 1'1 t • I dolgok között - dr. Guoma részéről PánczélJUQ)él, ar\! {C' szemermes .• _ J

dusoknak ncvezü és I Pál ny. főszolgabiró Emil főjegyző, Kovács Gá
1 l l " , d 'j r l) cs tat,.",i'l s tn' dl' a' II ""I, b,or közséQ'.i ró és G. NagyC'!f(if( a eRföbbet szen\'ei{,. l Ll UZ U.Je., Ul'~.' uh: c'

mert ne~ reszkető I dr. ~?~~~!l, ö~e~( - _a László képv. I. L delegál,
kezüket alamizsnáért ki ... I' megv,ala~ztasa utam elso, I taHak.

i . . nyilvanos bemutatkozása (Dr. Sorbán Jenő rőszolga~
,am. . I szerepelt, biró vezetésével, L hó 26-án,

A !eg'első :~~gyar Nagy-·I Azt az inditványt, melr él meleg szavak kiséretében már
~sszony ,akcIola ezeket a távozoH föszolgabiró köz- áj is adlák. Szerk.)

}:eze.k~j".j.S. n
I
112_g1a , l ,Az szolgálati érdemeij jegyző. Ezután Pá.nczél Emil fó-

I . j., ~ l j'egyzó, ugya község kö-o a ",ClOja\;éL :szenwen le - "'"1 .. .. I - j .
. _ "-l KonYVI eg m e g o r ou e n I zönsége és előljárósága,

Je~ blz~lomm.al. V.I.selt,etm aián!otta a közgyülés egy- ml-rlf a tl'sztvl'selo"k neve'ben
HllIldenkl, al·o szukseget! ',L" ,

szemTed és aki igazán rá· hangula g telte magaeva, s keresetlen szavakkal üdvö-
szorult tehe/ösebb 'Cmber· egyben elhatározta, hogya 7ölte dr. Sorbán Jenőt,

társai adományaira. jegyzökönyvból kivonatot mint a já.rás uionann meg-

És ilyenek az ország készitve, azt a megfelelő választott fószolgabiráját,
minden városában és fl ~ külsóségek között adja át. aki a szemmelláthatóan jól
den falujában találhatók. MinthogyidőközbenEnd, I esó szavakra, a követke
DI2 taJálhatók - hála lSd ród község e1ó!járósága is ző beszéddel válaszolt:
1ennek - ndenhol olya
nok is, akiknek anyagi
llelyzete leheíővé teszi azt,
hogy adakozzanak, hogy
segitsenek könnyeket fel

5z~rHanj, az élet legnehe-



De közel án anak hOzzám az
iparosok és keresked·)k is. /\z
a heroikus [!lunka, ami; ma a
kézmüves<jIJar, s a kcreskc~

de1ern, - értve a kiskcreskc~

dí2~ímc! - kHciJ, Igaztín nszk.
:eireméllÓ. Ezt az igj'cJ,czclcl,
hÖSI'?S éi!1ia~~c:.rás( !apaSZiiJ!iaíT;

el6bbi iárásomban . .::ibal évc~

ken ái ínlézJern aZ ipar! és ke·
reskedelmi közígazgai6sL Az
ó érL!ekükel !afl;:Jilam szem
elóli mo:sl is, 5mikora máj'
emlH'211 köz-jpilkcz,z:3ek megín~

dilása irányában c]o:g07:01ll. <:

ennek a !11U1ikfmak ercdménvc
találJ az is, bogy I'ármcgyéni,
kiváló fői"pánjcclrcndellc. ilogV
él gyomai hisiparos:ság él köz-

szflIliiásokból fokozaliabb mér
tékben részesüljön. Az {} ér-

dekükben lariorn szükséges'
nek az ipari bemulalókal, ki
állilá.soka! is. A Koniár-kerdés
be erélyes kézzel kivánok be
lenvu/ni, bár ludom. hogy eb~

ben él tekir:iclben igazi ered
ményt csal, a viszonyok javu
tása uián érhemok ;maid ei. A
maximált munkaidő s él mini#
máI! munkabérek belarlásái
szigoruan beiar/atom, s hól
szükséges, akihágásokaI szi·
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I ~ l
ba kiván om ál!i:ani hivatali'" l állunk szemben, azokn::Jk, akiK'! ban egy 1':\5 céliudaios munk;j" I
és mag-án-ös:3zeköl!C!cscimet,' nek El ker:yérból nagVof:'b ka-, ,'öl kOll1o l y l.2nyezókké lehe'!
hogy EJ járás~)éln I~üné! sürí.ib- l réj juíoll, ,zmberlársöi érdeké 4

,: lók, csak munka. idiariás, iü~ l
b 'l l' h",n méR tldozaioklót sem sla4

:
i • I. II' . l ' !en ierem1csSiZl1cl{ mUnKéJa", l - , r;:;lem he, 11Ozza. II lIzrmesze- I

I badna v\sszariadniok. l . l i
kaJmak, amelvek rcveu vég- r j h':SQli o gazda· zözönséR\1ez is I

" Miuián a iárásunk lakos"floCJ ','I l

eredmém.:ben él icikek me9bé- I.' J '" 'I van néhány szavam: abból él l
li lu l n )' o [T! Ó ! él 'G il m c z {)- c !

kéIés'2!l nl~!nkálkodunk., f 'l Ji" o1Y"('r\:ö1;'~sá~h/){- :r113radi~ág -Igal.uák köréból ,Kerül ki,;' ,<- l', --",.' - -n
hogy ennek a iervnek sikere I ból, meiy ősi öröksé9.~;éní i

\ \crmészcles, hogy elsősorban ~ , "
nem Qs!I,"2di.'i\ lÖ!Cill függ, azl I ' h:!cg-zödöll bzlénl\) engedni kelí. !

, r él gazda' érdekeket kivánorn l .
azonban áliizom, hogy az igen .,. .4 modern élei ilZmpóiávB] lé-j·

, szivemen viselni, de akkéni,
Jisz!eli 1\.épviseiólesHjietle1, s I. pist keiJ jer/ania o mezógaz-

i hogy e;~ek a rnás fogialkozási I
az ElóijárósággaJ learölive, a. (1i~ságnak is, mert ha ezt nem

, áQák érdekeivel összhangban
kisebb szociális prob[émáknak, ti. lessL.,'ü\<' a prospcrilás elvész,,'
.. " maradhassanak.

egesz sorat leh.el megoldam. 11 s ml elbukunk l Fejleszteni kell l
I Tárnogalni kivánom az tiII él 1- ! IPéldául: - és ezzel nem aka· l él gyümölcslcrmeiésl, s él ha~
,teoyész!Z.31, merI pzldául az ",

rok sze..rén",:,le Iennek,' lür-.lni. f.el, I,' , rom[Í1e~Yészlé.st, ami l:,emcsak I' _ ' " orosházi járásban bőven voll!, ..
- az Onallo GazaasGgl Nep- i él gazdanélk jelenj e!onyi, dc I'

'alkalmam tapasztaini, l10gy
iskola. az Á:lalános Egészség- j mindkeiió exporlcikk lévén, I·'

, ! ezen éi rénn még él legkrili-
vcdö Máz és az uj. él mai Kor I nernzeii jövedelmünkel fokoz- 'l

! kusabb idö!,bcil is figyelemre-
igényeinek megfelelő Közv;§· II za. Tudom, hogy ezeknek'

II !T1éUó ercdnl'z[,yek érei!ck el.
góhid felépitésének ügye im· :1 egyik iegfonlosabb kelléke cl .

l
Ezt mozdlianá dó nagy

már alv ,S'ládiumban van, ho~y ',. jó piac, de azok, kilc ily irány-
mériékben az Alföldi Zöldme-

ezek reaiizá!ása már a közel ban kulainak, s feitenek ki Je-
zö .szöve/ség működése is.

jövőben hzméJhelő. lvlagálól ér· I vékenységef, oJt lalálnak en'
I amij a közönségnek igazán (Tem ma k ,. "1' l Ilelódó, hogy ezeke! az ugy i e; ,gu mago I, mer ez ~

s z o c i á ! i s, minI közérdek.~i l melegen ajánlok figyz!mébc, c munkát mindeni;or ielies!
szemponIból fon/os beruházá, l UiBlok jll cl 5zomszédos End- erómb61 támogaln! fogom. "
sokat akkén! kivánom eszkő#:1 ;-ód közs2gre, ahol ennek él Híve vagyok él szövetkez!21i
zöini, hogy ezek a község ler- :1 céi1uualos munkának áldásai' moz~a!omnak, de csak addig,
hére ujabb Jerhekel ne jelent; l már élvezH" Az áJlaUenyészlés amig ö szövelkezés a!lflJiszli-

. kus célu, s amig él saiát lábán
senek, ámbár nem hallgalha- I dófeHételeí Oyomán is adva állha!. Ezérl al. élelképes szö- l
lom eL hogy ma, amikor cl ! vannak. A halárban iH varmak velkeze/eIOlek, ilyenek ö!zH1jj~. I

'szociális nyomoruságnak ed-! a nagykilerjedésü legelők, de Isának mindenkor lámo~alója l
dig nem lapasztall mérelévcI l silányak, rosszak. Ezek aZO!l4 leszek, 'l

-'

dr. Kató J6zsef em~ékének ajánlva, ácsolja:
H. E~

Amivel - gondolom - pórul csak nem járunk,
Éi, virul, fejlődik, ifju szép HOMBÁR.-unk.
Amit Papp Zsiga ur ésszel hivott létre,
Ki példát is adni, maga állt az élre.
Harcolt, ágált, érvelt, ugy, hogy szinte porzott,
S hivet az eszmének, sikerrel toborzott
S mert nem is csalódott - hál' Isten - senkiben,
Most, hogy kész a nagy D.1Ú, - az alkotó pihen .. ,

Azaz dehogy pihen 1 hisz, ő nagyon,
Taposni a pedáH, hóba', sárba', fagyon,
Kijár a magtárba, szemléli fl górér,
Ki a rakodóig kiséri alórét,

jár-kel s habár sok szót nem ejt
Abból, mit megfigyel, semmit el nem felejt,
Nézi szelid szemmel a nmnkát, mely halad,
S lekerül előtte, - a kalap, ..

Egész vezékar áH a HOMBÁR-kormánynáI,
Bemutatom őket s kezdem a közgyámnáL
Neve: Arany Lajos, logikája tiszta,
Minthogy a !1ájat ő ebre sohse bizta
l.tt van G. Nagy László: Nagy gazda Ő, moaos,
Am ezen a posztján kemény-nyaku bótos,
Aki, ha a munka oU kerÜli sorjára,
Hevesnek dinnyejét plántálja Gyomára ...

És Kovacs Lajos: Gyoma volt gazdája,
Kinél nem termett meg Csákynak szalmája,
ryJeg Oláh Lajos ur: - ép lélek ép testben,
O az elnök ur, az - lpailtest'ületben.
!;Iumorbói, kedélyböl, van henne egy adag,
Am a büszkeségtől majd csak akkor dagad,
Mikor nem nyeli már szárazon a kortyot,
Hanem inditja ri német hus-exportol ...

No ésa két Wagner, Jóslw, meg a Mártoll,
Kik' dolgába magam nem szivesen árlom!, ..
Egyikben szaktudás, másikban szorgalom,
Ettől nő magasra - mi keH - a forgalom.
Viszik az ügyeket, eladnak, meg vesznek,
Hatásuk büvkörén össze sohse vesznek,
S habár sima szavuk nyitna minden zárat,
~z ózon~us épitgetnek - várat, ..

(6)

Ez hát a vezérkar, meI)' őrl: áH a helyén,
Ez találja - ha kell - a szöget il Iején.
Hogy is legyék hiba ügyük vitelében,
Amikor ~közgyülnek" négyszer is egy héten.
Fejet összedugni, torkot köszörülni,
Árak ugrásának. súvükbiil örülni,
Feledni bút, adót, s más egyéb keservet,
S kifőzni kis üstön, sok virágos tervet:

Baromti-hizláldát, csirkekehő-gépet,

Jlinta-gazdasagot, belterjesel, szépet,
Pazar vágóhidaf, a sertést hol szurják,
Makaróni-gyárat, - tészl:ájál már gyurják,
Modern hütöházat, patent pitykegombot,
A Körös vizére tengerjáró kompot,
A rakodó-partig széles beton-utat, .
A trappista-sajtba emmentháli Iukat.

S hogyakövezetvám se jelentsen hátrányt,
A nagymagtár elé rendes iparvágá:nyt,
Egy gyümölcs-száritót, persze gőzeröre,

Községiink hirneve, ettől kap erőre,

S mire adtak is már - ugy tudom - foglaló t,
Matusek-systemü ringlotta-aszalót,
Ahol - sugva mondom, mások meg ne haHjúk:
Összes terveiket -- halomra aszalják ".,

Mert hisz' addig ugy is minden csak szajkózás,
Amig meg nem indul a Körös-hajózás.
Mikorra megszunik minden átkos verseny.
Hogy miként? Megmondja vérszegényke versem:
Ezt ők tudniillik aképen képzelik,
- amiben ugy látom, örömük is telik, 
Ahogy most pár szóban, itt öntöm glosszába :
Hartenstein - keresztbe, - ők pedig - hosszába ...

S most, ami csak ritkán történik meg nálam:
Érzem, mint borsódzik előre a hátam,
Mert hát a vezérkar, mely e versért átkoz,
Biztos, hogy súgom megtorlást határoz,
Aroért vandál-kézzel feltörtem a szentélyt,
Marván habzó szájjal a magas tekinlélyt,
S igy, meri az olvasó rovásukra mulat, 
- Váfom az obligát két jól fésült urat",
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minder; kőnyvesboUban,

A liegtragikusabb magyar hős

FERENC
portréjahatalmas,

Ara 8 peng<ő, 12 pengő

amatőr bőrl{ötésben 15 P.

. Lehullott az akácfáknak
Oszbe sárgult levele.
Betonjárda, vizesárok
Most csak ezzel van tele.
lv1indell levél egy-egy kérő,

Egy fájdaEmas üzenet:
"UiJszcsapat édes,
Gtászcsapai kedves,
Söpörj már fel engemd. .. f"

HERCZEG fERENC

Két kötel

SINGER ÉS WOLFNER
1RODALívJl iNTÉZET KiADÁSA

erre a nagy feladatra? Jöjjetek
a leány egyesületbe, itt egye
siilje'Lek testvéri szeretetben,
iH erösödjetek hitben, itt ked
veljétek meg a jót, a szépet, a
szivjóságot, az erényt és a lel
ki gazdagságot. Hivjatok min
denkit erre a munkára.

Az édesanyákat is kéri az
egyház, hogy buzdítsák leány
káikat erre az egyházi munká
ra. IH tagdij nincs, Mi csak
szivbeli. buzgóságot várunk a
hitben erős lelket akarunk. Mi
a jövőnek akarunk épiteni a
lelkek egységéből és hitbeli
buzgóságából. Minden szerda
délutánt a lelkiekben való épü
lésre használunk feJ.. Ha minden
édesaD:ya megleszi a maga
kötelessé.gét e tekintetben is s
minden feányka meghallja az
anyaszentegyháznak mint drá
ga édesanyának h.ivó szavát s
követi azt, akkor egyházunk és
hazánk ékességei és erősségei

lesznek, lsten adjon elhatáro
zást és áldja meg e munkát!

is.
dó

á l öhol is
főszo ga

me!k:/r,
I) d, ;; t für-

cn Ü:I!lC-

.. I,. l ~ ,.... +..~ oI-~,1 r'

UZefTI He~ /C/.. \'"~!ih.

éi ;] \légU a ~\ÖZ~

t·~C)g'i a l)zsenyszc~

o Z!

mazsa az öszi vásár~

A. Gyűmctcskiá ssal
r,r-'ol~,?I(~)ar -f -v ~ "T\, ,2 r Ü ~ t);-" ........ '~':"- .. ~ -' '" ~

árc] (ll.dt jaK 'nlegnzetésér él

község magára vádadtéi.
A. révlaposj Körös-áHöl

résre, a MoHer-szálló felőli

oldalon egy közvHágHási
viliany!á.!T1.pa üzembciJe!ye·
zés'2rekendelt'2.

BÁR-Szövetke-
a özség darab

aj

képvisclófestü
szálló étler-

ki5zgyülés

séges mun.kából kiveheti min
den leányka a maga részét,
akiben buzgóság és igazi ke
resztyéni, krisztusi hi~ van. Pe-
dig beszél a világ, vagy
a szerint gondoikodó,
megdönthetetlen igazság az,
hogy mirJlden leánynak az a
legdrágább ékessége, ha szivé
nek nernes, tiszia voHát, ielké
nektisztaságát megőrizte s a hit
ben erős. Különösen ma, ami
kor látjuk, hogy mi förténik
Spanyolországban, orosz fÖL
dön, akkor éreznünk kel!, hogy
vallás nélkül nem lehet boldog
jövőről álmodni sem.

Leányok! A magyar haza ti
töietek sokat vár! Vegyetek
részt a nemzetmentés nagy
mu.nkájábóL Református Sio
nunk kitárt karokkal vár. Tisz
ta hiteteket, meggyőződéseteket
akarja erősiteni és megtartani.
Ti lesztek a jövő magyar egy
házának a tagjai. Készültök~e

Endrőd-Gyoma Takarék
pénztárnál he!vezíetik el,
, "

Az jporostanonc-iskola
• ".. '-b' . J 4 Jrewgyelo ;)ZOHsaga ev

rnegválasz-

A gyol11ai reIorrnátus egyház
Vezetősége szíves szeret·ettel
hozza !;.:odomására a !ln lec.ny
káin!mak azt a bi,wnyára na
gyon örvendetes hü:;t, hogy 3.

refonnátus leány - egyesületi
m:.mkák f. évi, november
4,-én, szerdán delután 2 óra
kor az egyházfanács termében
megkezdődnek.

Ezen leány-egyesületi mun
kákra szeretette! hivunk és vá
runk mi.ndenkit. Hosszú. évek
eredményes munkája igazolja,
hogy leányaink heti .Összejö\'e
telei s a hit dolgaiban való'
foglalkozásuk, nagyon sok ered- i

ményt mutat Az a testvéri
találkozás, melyben !eánykáink- l

nak részük van itt minden al- i
kalommal, olyan kedves és!
drága érték, amiK világi IJJ.éirŐ'
eszközzel nem lehet kifejezni, I
A leány-egyesületben is a jövö I
egyháza számára nevelünk. Eb- I
ből a nagy, szép és gyönyörü- I

i résziclei-

Vár:O:l kisérni.
H,s él vczLléscmre bizo.11 já-

r~~j '3'.zt"yJSe'lŐi ;!"iiVéi~ásuk elO ....

bL~ony nlcg
hlvöla1B ]rÓa5Z~'

E:z',>~.:. u!án

~41JóL okt fí7c:jC':;~=-;

1) Z ;~ l'i (~) I 1.{::~ p ic: ) ~~: Z ;~ Z ~ xaz iS 1é s

ofl i ~_ Ls k: \, É i ~~) t.:. ~;'~

N(:nl öL c:róS"2.ak csz.lt.(5=c\, (. l,

5í2~~e~ nlc:~V:5r és rn,agrY{3f ""ö?,:)

kikel ·./dUá..3; k!2rd2-~'zk ilCIP SZŰ-

kos i\lUnkZll Ú1i u:;i: el. De ;>zl

eiv.3fonl l2f1 is. öld B féfEnun ~

]{áilak nen1 Vf:~,\,()k ;1í\'c ~g·/éb

L-:rcn 5C'111.
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Vá;~~V0IrL, .... i2;;1 B !i"2 J 6 C:;CI'lL~-

je ke C!1. "i«)F":",.:I;\

lJ./ C:3 fl; (': 2S ]n Ll nk B Z,~ ,: á j Ö ~ ~!2~'

eZ ;)v Li 2isó cg'l.r'en(?Hel1s\:~?C'k

l'2ger;2:di11l;lIybell a szolgálai()i,
a köz s7_oJ-gt~!(~jci hc11ráH(j~iák

S 111 épl lar!::)111, hogya
llWz. iisllvise!öj.zllcka ·;]iVBiő·

),:10 \;ivül is méilóna\{ kell len·' l

l~lcr! CLl a Je:;r\na~:.Jasabb ~irdl;:,~(,
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Jürni (~cm JUde,':, rllcrJ '2i,?Y

JTJásrauiö\i Qmh,_'r;~k közö!! nem
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r?J j J ö i) ~lle~édé5scl ~~ ~isz í d

~zándéki\ai á"ti1idfdn~ ne ieheifte.
Dc nem !ih/lelem azé merj

bék~:ss8gben éL St~.L1ái3~~{d ;á-
o fp ~ (?-7 f3.l ;j il1;O~í Ó~' it: ,1
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De, hogy el is
rajta?

. o. pedig csak krel!
hozzá.

Azután pedig a tempót far-
~~. H.K

is annak, hogy Fári iránta en
gedetlen lenne S hogy Fári er
kölcsi tisztaságához gyanu fér
hetne, - másrészt pedig a meg·
döbbentő vád valódiságáról sa
ját két szemével akart meggyő
ződni. - Erre a célra igen al
kalmas és észrevéHen leshelyet
talált a déli vártorony emeleti
szobájában, ahol is a jelentést
követő estén már lesbe állott
és hallgatta a furulyaszót
és tágra meredt szemmel fi
gyelte a déli sziklafokot, hol
Fárinak meg kell jelennie. 
Türelme már-már elfogyott,
hiszen kora este óta ott őrkö

dött, amikor egyszer csak el-
halt a furulya s
elsuhan! Fári alakja, majd
tünt a szikláknáL Sokáig
dermedten nézett maga ele. -
Feje zugott, - szive remegeit
- keble zihált, - fogai 'iacog~

tak. - Felugrott és első gon
dolatában Fári után akart ro
hanni, de aztán megtorpant 
Hatha nem is az ő kincse, vi~

:rága, Fári volt, hanem V<ll.an]e

Iyik szolgálatában levö haszon
talan nőszemély? Ez a nU·leJeD.

kijóz3niíotta, lehiggadt
habozás és <"'-,Vi.hUlVH".r

zás után megindult Fári
osztálya lelé s lassan lenyom
ta a kilincset, de az
volt Egy darabig ,gOl[ld()lKOZ~)tt

hogy erőszakkalis Fári
lakosztályába, de eitől elállott

Nem hogy FárileH yol
na az imént alak s m
kább megrettent attól a gondo
lattól, hogy FárH mély álmú
ban megzavarja. Ez unn.:Hn

nyomás lett urrá felinduHságán
s zavaros hangulatban nyugod
nj tért. - Nyugodni azonban
nem tudott Hánykódott még
sokáig, mig arra az eJhauálo-
zásra jutott~ hogy to-
vább fogja figyelni és
személyzetet, nehogy aiaptalan
gyanakodásával, korhclilsai val
helyrehozhatatlan eri.;:ölcsi ká
Tokat okozzon neKI.

figyelő, leselkedő tevékenysége
közben el a szikla ös
vényre, végül a kl.myhóhoz
azon este, amikor Fári felsi
koltott. - Ez alkalommal sem
tudott közvetlen szemtanuja
lenni annak, hogy tényleg Fári
tartózkodik-e a kunyhóban)
mert amikor Fári az ablakon
kitekintett, csak akkor akart az

ESZTERG

utat láthatjuk meg, amelyen
igenis haladnunk kell, lát
juk kétoldalt a korlátokat is,
amikre néznünk kell, ha~sak

az utról ietérni, eitévedni nem
akarunk.

(Fári legenda 5.)

- Lehetetlen az. nem
jár senki. Csak a szél, meg a
madár. Fáradt vagy s talán
káprázott égő két szemed,
nyugtaUa Gyuri. -

És kitutott, hogy körülnéz
zen, de semmit nem neszelt
- Amikor Fári Gyuri ölelése,
biztos és bátor szavai nyomán
összeszedte magát, visszatért
jókedve s vidáman utrakeHek.
- Menet közben még kinevet·
te magát s jókedvú incselke
dés közben értek a tibzláshoz,
abol a tölgy alaH pihenőt tar
tottak. -

Fúdn itt ujból erőt veU a lá
tomás rémülete s görcsösen,
könnyezve borult Gyurí nya
kába. -

- Talán már nem is Ujlak
többet!

- Érzékenyült el Fári, De l
Gyuri rajongó szeretetével tel, j!

jesen megnyugiatta FárH, ami- li

kor elmagyarázta, hogy hozzá ti·

észrevétlenül ezen az uton ki- I
vüI senki nem juthat el, mert i
minden völgybejárót bojtárjai '
szigoruan őriznek, kik senkit I
be nem engedhetnek. Ezt az l

ulat pedig csak ők, ketten is- I
merik. -- Fári igy ujból meg-l
nyugodva, torró és meleg bu-I
csuzás után, bátran hát- ·1

ralevő utjára Gyuri kiséreté- I
ben. - I

Mire a hold bucsut intett I
égi pályájának, FarÍt elnyornta I
az álom. -- És amikor Gvuri l.) l

a tisztás mellett a kunyhója ~

felé vezető utra fordult, a ro· I
hamosan ereszkedő félhomály- I
ban egy ismeretlen árnyék buk- I
dácsoH felfelé a kecskejáráson, !
- Fári utján, a várkastély l
c l' ile e. . l

* ~ ~
« }

Az árnyék, amely Fárit ré-!
mületbe ejtette s aki a kecske- i
járást már szintén ismerte: a 1
meghasonlott szivü, gyermeké- :
vel szemben is önző, kegyetlen l
várnI', FáPi atyja voll. - Fári!
kalandjaira az éjjeli strázsa I
hívta rel figyelmét, kik ismé- I
telten meglesték az éjjeli hold- !
fényben a várkastély déli mel- ~

lékajtóján kisurranó Fárít s is
merve a várnr kiméletlen szí
gorát, elárultAk Fárit. - A Vár-I.
ur színleg ugy tett, mintha tn- l
domása lenne Fari éjjeli Sétái-l
ról, mert egyrészt bántotta fő

uri büszkeségét még a látszata l

erőszakosabb, s z i v t e l e n e b b
ill tSh;f is, akit ugy hivnak,
hogy: '

ember az ilyen remi~

niscencülk hatása alatt elégikus
hangulatba esik. Én bosszan
kodtam. Bosszantott, hogy akad
falu, akad egy község, lenn, a
magyar Alföld szivében, 3Z

életet jelentő vasuti fővonal

mentén, amely ma, az autó és
a rádió világában is csak ott
tart, ahol tartott ezelőlt har
minc évveL Akkor azonban,
mikor ezt a bosszuságot érez
tem, okát adni ennek még nem
tudtam Csak éreztem, hogy
valami bánt, valami nyugtala
nit. rvIíntha valami tespedés
ült volna, máskor mozgékony
agyamra.

S hogy miért hozakodom
most ezzel elő? Megmondom:

Előttem a cikk, amely a
képviselőtestület legutóbbi ülé
séről közöl jelentést. EiőHem

a beszéd, amit dr. Sorbán Je
nő, mint a járás ujonan meg
választott föszolgabirája mon-

elolt, a község plénumá
ban. Sajnálom, hogy nem le
llettem jelen, mint ahogy nem
voltam hallgatója az előbbi

gyüléseknek ,;em, de valahogy
erzem, hogy ez a hang, ez a
heszéd, mel)" világszemléletet,'
munkaprogramot, elveket és

tartalmaz, messze kima
gaslik azok közül, melyek ál
talánosságban egy ilyen kisebb
tanácsteremben e l II a n g z a n i
szoktak, s valahogy, szinte ref·
lexszerüen elém villant az,
aminek hiánya megérkezésem
kor bennem azt a kellemetlen
szorongó érzést váltotta ki.

Ez az! Ez hiányzott ide!
Egy kis .tervszerűség, egy kis
lendület, egy kis tisztánlátása
a célnak, amely felé haladnunk

hacsak nt nem akarjuk, l
hogy le maradjunk minden!
vonalon. I

Vannak adottságaink, népi l
és t~ldra.Jziak; s :len~ ~udt~nk I
velül.;: mIt kezdem l t.:pltett~nk l'
vajgyárat, mert alkotni kellett, ..
s mire elkészült, kiderült, hogy I
tehenészet nincs! Kidobtunk !
az ablakon egy csomó pénzt, l
s mert ez tapasztalatnak rossz !

ujból beleestünk a reser- !
váltságba. Miért történt ez igy? j
:Ylert hiányzoH a kellő körül- l
tekintés, mert fl. kereszt alá II

akartunk épiteni - templo-
mot... !

Nem rekriminálni akarunk. I
Nem 1 Csak rá akarunk mutat- "

arra, hogy a sült-galamb vá- l
rás fOSSZ politika, S hogy itt l
van előttünk a beszéd, dr.
Sorbán beszéde, amelynek min- l
denki aláirhatja minden egyes I
szavát} s amelyben nemcsak az

évi

kő-

ver-

nevel vise-

mas

SOI'E,Orn

talán azt IS, hogy
egyéb öröksé

reám - nem tu-

s an1e~yzett

édesapám,
lern
válasúás során

neve

D11nc

a HlegHsz leltetés
"'''iV'uu". köz-

téma
kat még nem ismerhetvén, 
főszerkeszlőm arra hogy
az első impressióimat vessem
papírra, mert az ilyen spontán
feljegyzések .méltán tartanak
igényt a
sére. Az idegennek, akinek sze
mét még nem
el a bevett szokások, a
megszolwttság, vagy a nemtö
rődömség, sokkal inkább öt
lik a szemébe mindaz, amit
másutt másképen más

UlalMdl.1 tapasztalt; ami
a

alkalommal, , bar-
madszor be eb·
be a kis ahová

rokoni kapcsok is füz-
s boldog emlékü

szönhetem
a nevén
get hagyni

mégsem
Nem pedig mert ezek

az első impressíók, nem azok
leHek volna, hiszen
nem most eilsö
Elmult __ . .]

azonban csak ugy mel·
lékesen jegyeztem meg, hiszen
az impresszióimról kiván-
tam Hogy mik is vol-
tak azok ?

Poníosan ugyanazok, mint
harminc esztendőkkel ezelőtt

Változás legföljebb annyiban
van, hogy akkoriban még nem
volt és vHlanyvilá-
gitás. S közbeeseH
négyesztendős hábonl,
forradalmi korszak, egy csu
nya, idegen megszáHás, az
emberek is ugyanazok, akik
akkor voltak. Ugyanazok az
arcok, ugyanazok a fejel;-,
ugyanaz a viselet és ugyanaz a
- gondolkodás .. o

A Braun-kocsmában is, a vas-
u:1 ameliyilmek a

AmH:oI' közel

s ahol anno dazumal ebédeJ
mintha semmi se válto-

zott volna. .. s a viH~H}Jr-

helyett ujra azt az egy-
szál dróton kormos
roleum-Iámpát láBam
talán vissza tudtam
gam képzelni
amikor még rövid

ostoba ml)don twcHflm
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IjG vember 5 ér.-csülörlökön

herceg és 8-án
6 és 8

íbeszélő hangosfilm!

r,eD3~ssance~ jegéi"dek~o

asszonyának ..\ic'.e és kora

Mqg tekinthető

minden könyvesboitban.

ÉS
iRODALMl INTÉZET KIADÁSA.

vig és kiLdt:t-l:· ti Imi:=!{.

Hallgos Magyar VHágbirádó ~

1936.

E!1\üÍrődc,n, Varjas düiőben 50 kis
hoíd ta.rnyásbirtok kedvező

fe!1é!eiek mellett eladó, esetleg bér
baad6. 2-1

nc6d ~stvám·13lÍ{ Csergettyüpásko
!lli lD vékás földje eladó. Értekezni Je
het· özv. Níarjai Istvánné báró Eölvös
u. 1'9 sz. lakásán. 2-1

Wmkab'.lré 6 részben.
,4. filmen konferál: Békeffi László.

KözremüködrJek még: Ihás:zLajos,
"',"",',",,"') Hona és Sárosi Andor.

E v'dám szirmlJgj1'll' film hat ked
ves iÖrl2iJetet fűl egybe, amelynek
óclinden része !ekö:i és mulattatja

a nézők'5zunségeL

Harsogó !
GondDző szórakozás!

baromfite-

gyökér és
ieRhaszná-

mennyiségére
a c:sicseriborsó-

még a

8. "IYIezö
reí~ú.ial)D száma. Cik-

SCI'E)~ER JÓZSEF Ft-T.

az őszi vetések:
alkalmazásáról A dú-nél való

nisztérium~

nai

lapra való hi. egy
mUíatványszámot.

es a

fizet~~

Tfeg1ger~mOr!Z50D6í( és riJ1aS gEiZCS'"

Silgi ·:§s .szer.szár~1oS< is kap..
hatók a. s2chr;;;tkez~tnéL

lásáról, a
hatásáról a
és minőségére~

ról, a

nagy

sa.n
~Mezőgazdas2tg"

slZövetkezet a szemes
tet1geri líásár~ását~

,u. szcvetkezet az egészség-as sze~

me:; és csövesteW1JgerijéA~t,buzáért,
here?1~agért~ magért;

Négy sznnházi beszá~no]ö,..
Négy pes~i szinházi vremie:rröl
közöl a száma, amely
100 oldal terjedelemben és aaz-
dag jelent ~eg.
Remek rúdióm1Ülsoro-
kal, nagyszerii Wmrovatot, no
veHákat, egyfelvonásos szinda
rabot, érclekesebbnél érdeke
sebb pletykákat, divatheszámo
lékat és több mint száz képet
talál az olvasó akitünő szin-

képeslapban. - A Délibáh
egy száma 20 fmér.

és 15-

Gyoma
őszi vá-

a haran.-
fog

Gyógysz.=

mátus
isten tisztelel
ünnepi
gozás kilenc órakor

az istentisztelet pe
dig pontosan fét tiz órak)I'. A,
délelőHi istentisztelet
után a református ta
nuRói tartanak vallásos ünne
pélyt, Délután 2 órakor is lesz
istenti sztelet a

községben az országos
sár november hó 13,

lesz megtartvci.

összejövetel Abelmissziói
mlinkákka~ kapcsolafosan a Re
formáJus Nőegyesiilet isméte!
ten megkezdi szokásos össze
jöveteleit. Az első összejövetel
f. évi, novem.oer hó 5.-én, csii
törtökön délután 2 órakor lesz
az egyháztanács termében. A
Református NöegyesiHet Elnök
sége tisztelettel felkéri a Nö
egyesiilet igen tisztelt tagjait s
az összes asszonyokat, hoa}'
minél többen jöjjenek és v~
gyenek .részt az egyházépHő

munkában.

Gőz és kádfiirdő november
hóban - gőzkazán

miat~ - csak 9 és
fiak, és nők részére
lesz nyitva.

esté~~. A gyomai re
formátus egyház vezetősége sú
ves szeretettel értesHi az egy
ház tagjaits községiink lal~osait,

hogya vallásos esték tartása
ismét megkezdődik. Az első

vallásos estély évi, no-
vember hó 3-án, este
6 órakor lesz az iparoslanone
iskola nagy termében. A má
sodik vallásos estély f. évi no
vember pénteken este
ti órakor lesz. a református
egyház iskdájának
fi tantermébeu. Ezek min
den héten, kedden este 6 óra
kor az iparos tanonc iskolában
s minden pénteken este 6 óra·
kor a mirhól1áti iskoláhan lesz
vallásos estély. Ezen vallásos
estékre mindenkH szíves sze
retettel hivunk es várunk. A
Református Egyház Vezetősége,

Gye
szé

, 5 '31.
~~~;~u-<"t<;~~~~tJ:,;~1r"JlRc:~"'::~~o~AJ3$$<;r~~~~?á~~,';.~~~''lf~V?t#'~~~or~9"~~~~~~~~~~~~
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ablakhoz osonni. Azonban a
sikolyban Fári hangját Yélh~

feHedezni, de abban sem volt
egészen határozott, mintán Fári
hangja a de-

s a
beszél Qetést rHJlHl'_~ll

Gyuri visszatelé
ki akarta huzui
vele leszámoljon.

várur maga iS

megije~H félt is d.aliás
pásztorá~ól és erőltetel siell[ség
gel loholt előre a tisztás ig,
amelyről nem közelé
ben cl bokrok
izgalmas
Ez fl pihenő

meghozta Remielü0iese
nyét, mert
látta

A ,szülők Dag)/ré3zsJ:8k
rekvése, ]10gy gyec11eke
gyerek közül a '1egápoHattJ,
ségesebb és legszebb legyen.
siépsége 7: CI:! egyszer té:lyieg ennek
?z igveJ.::eze~ne;: az ered 1nénve és- bi
zonyítéka, rnett köZtUd.Or:lt!~,U} hogy
egy jÓ]. ápolt, tiszta, .~yer-

wek mindig széo is, cl :egszeb1J

arcvonásualút js elcsufijha~ja az elha·
nyagoltság és ápolaüansag. A soh gon
dért és aggoda.!ünl~rt, an~it az anya
gyern1ekéért ldáD, kárpóio lia öt ZlL: ered~
mérJY; annak kivánt móöon való IejliS
dés", amit most minden szülőnek al i
kaln1a nvilik :nvi1vános;;.r1 is eíisnler-
tett;]!." ,

Berko\;,icst~éria 'féi'llll!<éJJÉ:szet
műterme - november 1-t61 !..ez
eöt:!öeJrl, december Hi-ig bezé,r<ó
lag, - gyermeks:zépségv'ersel'lyt
rendez, me!y"n mÍ;]d2n olyan gyom"i
lakos gyermeke részt vehet, aki gyer
mekéről fenti műteremben legalább 3
lev. lapo! kiszi!tet, ;neljet ,,{ ve,selJv
tar!ama aJatt 201 szézlliékos álren
gedmé1'lnyei kapnal, a v>orseny r2sí:'
velői.

Első áij: 1 drb. 30x40 cm. n<la}f-
ság lJ fénykép, -

Második dij. I drD. 24>:30 cm.
nagyságu fénykép.
HarmadH~ dij: 1 árb. 8x24 cm.

negyságu fénykép.
Pályázati feltételek a J,ői:elkezé'J,:

]. A versenyen csak az e~v év~t 1113..(

betöltőtt és 6 el'esnel nei'n idő':i"bb
gyermekek vehetnek részt.

2, A [eh'ételt a gyernl<:kről novem
ber 1 és december 15 kőzl i idő~:özbet1

kell eJkészitetni, mert ez ;l ver:,em'
idő1artan13 és a ked',,,'ezn1énves ál" is
csak ezer, időn belül ér,/cnyes.

3. Csak a Serkovlcs-milteremlb'=n
fenti ídön beJüi készitdt képpel lehet
pályázni. -

JA j\ lega;ább hátDlí1 ;-er;delt féllVkép
közül e.!:: I' a műterembe ll1ara1 és aki
raka iba -kerül, ahai a rés-z:!ver.:FJk képei
sZ~1\-azás végeU l(i lesznek álLtv~L Ezt
a kéret. a verseny lezajlása után: "tu
lajdonosa visszakapja,

Szavazásra a Glioma! Ujság ol·
vas6táborát kérji.6k fe! ez utoWl,
r e m é \J es hogy sZ3vazataiikka!
minél számosabbal'l f·ogn2lk <li dőn
tésben részt'i~H'1i1ii.

A sZ3nzas módja 2 következő:

A 8erkO'!ics műterem kirákatában
1,iáHitás;'a kerülnek a palyázók névye!
ellátott fénykéüei. A szavazó a neki
legjobban tetsző 3 gyermek nevé, iel-
jegyzi 3 GYO!TI2i U.iságban annakideién
klhéte~ildö pályázajj. szei'lényre és ~zt
elJLlttat]a a szerkesztoséghe. Csak azok
a szavazatok ér<;éliyes~ek, melyek a
UyoTíiai Uiság szeivényének segitséoé-
iT el történnek. "

A díjak a három leg,öbb szavazatot
gyerrnek között kerüLnek kfosz

tásra. Siessen rnindenki a kedvező ~~1

kaimat feli12SZJ1álnj, mert a páiyázat
határide,ie nem hosszabbitható meg.
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r,zálls t,észűJékel«et
bemutatja a képviselet: iFJ.

Szerkesztésért és kiadásé,t felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, GYOl11ll

felelős üzemvezető: Tek~t S<'i,naor,

Endrödön, aNagyperes dülőben 8
kishold föld, Décspáskumon 200 négy
szögöl, Dávid diilőben 2340 négyszög
öl fő-o. Köröstarcsái"l vasutállomás
hoz közel, Temetöhalom és Dér diilő

ben 60 kishold tanyásbirtok, továbbá
l\uthalom dülőben 40 kisoold prima
szántó, Nagyjaposon 1716 négyszögöl
szántó kedvező fizetési feltéteJekkel
eladó. Érdeklődni lehet levélben is Bé
késcsabán, a Békésnlegyei Kereskeclel
mi Banknál. 3-3

Vésztől'l, a község központjában 12
szá!lodai szobáb61 és vené.églőhelyise

gekböl álló épület jutányo>, áran, elő

nyös fizetési fellételek mellett eladó
Érdeklődni lehet levélben is Békéscsa
bán, a 8ékésmezvei Kereskedelmi
Bankl1ál. ~. 3-3

KiUino zamatu rizling bor lí!e
renként 56 fillérért kapható Kerekes
Károlynái. -23

Szuperfoszfát mO!rágya és Páti
só Wagner MárIon fiai cégnéj - bár
milyen mennyiségben kapható.

Csaba Vezér út l szám alatt kisebb
nagyobb butorozott szoba azol1nalra
kiadó. 1-!

Eladó 27 k. h. föld 1. osztályu, Kö
röstarcsán, 5 m. h. a Nagylaposi állo
más mellett, 20 m. h. GőrögáIláson dol
lár kőlcsÖllne! igen kevés pénzzel at
vehető, 10 m. h. hajmagyon, kis tanyá:
val közepes jó minöségü tengeri terrnó
és 20 m. h. póhaJiI1i föld.

Eladó az Arany jsnos utl:;ában egy
ház nagy gazdasági udvarral közel il
mű uthaz, egy ház il Horthy uton 10.000
P.-ért egy a Bocskay uccában.

Eladó egy nagy.üzleti ház ~arkon,

mindennek alkalmas.
Érdeklődök forduljanak Izsó Balázs

ingatlan forgalmi irodájához.

díjnok.

A gyomai kir. járásbiróság mint
telekkönyvi .hatóság.
31\1/1936 szám.

Arverési
hirdetmény,",kivonat.

Gyuricza Venczelllé sz.űL Timár Hona·
végrehajtatónak GyuriczaVenczel (IlŐS

Timár Veronikávaí) végrehajtást szen- '
vedö ellen inditott végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság a végrehaj
tási árverést 119 P: tökekövetelés és
járulékabehaitása végett a.gyomai kir.
járásbiróság területén le\rö, Endrőd köz·
ségben fekvő. s az endrődi 2781. sz. I
!Jetétben A t 1. sorsz. 13i8. hrsz. J99. I
öl teriileW, végreh.ajtást szenvedett ne
vén álló beltelkeslakóházra 1050 P.
ldkiiltási árban elrendelte.

A gyomai kir. já,asbirósag .Az árverést E·36. évi flGVeml:Jet
millt telekkönyvi hatóság hó 19. napján délelőtt il 6'31-:0f

3951/1936. sz. Endrőd l~özségl1ái:áR'lá.lfogjákfiieg·

Árverési tartani.
Az árverés alá es6 ingatlant és pe-

hirdetménY"'kivonat dig a csatlakozoHnak kimondott Hutter
és Lever rt. érdekében 920 P.-nél.Békésmegyei Kereskedelmi Bank r.t.
Gyuricza Venczelné sz. Timár Bonavégrehaj1atónak Uhrin Józsefné S2. Hi-
végrehajtató érdekében 960 P.-nél ésmer Lucza végrehajtást szenvedö ellen
»Áruforga!om" központi irodája csatlainditott végrehajtási ügyében él telek-

k kozollnak kimondott vézrel1é.jtató érde-
őnpJi hatóság a végrehajtási árverést ~

.5500 P. tőkekövetelés és jár. bellajtása kében 1130 P.-nél alacsonyabb áron
véget1 il gyomai kir. járásbíróság te. eladni nem lehet. (5610/931. J'\\ E. sz.

rületén lévő, s a gyoi1lai 3783. sz. be- reneL)
Az árvereIni szándékozók kötelesektétben A t 1. sorSl. 4020/1. hrsz. vég-

i bánatpénziíl a kikiáltási ár 10 százaií~-rehajl st szenvedett nevén álló Tanya-
földön lévő 1. hold 1354.-öl terüJetü kát készpénzben vagy az 1881: LX. L-c.
szánt6ra 2215 P., az endrődi 22. sz. 42. §.-ában meghatározott áriolyamma j

. betétben A r. l-3. sorsz. 2821,2822, számított óvadékképes"értékpapírosban
2823 hrsz. végrehajtást szenvedett ne- a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat-

. á'l' N ,. pémnek el61eges birói letétbe helyezé-ven. ! 0 .. ag.yperes. dülőben1évő 1355.
öl, 335 öl, 1316.öl 1erüleHi szántó. ud- séröl kiállított letéti elismervény t a ki-
var és szálltóra 2255 P. kikiá!tási ár- II küldöttnek átadni és az árverési felté
ban elrendelte. teleket aláirni (1881: LX. t.-c. 147., 150.,

A~árverést 1937. évi január hó í.no. §§. 1908: XL.: t.-c. 21. §.).
28. napján délel6tt 9. 'Órakor a te~ I Az, aki az ingatlanért a kikiáltási
lekkőnyv' hatóság hivatalos helyi- l ámál magasabb igéretet tett, ha többet
ségébena .gyomai Ingatlanokra, l igérni senki sem akar, köteles nyomban

. f. tatál d ádi l a kikiáltási ár százaléka slel·int megái-
mig o y. a9,az.e~ I" ~ ingat- l' lapitott bánatpénzt az általa igért ár
lanokraEndrőd . ktizségházánál' ugyanannyi százalékáig kiegészíteni
d;élelőtt H.órakor fQgják meg· l (1908; XL. 25. §.).
tartani. I Dr. Molnár s. k. kir. jbiró.

Az árverés alá eső ingatlanokat Bé- Gyoma. 1936 évi augúsztus 5. napján,
késmegyei Kereskedelmi Bankr.t.vég- A kiadmány hiteIéiíj:
rehajtaió-érdekében a kikiáltási ár i-áng j~. diJnok. .
2is-nálacsatlaJwzoitl1ak kimondott özv. l~~~~~~
Himer.Ferenczné sz. Turucz Anna ér- D U b ! i le á C j Ó
dekében9106 P.-nél Weisz J- János II
érdekében 11924P.-llél. Fuchs és
Hir-schl cég érdekében 13.693:..nél, Bé- I
késcsabai.TakarékPénztár. Egyesület ér- !
dekében 14024 P.-nél, Tim.ár Ede ér- i
dekében 16245. P.-nél alacsonyabb áron'
eladl1i nem lehel. (561OiJ 93 l. M.E. sz.r.)

Az árvereIni szándékozókkölelesek
bánatpénzüla ki!ááltásiár 10 s2áza
lékátkészpénzben, vagy az 1881. LX. l
tc. 42. § ában meghatározott árfo1yam- !
mal számitott óvadékképes értékpapi- j.

ros ban a j{iküldőtlnél letenni, vagy a
bánatpénZllek előlegesen birói letétbe l
heJyezésérő!kiállitott letéti elismer
'lényt a kikúidöttnek átadni és az ár
verésifeJtételeket aláirni.

(1,7., aki az ingatlanért él kikiáHási ár-l
nál magasabb igéretet tett, ha többet!
igérni senki sem akar, köteles nyom
ban a kíkiá1tásj ár százaléka szerint l

:megál.laPított .bánatpé?z,t. az ~Jta,la .igé~t II

ár ugvanannYI százalekalg klegeszllelll.
Gyüma, 1936, október hó 2.-án.
Dr J\:101nár sk. kir. jbiró. l.

A kiadvány hiteléül: I
I

! Szövőgyár H.-O.?S~ IL ~-l.,< l-l). II

: Gyoma, szove.ségJ.-Ol], (

Északi H. oszt. bajnokság l vezette: Takács l
X. hó 31-én. I !

1. BTE 8 7 - 1 36 10 14! Sporthirek l
~: ~~~ ; ~ 2 2 ;~ ~~ i~ I Holnapra kisorsolt GYTK-I
4. TAC 9 6 - 3 24 13 II BISE bajnoki a GySC-Békés-
5. M. MÁV. 9 6 - 4 21 22 !o csabai Törekv. szövetsegi-dij- I

o. KTE 7 4 l 2 10 10 9 mérkőzés elmarad, mert a fő-

7. VSE 7 3 2 2 JO II 8 szolgabiróságMindszent-finnepe
8. M.Törekv. 9 3 21 4 9 18 8 alkalmáb.ól a meccsek rende-
9. GySC 10 4 - 6 7 29 81 zését ne.ill eng~délyezte.· l

10. Hunyadi 7 3 - 4 510 Lj. '

J l. BISE 9 2 - 7 10 27 4 i A GyTK iellebhezését a íel- l
12. GyTK 9 - 2 7 5 i5 211ebbviteli bizottság kedvezően I

November 1.-i mérkőzések: . intézt~el ~smegenge~te, hog!
Békésszentandráson: Hunyadi- i a baJnoksagban tovabbl~a IS

ETK, biró Salgó. Mezőberénv- résztvegyen. Az eddig elmaradt
ben: Törekvés-KTE, biró: K~l- CASS; Hunyadi, TAC, GySe és
pin. Vésztőn: VSE-M.IvIÁV. bi- ETK eHeni mérközéseinek 2-2
ró: László, I pontját egyenlőre 0.:0 gÓln~.á~y-.l

M It
. . ct é k' nyal. az eUenfelekJ3vára u·tak,

11 vasarnapi ere m nye : . ."1.. d' b 'ké '
CASS-M.Törekvés: 1-0 (l-O). azon~an a szer a est! ...e . S-I
VSE-BISE 2-1 (l-ü). ETK- csab~l pa~asz~apon. tűrten!
G. TK 1 1 b .t' ' megaUapodas ertelmeben. a

y -, ara sagos. GyTK eddig ,elmaradt .mérkő~
TAC - GySe I-o (O O). zesét későbbi időpontban mé

gis le fogja játszani.
Vezette: Boros.

Szerda este nagy érdeklődés
A gyengén sikerült derbi után mellett tadották meg Csabán a

nem várt értékes és élvezetes CSAK-klubházában az alszo
játékkal lepett meg bennünket
II két csapat bajnoki küzdelme. I vetség panasznapját. A pauasz-

J

napokra a KTE és Hunyadí ki-
Turkeve tapogatózó fölénye vételével mindegyik oszt.

jegyében indul utjára a labda egyesület elküldte megbizoUját.
s szokatlanul szép, kapásból A gyomai egyesületeket Imre
továbbított keresztpasszok, lö- Lajos és Csáky Dá.niel képvi
vések gyönyörködtétnek. Szrn- selték. MTK-isták közül- nem
kányinak kétszer is helyén van hivatalos minőségben_ Várady .
az ~ökle", tapsot kap érte. Most Pál jelent meg. Az alszövetség
megfordul a kocka~ feljön a dr. Gidófalvy PAl elnök és
GySe. Barta jól adogat, lő is, I Dcnk Ferenc társelnök szemé-
de nem eléggé határozott a ta- lyében képviseUeUe magát. A
madás és lassan mezőnyjáték- vidéki kisegyesületek előtt rend
ba olvad. MaUlak ,jó feje és kivül nagy népszerüségnek ör
rossz passza, Takács vagdaló- vendö Gidófalvy elnök nagy fi
zása, a kevi jobbszárny ügyes gyelemmel halgatta végig a II.
lefutása érdemel emlitést. Bün- oszt egyesületek megbizottai
tető is van ellenünk, a m i t nak panaszait és kérelmeit és
Szrnkányi "zsákmányol". Nagy Csáky Dánielnek válaszolva igé-
az igyekezet, emelkedik a nivó
sőt a n. félidő elején csaknem retet tett, hogya jövőben a
tökéletessé fonja ki magát. Az- bajnoki beosztás megvii.ltozta
tán felüti fejét egy öreg hiba: tása s ezáltal a kisegyesületek i
nincs kondició! A piros inges killdásainak csökkentéséért fog
fiuk felül-kerekednek. meg!ö- I sikraszáUni. Bejelentette még
vik győzelmet jelentő góljUkaLI azt is, hegy az Alispáp úrnál
Alkalom nyílna még a kiegyen- közbe fog járni, hogy a mecs-
litésre, de nem sikerült... . h Iesekre a jövőben kar atalom- ,

A GySe nagy általánosság- ként csendörségel küldjenek ki
ban jó osztályzatot érdemel. a főszolgabírák, mert csak ez
Védelme kemény (Szántó) okos által lehetséges néhány kis fa
(Fekete) "válogatott" (Szrnká· luban (Kondoros, Szentandrás)
nyi). A halfsorban Matlak "uj" a sorozatos botrányokat elke
név, Jenei sokat segítette, ilyen- rülni. Az AI~zövetség tanácsa
kor "éltette" . Ha helyén volt kimondta, hogya jövőben a
lletette" szélsőjét. Takács he- kiáUitott játékosfényképes iga
került a hét legrosszabb l l-ébe.
A csatárok között Barta jó, de zolvlmya a biró rész~röl nem
a sok driblivel aprópénzre vált- tartható vissza, továbbá, hogy
ja tudását Zöld és Ugor súve- a szövetségi dijmérközéseken
sen látott vendégek. Czitrák? nem szerepeltethető az a II
Nem ment neki. Alibije, hogy játékos, aki megelőzően egye- I
csak 16 éves... I sülete legutólsó bajnoki mér-l

Boros CS. j kőzésen szerepelt. j
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Jenő főszolgabi

kipviselőtestiHeti

december 8-ik
Id, 9-16 óra kö

névjegyzék a

A
Sorbán

ró a gyomai
váiasztásokat
napjára Wzte
zött .8.

ország lakosságának. kisebb ré
szét képező Jiparosaink köz iil
kerül kj a polgári felfogássaR
szembehelyezkedő nemzetkö
zi és vallás nélkü1i felfogást
hirdetők tábora. De ennél még
érthe[eUenebb, hogya gyomai
mezőgazdaságimnnkásság ezek·

várja a maga érdekeinek
kielégüését, - akik a maguk
ipari mefterségükben is :JI gaz
da boldogulásától függnek.

Az öntudatos munkás a mun
kaadójával keH, hogy haladjon;
tebát nem a 111arxisták jelölt~

jeit, hanem a polgári 'jelölte
ket keH támogatnia,

k je öiései

, választó
Rendes tagok: Kruchió La

jos, Mátyás király utca, Kruc
hió Sándor, Zrinyi utca. Pót-
tag: Wagner Ádám.

ZeWl és kijdenteHék, hogy ok
külön uton akarnak haladni.
Ezzel nyiHan hadat üzentek a
szociálisták a polgári társada
lomnak.

Nem adjuk a reményt,
hagy a számitással és hazafi
asan gondolkozó munkássá
gnnk a szavazásnál is kövesse
vezetőinek a felfogását. Ha a
jól megszervezeU terrorral, lát
szatra a nvezetők" után men
nek is, a szavazásnál mégis
csak fl szí"ük és hitük szerint
a polgári felfugást támogatják.

f,erüietben.
Hendes tagok: Garai Sándor

ács iparos, V. Kovács Endre,
Kőrösi Cs. S. utca. Póttag:
Marjai Lajos, Álmos utca.

választó kerületben
Hendes tagok: id. Kruehió

István, . Erdei Pót-
tag: ifj. Kun Gergely.

án Jenő főszo gabiró
fáradozása

Dr, So

unkás

A kisgazdák után fl. munld
saink vannak többségben. Az
ö sOl'suk is a gazdák boldogu
lásától függ, Ha- a gazdának
van tennése, nekik is van ke
resetük. Ha a gazda nem bol
dogul, az ő munkaalkalmuk is
elesik. Semmiesetre sem lehet
ellentétes a két érdelL És még
is azt látjuk, hogy a munkás
ságunk egy részét meglé vesz
teHék az iparosaink egy részé
nek marxista igehirdetői, akik
pedig szintén a maguk bőrén

érezték a sorsuk közösségét a
gazdákévaL

Altalában érthetetlen, hogy'az

Föslolgabiránk a beérkezett I

listák alapján egy értekezlet
nek bemuiaHa azoknak a név-,
jegyzékét, akiket az olvasókö·
rök ajánlásai alapján irt össze,
Ez az értekezlet egy-két név
megváItoztatásával magáévá tet~

te ezeket a jelölteket és igy
nyilvánosságra is hozta, hogy
a gyomai polgári pártok a köz
ségi képviselőtestületi válasz
tásokra' a következőket jelöl-

~k: I
i. választó k letben I

II

Rendes tagok: Lukács Antal, I
Aranyi' Mihály. Póttag: Ko- !
vács Imre, Kiss utca, l

!
~

U· váias;dó kerületben i
Rendes tagok: id. Oláh La- !

jos ipartestületi elnök, vVagner l
i

pá

A l{özségi váIasztásokban is
uj stílust tapasztalunk főszol

gabirónk részérőL Ezelőtt sor
sára bízták, il. közigaz ~atási ve
zetőink a községi várasztást, 
ahogy esett, ugy puffant! Dr.
SorbAn Jenő főszolgab,irónk ki
kérte a véleményét minden
egyesületnek, o!vasókömek és
egyeseknek is, hogy megismer
je a·köz hangulaIlit és meg
tudja,· kiknek a megválasztását
kivánnja a lalwssl!g többsége.

Föbiránk nemes szándékát
elutasitották a munkásság ve·

érdeke. kivéve azokat, akIknek
személyi és má" önös érdeke,

egész világon csufosan I
megl::mkoH n::w.rX!lmussal té-,
vesszék meg még mindig a l
községünk jór8.vaJÓ munkássá~ i
rt/' " ;
'Ü-öH· 'Iö

I
Gyoma választásra jogosult!

lakosai között legtöbben van- .
nak a kisgazdák. Ha ezek
guzda öntudattal támogatják
egymast, akkor nem keH iéltee
ni a polgári világnézet gyözel
mét Ehhez az összefogáshoz
azonban az is kell, hogy a sa.·

aspirációkat vessék fl ve
zetők irányi!ásra alá és lámo·
gassák azokat a személyeket,
akiket a többségi felfogás je
lölt a képviselőtestiHeli tagsá-

I
,

gokra.
Egy másik nagyon fontos I

kdkk a győzelem eléréséhez,
hogy minden gazda a szavazás- i
jogosult családtagjaival szavaz· I
zon is és ezze! is legyen de- I
get polgári köte!eBSé~ének. 'az

; de ezt

uda

fogás szerint.
politikát keH
azután hozzáértéssel,
lyedéssel és
kell végeznüDk. keH
lennünk, hogy községünk: la
kossága elsősorLan kisgazda
érdekeket kénytelen szolgálni,
a község munkásságával együtt

Ez a kettő arl'nyira .szervesen
függ össze, ha e tényező

valamelyikét eltávolítják a ma
siklóI, a köz rovására történik.
A )lgazdaérdekben~~ van
il gyomai munkás érdeke is,
teMt ha vannak -- amint tény
leg vannak - munkás érde
kek is, azokat csakis a gazda
érdekek keretében lehet meg
'Oldani. Tehát az pol
gári világnézet Gyoma ffi]IH.!.eIl

és rungu

,
j
l

I
i

Három évenként ezelőtt is I ~sendesen folydogált, mint most. I
megválasztoUák a községi kép- i Es mégis, ma egészen más el· I
viselőlestületbe a megkivánt l, bírálás alá esne!\: a választás- I
rendes és póHagokar, miköz-., ban induló pártok, mint eze-!
ben a Körös vize éppen olyan I

Lássák be már egyszer az
hogy Gyoma köz

seg képvÍseUHesWletér:.ek nEm
országos viióg
néleü felfogás szerint kel! nH.'g-

községi fel
Nekünk

muágn

Evszázados emberi épHmé- I zen táplált és tarkasbőrbe bujt I
nyek recsegnek-ropognak a tüz· ! agitátorok munkástesh'éreink
vész vagy ágyulüz és légibom-Ilelkét megszéditeni, hogya vi
bák robbanása alaH, miközben Ilágfelforgaló szociáldemokrata
testvér-testvér ellen tör gép-! mommunista mennyországot I
fegyverrel vagy más gyilokkal '," igérő, de poklot adó front erő- I
és a közelharcban halalraré- silésére adják el a hitüket és I
műlt erőlködésben viszi a vá- I bazafisá,gukat Még ebbe a köz- I

góhidra a bőrét az emberiség: l ségi vál:~ztásba is világnézeti I
az egy* a polgári, fl másik a i maszJagukat magyaráznák be
komm,unisla '.'ílá!!nézelért Q,.vi}- ,.!

u <J. I le, azt fl maszlagol, amely mi-
kolja a tesivér!, a Dani( ot. l

I aH a spanyos nép fiai már hó- l
Ez a mely szakad~k kerül- 'I' k "k I" 'l

f napo óta gy!!. -o Jak egymast, 'I'ne 8 gyornai lakosok fel agás?! l
. amely miaU - ha nem volna I

közé is, ha a józan felfogás I
nem kerekedne ÍeHűl !akosLár- I okosabb a magyar mu~kás -
sirink jobb be1álás{m.! magyar 2 magyart is gyilkol
erö!ködnek a kommunista pén- !



üzletág-

estéSzerda

belül

sitbasson az ebben az
ban foglalkozóknak.

Igéretet kapott it

szövetkezet arra
:reces esirkeneveJés
sét ll",n, c.•'"'LJ)·':;,;:)

kat hamarosan ml~gli~aí=,iuk.

kor ls

k')~o"H' ... ". •
.', L. "i 1l0gjT .azo~: IS meglsmer-

kedhessen02t( D. esirkene.
veléssel, akik eddig nem fog
lalkoziak vele.

A ketreces csirkeneveléssel
jelentős Lej mennyiséget is keH
felhasználni. A tehél1iartó !faz~

dáink figyf::1,mét szIntén' íelhiv
juk arra" hogy a fokozott tej
termelés következtében, akár a
helybeli ít:jszcvetl{ezet j akár a
la'·o hj'l I" .. ,.. ..'

l~ SO,,,.<h "u.on rnegvasaroH
tejjel a ketreces csirkenevelés
idejére egy nagyobb tejkecesiet
indul me" i "y' "zol·' "" 1'1 ,i· at)~ .~ c... "'~j u:.!I}. ....''k

tejtermelésüket fokozni tudják,
nem árt, ha szintén figyelem
mel kisérik a ketreces csirke
nevelés akciójánák a folvama
tát és ha a tejszükséglet ~ meg
indul, álljanak rendelkezésre.

A Hombár szövetkezet maga
is áHit be !:lZ irodahe!ység mel
feW szobákban egypár ketre~

cet és lehetővé kivánja tenni,
hogy a szövetkezet helységebéu
a ketrecben neveit csirkék ke
zelési móajM oH megfigyelhes
sék az érdeklődök.

December 2-án a Németvá
rosi Olvasókörben csekély szá
mú hallgatóság volt jelen. Pe
dig áz előadások méHán érde~

meHek zsufolt termeL
GÖlldös József poJg. isk. igaz
gató megnyHójaban beszélt az
ismerelszerzés jelentőségéről s
a nemes szórakozás lélekeme
lő voltáról s valószinü, hogy a
megjelent hallgatóság meggyö
zödve az elmondottak igazsá
gárÓl elmondják majd .isme
rőseiknek a szép estét s más
kor itt is oly nagy számú hall
gatóság fog megjelenni) mint a
többi körökben.

Ezután Dr. Komár Gyula ál
latorvos ladott :ritkán hallható
érdekes és nagyon szemléletes
előadást az állatbetegségekről

és a !,örnyéken divatos gyó
gyítási módokróL A nagy teL·
széssel fogadott előadás után
]\';lo1nár Gyula és ifj. Molnár

Gyula tréfás párjelenetein mu

latott a közönség.
Legközelebhi előadás a 48-as

olvasőkörben lesz, ahol Wagner.
Márton és Cs. Szabó AlbeTt tart
előadást, remélhefől~g nagy~

számú hallgatóság

avatásIskola

Endrő lisei
az 1937 évben

~=~"'-'-~"'_"","~Q"""'0~~~~~~~~~~~~~;;~=~~
j J

van. ~

~l j I;

,\ Régi kivánsága teljesült az i :11, hogy il gyermekek fogé-!
házS2:áuli,g I idé? Besen!s:eg lak:::.sSág_á[1.•~k; I kony lelkében megrclgadjanak!

lipiU'(~siluj()I1i~isJko)!áb'afl sza· i arrnkQI' felépult az UJ !;oz",egl I a 'Ozéthnzás és forrongá;; :sza· l
V~%" ;i b;kola." Nerncsak Ql is..,! vfd} rner! ez az árvfL testvér... i

házf·:tá- I kolás gyermekek érzik ennek I telen magyar nemze! fs- ;
mig a Varga Pál-féle iskolábari !, az iskolának áldását, hanem a . tC[lben bizhat testv:~d cgvüU- lszavaz. l .. ~ ,

IV-ker. 1501-2050 házszú-! szülők is, akiknek bizony, kü-, érzés és a szeretet Az !
mig a Központi ret iskolában 'I. lőnösen telen, sok gondot oko- I összetartás és szeretet legyen l
szavaz. . zoU a gyermekek iskolába já~ I főtörek"ésünk, - mondotta - '

V-ker. 2051·t61 végig a köz-! ratása. Pedig sok nehézségen l mert csak az a nép
segházánál. szavaz. I ment keresztül az iskola felépi- i hat, amely erkölcsös, hitbuzgó.
_~_~ ......_ I tésének terve, mig megvalósult.! és istent hordja lelkében.l ~iszen még a tamtói .vil.lasz- l az iskolában keil megtanulnia

. t.asra sem kapott engedélyt az l fl. jö",,-ő magyarjainak, hogy nA
I iskolaszék és ma is egy tanitó l hazáért mindent, a hazát sem-

l végzi a két tanerőnek is ne- I. miért." Kéri az iskola növen
D d 1 Ili. e II e s t a g o ,;, : 1 hézséget jelentő munkál. Ezért i dékeié, hogy testvérként szeres-

1. Özv. Czihat Károlyné Kusz-l maradt el a felavatás is a tanév l sék egymást mindenkor és amit
ka Julifmna Turkeve 1324 P.! megnyitásáról november 29-ére. l itt tanulnak, mélyen rt szivük
57 tilt . ! Szép ünnepélyben volt ré-! be zárva vigyék magukkal. Az

2. Dr. Adám Ferenc Mező- l szük a megjelent érdeklődők-! uj iskolát pedig az Atya, Fiu-
tur 1~32 P. 70 fm. .. l nek. Zsufolva, lele volt az is- i Szentlélek hárúmszemélyb,::n

3. OlV. Szatmári Andrásné!
Mezőtur 1124 P. 73 I kola nagy terme az egyes íes- i egy Isten nevében felavatja és

4. Csernus lifihálv P. I Hitetek képviselőivel, az érdek- I rendeltetésének átadja, Azután
58 tilL .. ~ \ lődőkkel és az iskola tanulói-! a nemzeti imádságunk, a Hiü'1-

5. Timár Imre 913 P. 50 tilI. ,i val. A felavató beszédet Répás! nusz sorai csendülnek fel a
6. Hanyec-z Vince 799 P. 47.

1
Pál iskolaszéki elnök tartotta. I megjelentek ajkain, majd az

finé.r. I Meleg szavakkal üdvözli a meg- iskeiaszéld elnök mégegyszer
7. Varju Fülöp 143 P. filL i jelenteket Beszámol ar.ról, hogy köszönetet mond a megjelent
S. Alapy Andor 567 p, 36 I milyen nehezen épűlt fel ez az testületek képviselőinek és a

tiH. .. . ! iskola és milyen fontos SZf.re- megjeleni: közönségnek.
9. Ugrm István Gyoma 6661 ne van a hesenyszeO'iek éle!é- RemélJ'ük, ho~v ez &z iskola

P. 49 fill. ~ ~. . " .. ő ...J
• •• .1 nen. Ken a szuloket, hogy tá- kifejti azt az áldásos működést,

648 ~~ Ugr:n Laszlo Gyula III mogass~k a t~nitók .~unkáját, amiért felépült és talán az ér-,

I
I D U' P . . I mert Inába nunden Joszándék, dekeH szervek is belátják en-I
~. r. grm étel' Nandor, , ' l. k t~h k' k l '638 P. 90 filL .. _ I tn? a ~yerme~e o L on. nem ne' az IS o ának a fontossága.t l.

-r-q Dr K . p·t G " reszesldnek szeretetben es gon~ és ellátiák azt megfelelő tan- l',',

Jld:i. • ovacs e er vorna "
635.P. fill. JI- ~ dozásban. Nem szabad enged- erővel. l

13, Uhrin M, Imre 568P. 521 ",,_uu. ~u __ uuu. uU''''U''U''''~_A~U~~~~IfHI. l 'hV'h" <V.. ",'IiiHil4NV"'__'" _ ..'" _""ANn"",,," ..."""- "" "'hOV," 'hIiH""or"'~'~~í

14. Kálmán Imre 555 p.991 A ketreces csirkeneve!és I
15. KO"iács Mátyás 551 P. 62 !' f d I l::" l

fillér," , orra aarna vycrnan lj

16. Iványi Imre 549 P. 08 l '.
fillér. ! AUg két hele~ bogy Pred- I szágszerre mutatko,ók a korai I

17. Kalmar Károly 535 p.1 me:rszky Dezső küJkereskedd- l csirkék inínt és igy nekünk is I~
fillér. l mi hivatali felügyelő a Hom- I szám(ilnunk keH azzal, bogy li

. 18. Ugrin Sándor 521 P. 03 I bár szövetkezetnél meggyőző- l Rem tudnak bennünket .. az el· l
fIllér, . . '"' lj en ismertette a ketreces csir- l ső időben teljesen kielégHeni. I
. Kalm&f BálInt ;)21 08! kenevelés előnyös kereseti le- : Azt az örvendetes hirt mégis l

flllé.r. i' , ~ .. é't '" B' h ·t· I}- "lh ""1 .. 1"1 1 l

20 V
~· Jó r: ·0- 3 nelOS gel ,amWta emse ro [} i WZO elJu { a7. Igeny o Ü;:ell,

. a'JI1 zsea ~:J P.• 4 J' t - l l I i ' t I h l It ." "ll . c l"fillér . ozse aSZLa os mes,er, valamm I ogy a he elO a ,omas le ug)'e- ,

A ~-gal jelöltek adója két-l! az előadást hallgatók maguk! l~~ének igéretét kapta .. Wag~e~
szeresen számitva. propagállák a ketreces csirke- I ~larton, hogy az elso kelesu

p ó t t a g o k : j nevelést a község lakosai kö-! cs~:rkéket, cirk.a. ~O .. db·ot, i
1. Uhrin Vendel 452 08i zött és már oU tartunk, h05)' :l.llnd a gyomaI 1gen'y!ok kapo,

Öllér. l mintegy db. csirkét igé- Jal~ meg.
2. Kalmár Vincze P. 02 l nyelnek arra a célra, hogy eze- Ebereu kísérjük figyelémmel

iillér. II ket e szerint a mód szerint ne- l a Békéscsabai KelteW Állomás
veljék fel.

3. Szabó E~ek 447 P. 79 fin~r.l 'Wagner Márton, a Hombár l to~ás .men:lj"is.égét. "valamint a
4. Balog MIhály 440 P. 53 fdl. 'I· szö"ietkezet ügyvezető igaz.2a- l cSIrkek fajta Jelleget. A Hom·
Megbizottak utján gyakorolt I tája Békescsabán tárgyalást foly- I bár szövelkezei igazgatósaga

kép. test tagok névjegyzéke: I tatoU a csirke·keltető állomás! magMvá teHe ennek az akci·
r 1. Özv. ~zihat Károlyné szül. '. fehigyelőjé~~l ~ megtudta töle'l! ónak a k?~ségün.~r~ ?ézve nagy

Kuszka Juhánna Turkeve. I bogy az elso CSIrkék december gazdaságI Jelenloseget és a szö-
2. Dr. Ádám Ferenc ügyvéd l 29 én kelnek kij ezeknek da- . vet!rezet aparátusával ugy a

Mezőtur. ! rabját 24 fillérért kapjuk majd. I csirkék beszerzése, mint majd
3. Oz.v., Szat~ári Andrásn~ IVaiószÍni1leg nem tudják teljes I a, csirkék értékesítésében se-

RákÓCZi ut Mewtur. l egészében kielégíten! ezt a güségére akar lenni lakosaink-
4. ugrin.. István közs. mé;r- i nagy igénylésf, mert az állami.,' nak és ezt a foglalkozási ágat I

nők községháza Gyoma. I lag ellenőrzött farmok tojás l ki akarja épileni lakosaink kö-
5, Ugrin László vm.! termelése még nem elég ahhoz I zött ugy, hogy, ebből egy je- ~

főjegyző Megyeháza I a nagy igényléshez, ami or- j lent6s jövedelmezőséget bizto-I
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területi beoszlösd

Még 1932. évben jelent meg
az ipartestületekről szóló tör
vény, melynek intézkedései kö·
zé többek közölt az is tar
tozott, hogy a vidéki ipartesW
Jetek taglétszáma legalább 200
legyen. A törvény telhatalma
zást adott az iparügyi minisz
temek1 hogy egyes ipartestüle
tek múködését szüntesse meg
és hogy a kellő létszammal nem
rendelkező ipartestületeketmeg
felelő anyagi feltételek birto
kában levő ipartesWietekhez.
csatotja. A lefolytatoH tárgya
lil.sok során főleg az Ipartestii
letek Országos ának
véleménye alapján domhoro
dott az a nézet, hogy az
ipartesWletek működésükhöz

Népillüve
a közelmuH-

tartott OSZJ közgyii.!ésén
József titkár részletes:en

""y;p,,'!'<>UP az 1935-36. 'tanévi
Számokba ÖSSZ'é'

yilrmegye 2 megyei
28 községnél és cea

egységDél. eddig bejelentet-
némuüv. és közmüv,

előad.ásL mü.soros előadást,

233 műkedvelő:i

közmüv, rádió 232 al
kalmi ünnepségei, 524 mese

32 tanulmányi kirán
34 népmüvelési hang

ujságohrasási órát,

óra~

számmal, és kőz~

müv. 384 óraszám·
mal, 9 UlÜ vészeti és kedély
képző ümfolyamot 578 óra
számmal, 1 férfi jeHemképző

tanfolyamot . óraszámmai, 39
nőnevelési és női je!lemképző

tanfolyamút 1922 órasLOIU.UU<U,

3 egészségügyi tanfolyámof 112
óraszálumai, 25 gazdasági tan
folyamot óraszámmal, 5

284 óra
. számmal, 2 idegennyelvi tan·
folyamot 140 óraszámmal, 4

ügyességi tanfolyamol 236 óra
számmaL a népmü
velési munka élénkilésére for
g,llomha helyezett a bizottság
21 vetiíőgépet, 19 rádiókészülé~

ket, 5 gramofonkészüléket le
mezzel, 24 film és üvegdiapo
úti II sorozatot.

..
I

együU a nyW cselekvés
Közös, jóakaratn mtmlz,,\'iTa
lán. sikerül elkerüln i 'Et'lrónu
puszt1.l1ásf.t.

összetogúsf2, ami ,t a ~'<A" "''-"

ratságos ország, a pusz!lto
cHen I!:esz.
látogatásnak
li:ős.6ge.

Azér!
szeret<3

Franciaország pedig
gyan us rokOfiszen"'lve! néz.~ fl

bols.evizmu.s szörnyü mlm.l~~l.lat.

,n l b' ,l:OSzo.ga HO l
kezdeménvezésére Gvümán és I

.,; -' \

is megalakult külön' I
külön a községi légoHalmi I
zot~ság.

Gyomán a légoHalmi vezeto
dr. Sorbán Jenő főszolgabiró,

helyettese Kató Lajos helyet
tes tőjegyzo; ha Pánczél Emil
főjegyző ismét elfoglalja állását,

A körülöttünk lévő állanrok- akkor ő lesz a légoltalmi ve
már évekkel ezelőlt meg- I zetö helyettes. LégoHalmi pa

8.!a!killoUták a légoHalmi véde- rancsnok 'YVagner A
kezést, csak mi voltunk azok, légoJtalmi bizottság tagjai: vitéz

éberen fi- Haviár Gyula, . Szász Lajos,

gyeH tehetetlenek., akik egyrészt dr. Szilágyi Ferenc, báró
azért, mert a szerencsétlen [ria- Maasbm'g Kornél, C"emai Géza,
Honi szerződésünk lefegyvere- Bay József, Feiler Ernő, dr.

l j. Kanvó Tivadar, dr. vHé_z Ha-zeHségéve nern aZl,.J
hogy ebben az is viárGyuláné, Göndös József~

szen,ljök magunkat, de más- Hajdu Béla, Nónay Ferenc, vi
részt anyagiak is teljesen téz Madaras Gyu.la, vitéz Pajor

vallunk, illetőleg Gyula, Sdmsztek Sándor, Husz
vagyunk a légi támadásokkal ka Sándor, Ugrin István, dr.
szemben. Nemzeti érdek, hogy Bartha Gusztáv, Kovács Ger
a megváltozott harcmodorral gely, lvIohácsi János, vitéz

d . nár Pál, Biró Béla, és Zöld
hal~v va, mely most mar nem-
csak a szemben.álló frontra ,László.
korlátozódik, hanem a hadban Az endrődi légoltalmi vezetö
lévő országok egész területére Harsányi László főjegyző, lég
vonatkozik. és igy azt mondo oltalmi parancsnok Szabó Jó
hatjuk, nemcsak a katonai 5201- zsef. A légoUalmi bizottság tag
gálatra behivoUak vannak harc- jai: Holmics György, dr. vitéz

hanem az ország egész Havüir Gyula, Wagner Mátton,
lakossága, még a csecsemők is. dr. Szilágyi Ferenc, dr. Tólh
Bármilyen megerőltetésbe is Libor, dr. Hanyecz Vince, Pá·
kerül, nekünk is meg kell szer- dál' Miklós, dr. Weisz Aladár,
veznünk a l.égoHalmat. Csak' dr. Cseh József, Ribai Péter,
példaként hozzuk fel, hogy Né· Csernus Mihály, vitéz Baranyai
metországban annyira van- Istvánné, dr. Mácz Jánosné,
nak múr szerelve a légi táma- Kovács Dániel, KuriHa Mihály,
dások ellen, hogy még a házi Lesniczki József. Hunya Lajos,
állatoknak is készenletbenvan i Walthier György, Orbók József,
már minden háznál a szüksé-'

dr. Csókási Béla, Czikkely Já
ges gázálarc.

nos, Fehérváry Ferenc, Les-
A légoHalom megszervezését

helyi légoHalmi szervek végzik. niczki István, ScmoHJenő,Föl-

Nálunk egyelőre csak a bizott-I, földy Béla, Kaposi Márton, Zu-
ságok alakultak meg. dor JánosI Veleneed Pál,

1

sza-

házszám

dr. Szász

.bá?:szárD
alani vá~

€iHOk

fi

L:sz.

~""'-'--"~~-~~~~."-,,,,p~

;;;-i ~g arország él é r _n_.
Közhirre teszi az elöljáróság, I i

hogy ,járási főszolgabiró ur a ~ A korrnánvzó fö di lá fása1 I
községi képviselőválasztás ha- j í

lárid.cjét 8-raWz- I,', ,j
, l " olvashattuk, Nyilvánvaló, hogy a Szovjet, 1',1 bko:.é,,-d<ivUii
te k,{l. I",'

te. Magyaror- egész Európát, I s~g m\.iiT1ká!j'2 a 8zámol<
r1-

l'l..u.e'i':,al.,.,<x,ás!. kerü- I egész együtt fel égetni.
be()Szt~lS türténit{. i! 01aszor- ,den eHs[J}er6 ~5ZÓ kevés

"SZ2t~ II s~ág ~~s .l~~dllSztri21 az: egész

t előtt a konrHülY-
'lÓ személyében Magyarországot
tisz lelle meg fejeddmi

Az ürwepsC'gek csak
küls6ségei a lényegnek, a három

ország összefogá
tllerl-

póUag.
'választ öl{ e~ UiC;U-";;;H

póttag.
A választás pontosan Oelti'On

9 órakor kezdődik és tari meg
szakHás nélkül délutáni 4 óráig.
Négy óra után szavazatot eito
gadni nem leheL

Valasztók azok,. akik a sza
vazólmak folyó évre érvényes
névjegyzékében fel vannak vé
ve, amennyiben reájuk nézve
kizárási ok fenn nem álL
KépvJselőkké választhatók

azok a férfiak, akiknek a vá
lasztás időpontjában az 1929
XXX. t.c. §-a értelmében
választó joguk van és éleíük
30-ik évetis betöHötték.

Szavazni csak szeméiyesen
lehet,meghatalmazás utján nem.

A szavazás szavazó lapckon
történik amelyen feliüntetendő

a választandó tagok rendes, vagy
póttag minősége.

Gyoma, 1936. december 4-én.

Kató Lajos Kovács Gábor
főjegyző. bíró,

vazó helyiség D. Központi Het
iskOla egyi k lenne. 'lalasztás:
vezelŐ elnök vitéz Pajor Gyula.

lU szavaznak a házszá-
mOúls szerint 1501-L l 2050
hsz. szavazól\. -

Választandó 2 rend''''5- és
póHag. -

váhsztókerülethen sza í'a~

zóhelyiség a községházának ta
nácsterme, választást vezető

elnök Kató Lajos. iH szavaz
nak a régi házSz8dll0ZÚS szerin.
ti 2051·től az utolsó házszámig

szavazók.
alaszlanao 2 rendes és 1

zóhel}~iség az 13-

koia, vezelő Schusz-
tek Sándor evangelikus tanító.
Ezen szavaz",ak a
:régi házszámozás szerinti
től hsz. alf<ui válasz;ók.

Válas;tiandó 2 rendes tag.
választókerüleiben szava·

zóhelyiseg a
(Varga Pái ret ,",c,"',, I,

tástvezetö
tanító

sza v3iznak fl régi házszám
szerinti
alaUi szavazók. -

Választandó 2 rendes es
pótlag
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áL,zta

stb. ~

Ez a:~ or5zB,;rOS

felel.

Az O már megkezd!z'
crrevoíldlko.,;ó JörgyalasBj( és

;oldm~velé5 1Í.:3;t!érilJm
is err..z: a ~1el~o\dösra.

U~y fóvides,eo
rndf ko~~~\réUG érik az ~,::)

e, kO;'rnany fi, gteszi él szUkc
s"zQe"s rI2[-ldc~k2/;.;:se~<e~.

Hzned ,az OfS-!:c gos hu za rn hi~ö~

\:-~JI2H akciö i nd,znkcPP2n

bUZa;Cf:íllés c:n""lS"'{7{;'rrj; EQ ..

ná í id c2J,ziwl'] lj

a? ill z' ékes ICi1~ez6,~

söbb ougusz'us ','{zgére
h?pe! kö

nak es ci nemzell,éizi lárgyalá. q
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t':iDdCS(!S. E. c~,r~ el'.att JIlO'St jeÁent n1eg ,

s. sZerL~,8.C~ójat rnely 2. leg...
i,lL.YUlW ',cmIChsi")'jf.;,j bir ,'ninda2.ükra,

ldk Q. n;.;gyven·:;:s é~eievük relé közel ed-
r.ek. A'~ ~"'''' "'"
leLn') fokuzo!t éJe', -.üzüeLErH és
i' z. _áÜc,üdÓ fl dg:,; V:t.:·,~:'~i lánJ1a

k/ugy az e~nbei'~se::?: 80 százaléka' szen ...
Ved eleJme52.e~ed',sben, í:-le1y eH(~rjedé

sét és renclki') ül veszélyes voltát tekint·
ve, ~orunk ~eggyakorAbb és icg'leszélye-:o
&';bb tel-uuthetö. /'>,z érelrnesie
s'::d,'~:s elkerűH1etó azonban s R~önnyen

kereszHüvihet'J vagy gyögyitható a
helyes éJeilnv),jdaJ és A
s,:erző e rnüvénel{ 35 év gY1kol'latának
és 1a~~'asz; alzua~nD.k a ja~..'c1~ ad""
va ~ntg az ü12Ü: kÖ\'ei..,

b-2[(~gségt:t biz[o5{~(n el~

L~~rűlhetjük. !~'~jnt rnáT enllitettük
re;ldi-:ivtn nagy forJos5.. ággaI bir a
életn!öd és tápL1n~ozás. A rnü s:!erLóje

li tenlH~s2ete5 éle:>n~ód isrnert előhar ...
(asa és ií?S kliiőnösen hi\ralott il helyes
de/nád és !iplál.,cozá5 megáHapitásilra
{s irány'itás,üa, E lllüoői ért
hető és ~lvez~tes 3tHusban SZÓ~ boz...
~_-.Jnk és ontja ér. §ttS t2nácsait ugyp
[;ogy a mü m~gje.iente vaiQb~lrr áldás
nen1csak a n'iár inegbetegedettekre,. na
nexn a, kik kivétel nél~l:ül

ki v3.gYU~lk te~:e ebelegség veszélyé",
nel{~ E rr:u~ká l'JolJák Rudolf és Társa.
kÖ,lY'Jkiadóváliaia t kiadásában jelent
meg, ára fl. 1.:,0. Kapható minden
könyvkereskedésben,

ását
a búzaterrllés
megá ld

akcióia anó', h:1RY a buzatu
m~'s hE"lna kőzvellenü! ci
csépks l:h'kie:devei az Welé
ke, ~én'!zz6k iur!omására. jus c

.sün é~ '2gvszQfsrn7f1cl rnegiLd·
jáL azl is, :iOgy minör
sé:~ü (j iUtll,SS,

;.\Z OIvíGE akc1Ó[flnak lénye·
ge aZ,1ogy már cs,zpléskor
mcgálBplisák él?: '2redménye c

kel. A c-:éplógépiulajdonosokal
ktdelcL:éK arra. hogy éi 100
holdon i;l!uli hirtokosokná1 v~g~

ADVENT
Nvirkos őszutó borong az emberek sorsa leleff. A

Íöldek jórészt Iletet/enek és a holnap kevés reménységé.:.
be is fagyok' lopakodnak. Innen is - onnan is fuj a
szél. Lálhatatlan szárnyaiken dermesztő tilkok terh/d
hordozzák. llalami készül a vi!ágbl."ll. még csak
könnyű borzongását érezzük, de mar nálunk is szem!e-
sütve jár az aggodalom; s ha le/pi/fantunk, lopva né
zünkegynuisra: vajon lesz<esegitség, ha felszalad a
láz és lángralobban a népek dühe mely mindenütt ott
parázslik a gyűlölség televénye alatt. Remeg a föld,
mindenki mindenkivel farkJsszemet uéz. Mi kinek a szeg
mébe nézzünk? Hol van a kézp me/J! felé
nyulhalunk? Honnan közeledik le/éfik a remény, az
az ujjászületésbékéscsillagfénye, a magyar
Magyar ember a kérdések felett már nem vitá.zhat.
a tizenkettedik óra; hogyatársadaimi és poli/ikai
tétek felett minden magyar összefog}on.. Szoritsuk meg
egymás kezét és!<özös erővel rakjuk meg a keresztény
nacionalizmus szen! tüzétp hogya reménytelenség
géséból felmelegedjiinkmellette és cs6váillai e!riasszuk a
Kárpátok nyitott kapuin belopakodó vörös kisér
téseit.

Advent van, a megtisz!ulás, a r'wgunlcbaszirlfás es
a tiszta,.emény ideje. \lessük ki mcguí1Abó! a széthúzas
biirreit. Tériünk maf!unk!wz. ser!Íi.':;f)./" ffYvmást és a ma-J <=1 - t-::.o :.:> ..

gank kiapadfwtatlan keíesztény nenrcefi erejét bsszejól:!-
VG,gyözziik le a kishitiiséget, Akarjunk egyszer
f'enségesell szépet és nagyot. Akarju {, hogya ma még
beve/et/en földek petellenü! ne nwrad,imw!:, akarjuk Krisz
tus győzelmét, szociális tani!ásainlk irvényesÜlJsi!.,
junk élni mindenek jeleff. Legyen Q lnagyar AdverIt most
az egyszer minden magyar bünök ellJeszejlő]e, /lag}' hit
teL bizalommal és reménységgel nézhessiink a
bethlehemi csillag lelé.

Esztendők ólo panaszkodnak!
a külkereskedelmi lényezók,
~logy. él, !crmés~d510k~! Kés.ón !
Rapiak kezhez es lu!aldonkep- l
ren csak akivilel! kampflny ~

!ezáruílával ludiak m.zgáll::lpi l
. ",'. i . I ~iail1, mennYI IS VOll CL eny,e- \

gcs hozam, !
Az Országosl'.;!agyaf Gaz· l

dasági Egyesület mos! érd'Z- I
kes akciót kezd2t1, amelyezen!
az áHopolon akar segiienL I
Oondoskodrd kivén elZ OMO E !

Ie ele
Légvéde!
On.zágosan megindult a pol- :,!l

gárság légoltalmál1al\ nleg-
szervezése !

A légvédelemről szóló 1935 I
évi XII L-c., mely szerint min-I
den H-ik életévét ma- ,
gyal' honpolgart - éves ko~ I
rig légvédelemmel, illetve lég~ I

oHal()mm~d kapcsolatos szolgá~

!atokra _. nemre való tekintet ,
nélkül igénybe lehet venni li ezt
azon tény hivta .életre, hogy a
jövő háboruja el nem képzelhelő

a hátország ellen intézett légi
támadások nélküL

A jövő háboruját tehát nem I
egyedül a hadsereg, hanem a l
nemzet összessége vívja meg, I

Minthogy oly nemzetkölVI
megegyezés nincs, mely hába- I

=
ru esetén a védtelen lakosság
nak légi megtámadását eltilt",·
ná, vilábos, hogy nagyobb vá
rosaink,ipartelepeink, esetleg .
még falvaink légi támadásával
is számolnlluk kelL

Európa nagyobb áHamai 0.1-
a közehimltban megtartott

légvédelmi gyakorlatok mind
aztmutatiiJ.k, hogy a repülők

támadási céljaikat a védelmet
szolgáló repülők bevezetése a
földön alkalmazott Hizeszkö
zök: légvédelmi ágyu - gép
ágyu - gépfegyver legélénkebb
tüzelese. is bo:mbaZI:H

~~~~V"#~·"1..~~·~.r-~~~~í'\I~~>~~;'~~%'~J.~~~~~~
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anyagi erővel, igy etső- l,,' tudták: ebből azt a következ-l megszervezésére. Ezen utmuta- l zelj cszplések aH!:aim~ib\)1 j::,on·
~ l 'I 4 • " • -!

sorban megfelelő tagléíszám- l te!ést vonhatjuk Ie, hogya leg- I tás alapján az egész országban, ,OS6in iW':;jJllscH' mqr [; ldc~é~

rendelkednek. l jobban megszervezeU aktiv lég-! igyavármegyében is megin- buz~menrJYiségei:l2í az őzt

Ez'en az alapon az iparügyi l véGelem mellett sem mOlldha- l dult a szervező munka. Légol- oZ Orszogos Us.:ai·dsérk!i fi.i~
miniszter a szegf:di kereske- l tunk le a polgári légoltalomról l talmi Bizottságok al3.kul.nak, hm&ssal özc.;;;ék.

és iparkamara rnűdödésil (passiv légvédelem.) . ! melyek részle!esc.nkidolgozzák kö.ele:cek iennén,zK él csépl6#
''31'ület~~)['e +1' ,..é'" <>- eo""," '_;'czu'71e,,,17 ay6ral' 'pnr ~ ~-o'n " b" vona(~ozoan aoni - i Ha ez iltv va1l3líalánossi\g- l ,:," 'ö)";:' '~~ , l~J"'.6 ,"" ~,l ,,:':.- u \-"'_!Je"l u"
,$6! n.",~;f m!p~ ,0;5 ",,~~ •.,l ! 1.., -Ál' ,t' l ,It "i 'l~! telepek legoltalD11 .ervet. t\.ú- \'oQ',',! mc~c;-

v ü.~",' .~'e; .,;, ",,,,.~cl" ,'ua ,1 a Jut e szere «1.8.mo,,-.. , , . . ~ _'"
eayideJ'üleCl Békés vármeayére I 41 ' " l ·.k· b' '''li ,Z,?S lJ.1l.mkurol, van, lU SZO,_ mert haÍi1rO?,oH~:1á

n ,b. "'~ I ll""., mennYIve ln II II l;l L ez l hiSZ a bombak aH::J oiwzoU:
vonatkozo,an, klmo~do~,ta_ azt, I Trianon áUalslllytoU Csonka-l rombola,;, tüz, g,áziamadás egy- minlái bel,üidtniÖK a líSzikisér
hogya mezőberénYJ, korostar· i' hazánkna. l aránt elpuszUthatja a haza !e~i á l i?rnásho;;, amely ig m",g
csai, dobozi, csorvási konda- A most Ilncdj'elent PO}!!';"l'l minden relldü é:i ranau polgá- a. n~,!!1a o :';'Z,3:;;'05'::11 a bu-

Ő', v~.l '-' • ~ .c:o;ermes n1íi erc:dtT~é ...
:r~si, hékéssz~ntandr~,~i öc~ö~i, ! Légoltalmi Utasítást, mely hi- . rá;afk é~e~et, Y,agyo~~t. h ~~r::;en nyzlj is.
fnzesgyarmah, vésztol, koros- l vatva van a magyar légoltalorn I e::~.r~ la'iL~ ~mdel;t.l d?Z~f.~S !J, SZ3Z felü:i birlo-
l;:lda'o"; J"e'l,éss!>_'mson; ip"rtes-! ( . l); éd l ) l -' "'_; kO,te.ess.,:,gene..K a LegoU,amn bl- L: 0';;'0' !r .57';l",.1;.,_~,;r,"" ,...' I' •
1_ .1', fJ' "- ~ cl ". <"o paSSIV H:::gv e em e so meg i zottSQ(Jnat onze'len al,;" hnz,,- "- - " - .,-sep,CSl mU,]-
"'1 ~ T ' {. ~ T t' I k l ' ...a~u_t:l.,t .. v _·a,(;ol ~ ;;'.? b r"',,,,,-("; ,- - ,'. I I "
tU.elet{<o'{ l.elOSZJa ja ,es enne II szervezésének alapját lerakni, \ r", é c k f' d' ej't "cr' rJP, ,',o. IZ "')';Z!;e\!,2~ KOl~i'!SíM ,en,
fl' l' t ""'1 .. , . ", ,_l<'iiS S.O ara sa",o l,.,en) '-", néo,zk á Í\lC2c>pdl bu::a
'~J~~lanya,,{ef.~ l:.l.eZ?Oe.ren~ es i részletes utmutatasokat ad a munkájaban a iegmesszebb me- sc;?'el, vaiem;;;
h.oros'<lrcsa kozseg }paros~Ht a jPolgAri lakosság légoltalmának nően lámogatni, laL at zl

békési, község iparosait I ""~,~~~",,,"' "'''''_''' -*,,_

a Gyula és vidéke, Csorvás l
" ,'I

község iparosait az Orosháza l
és vidéke, Kondoros, Öcsöd és l
Békésszen1andrás község ipa- J

rosait a szarvasi iárasi ipartes- I
Fiizesgyar~at Vésztö és I

Körösladány iparosait a szeg- I
halmi járási ipartestület, végül
Békéssamsom község iparosaH
Tótkomlós és vidéke ipartestü-
let kötelékébe sorozta be, I

E rendelkezésével egyidejü- I
leg ul.asitást adott a miniszter I
Békés vármegye alispánjának, !
hogy az elrendelt intézkedése-!

ket SO j~~att _hajtswa V:: I
!

a Polgári I
i tasitás I
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Az Országos Froniharcos Szö·
vetség Gyomai Csoportja 1936.
évi december hó 6-án a kőz~

ségháza disztermeben délután
4 órai kezdettel t8rtja alakuló
közgyülését. Az Országos Ele
nökség képviseletében. WaUer
Terenyi Jenő ny. 21ezredes Or
szágos elnökségi tag fog meg
jelenni.

Térgy§orozat:
1, Elnöki megnyitó és szer

vező tiszti beszámoló.
2. Elnökség és tisztikar meg

választása.
3. Központi kiküldött be~

széde.
4. A megválasztott tisztikar

ünnepélyes fogadaimutétele.
5. Elnöki zárszó.
Felkérem az összes hadviselt

bajtársakar, hogy az alakuló
közgyülésén mennél számosab
ban jelenjenek meg.

tla.jtálcS ! Várlak t
SzenTező tiszt

Ferenc gon
KÖP, decem-

beri váHozatosságá-
és rnagas szinvonaláról. Az

olvasó kima"Hó kap
a színház, könyvkiadás, zene,
film jelentős eseményeiről is
ugy, hogy bizvást el lehet mon
dani a TÜKÖR-ről, hogy esz
ményi ad azok ke-
zébe, akik a magyar szellemi
élet iránt őszintén érdeklődnek.

A Gyomai Ujság előfizetöinek
és oivasóinak jó szolgálatot vé
lünk tenni, amidőn most-
karácsony előtt - ennek a tar
talmas es értékes folyóirat nak
lapunkkal együttesen való elő

fizetését megkönnyHeni ki 'lán-
A TÜKÖH 1937. évi előfi

zetése : a legszebb karacsonyi
ajándék. Az együttes előfizetés

:rői készségesen ad felvilágosi
tást lapunk kiadóhivatala.

részére.

műtermében

fénykép.
fénykép.
fénykép.

Őrizze meg ezen
sz:aivényt és hasz

fa! szavazás
nál

23.)

gverseny

A R~m3 2000 \'Egón tenge
;:-1: száHit Priigáh,fL A. Rirn,2.
:'l1urányi-SalgótarjMIi Vasmü
kétoJdali engedélY alapján kom
penzációs keretének terhére
2000 vagón lengerH "záBit Cseh
szIovákiába. A szúUHmányükM
:részben ,niir utnflk is ln1clHot
ták.

cm.

: BER
(Horihy Miklós

V,CS műterem

G"CI ! c'.\ t' e'~"" .~ k c;; Zer6'",..01 ~~~'V~\.'V

felvételeinek keszitése.
százalékos árkedvezmény él versenyzők

Részfvéteii határidő december 15,
Siessen is gyermekét

Jefényképezletni.
cm, nagyságu
cm.
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Szavazó szelvény.
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Ecdeklődni

20

száz POBlJl)ás
~;;\Ej azt kéri a mi!'lisz(e~"től,

h0gy Békéscsabái egy egyenes
betonuital Szolnokon V~h'.r

Kecskeme[en k'8reszWi kössék
. R

össze Budapesnet '
~" .. - . + l-. !
"g f:;mJ-:'sva~.4~:-' ~Pí3r(·\. fQyuangu- fi

~ "-' '" ;i

lag vá!asztoli:::k me2 a Qyön- l kúk erede!i rajzf'iit közli.
gyösi kerüJeJben or~zágg;ülési! szúm ára flű miér.
I é " 1." l J"" ~ .. I"-{ pVlse onel';:, "tH J2.f. a gyon- .'
gyösi kerület, hogy Temesváry ~

Imrét vá!aszHoHák meg, A gyo- "
mai kerület is jobban járt y01-l
na, ha 1934, márcEus 31-én I
T cmesvál"'y j mrétválas?lchatia !
volna meg. Ii

- i
rü!l]~~f1 6~'-';, i. '."-- !

Am8lgyar :8.i liam- I
vasutak anyagbeszerzési osztá- i
lya már hosszabb idő óta ~ár- fl' Egy d,jai ;;\

l l-b \c:inai rabló!{ /,özötí. Erről kő-gyal.ásokat fo.)' iat ao an az l
irányban. hogy a Máv talpfa zöl páratlanul érdekes cikket a
szijJ'St\gle~ének jelen.tős réslé~ I Délibáb száma, amely 100
Romimi2.ból és Délszláviából I oldal és gazdag

I tar!alommai jelent meg, Remek
fedezze. Hirek szerint az erre- l -rádiómüsorokal, premierbeszá-
von.atkozó egyezmény a ma- l molókat, . szinházi cikkeket,
gyar kormány Románia és Dél- I pletykákat, nagyszerű filmro
szlávia közölt létrejött. A Máv vatot, pompás noveHákat, egy
a sz'Ükséges talpfa mennyiséget telvonásos szindarabot és több
ko:npenzációs uton vásárolja mint száz képet talál az olva
és fl talpfa ellenében a Máv, só a népszerü szinházi képes
Gépgyár fog Romániában és 'I' lapban. A Délibáb egy száma 20
Délszláviába mezőgazdaságigé-. fillér.
peket száHitani. }{arácsony és ujév hetében

Ll .. II t' I' !. Hogyan gyűl: e le a gyell, I este 7 óráig lesznek nyitva
ge ember az erőset? Ez II ci· I ;az iiz!etel-r. I)"C<2rnbc'f iJÓrlőPl"él

me annak a rendkívül érdekes I CSíe 6 ól'oDan áliapilOilák meg
képekkel iHusztráH cikknek, I az i.izielek újióráiéd Elvére!!
3m€ly Tolnai Világlapja uj szá-j íz ka"ÉicsOW!l~" úi:v h 12, I
mil ban J'elent mea. il legkiW.. i cn,i!;or c::;:c 7 Ö,'é:iq !,';;'i!liJl::ck l

...... -.J nvi va ~Z Ü/!Ci-.::>).{ \/asé~rnfD i
nöbb magyar irók noveHáin ki-l csak reg\.?c! 7 c'mtiól 9 órá'!?!

.... A . I. ~ .. ~ 1 -{ I '~ . .
VUI SZamta an pompas '::;H",{ei, i ::3Löuoú ilY3lvöjaflam. j

l
~"'_~~.4.,,~~~~'W-W-~ !- ~~~ I

~

~
I
II

I

bezáróan a
szertár tart "i~,.H~é!CH',HV""
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rcn,l!'c :ill 1l">O'!Y<Í2'; i".i na~:p·:szerü fmnepi....' 1.:. ~ ",U..::> " F" li b ".~ .;:.J -; _.J

"--tÍi:iL ~Wl80an., ~:Ó 5-én fl Kor-I regényt és kőzel meg a TÜ-
. I mányzó Ur ÖfőméHósága nev-j Iál 22 o!YD,SÓ száma, hog:,·

~:y ')~v,,:ce;' .-~ ·","o~Z<" (\·1 ürmepénel;: estéjén;) órai kez- j pesiapban. szórakozásnak a leg:-
!Hller1l!2IpC;I{cm e!' éjjel rninden I nagyszabású ünuepélyí il! egy szama irók

• • .. ,T' , ,l "'- ' , ,
h:Jnap l-lől 5 19 a slaa.HY es ! tart a pohHiri iskol~ az l rl!(J~Elvei

.. "~ , il
utc&SÓ iwpjávaJ ln. érdek- I fl. magyar o!vasóközön-

"",li,nC,;I' ..-.tn,;r;.,'\u.... ~,',: ~ I: a S,....~';l'"1\lI p,1 0·
4 ~'7Z0nVSQO::': ~ b) '-'5) f, SZivesen ;' .' ·L".hUi ..... 1" ~I.. u.) ·,\1,Ó
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Gye:lg-ébb b.aromW~lvitelí;

szezor:liB. számH::m?l;. Barom
íildviteiünk főidénye novem
ber és december, Vonatkozik
ez ktdönösen az angol piacra,
amelYiiek pulykaszüksegletét je
lentős részben Magyarország
fedez], Abban az esethen, ha a
jelenleg 1.10 és 1.50 pengő kö
zött változó termelői árszeril1t
nem simul 21 világpiaci árhoz,
könnyen· lehetséges, hogy vá·
gott csirke meHett angliai puly
kakivitei'Ünk is visszafejiödik,
annál is inkább, mert hiszen
az angol pulyl{akiv,te!
fóidénye a karácsonyi, az
évi és a vízkereszti, amelyre a
szállítások éppen most kezdőd
nek Minthogy az angol csalá
di 'Ünnep lakomája a
pul.yka, vaiószin'Ü, hogy a ia
vaszi királyi koronázás alkal
mából is ez a pecsenye kerül
az angol asztalokra. Kérdés
azonban, hogy ez az ünnepség
nem huzódík-e 'Oly késő ta
vas.ua, amikor a magyar
pulykának már rég elmldt a
fogyasztási idénye. Jelentős

mennyiségü pulyl{l;h
éppen ezért ebből az
ból nem igen számitanak,

ucca 5
meg az i

>

uj mod~m urologiaisebé:>zeH I
irüézei" ," YIindszenli !.ichten-I
berg Sanaor, v. ~::1 egyete- l

rci ümár, .a Sankt Hedvig Kran- l
,I

l..:enhaus uroloQiai vsztaiyán(1k)
L,> - i'

V. igazgaló-íőorvos3!, vezetése i
meÚeU, r

c' • j\,- ,-,., • , iA "i";U-il"~'::tL:'~ gj"Oll] ,fU csoporoc.- i:

f. hó 2-án váiasztmányi gy'Ü- I
lést tartott A gyűlésen elhatá- !

1-. o efv " : ':,1' Sp·1'H ,., 'i.lj, bJ Cll. .t Li,~ oa..~J.. "'1 !

község szegényei részére kiH-:
döH rMösán1 adományt fl Mansz. :
ta"J"ui feldolQozzálL hOQV a fázó io .~' I~. I
rászorulóknak kioszt- i
ható legyen. I

1 l ~. jA !1omtdr :3ZÖVdKezet {özn I

Gyoma és . End,röd. ~azdáiv~l, I
hogy a bjzom;H1Y" lerakalanj

. lévő rnezőgazdasági ~épekel és I
szerszámokat részlel!izelésre is I

adja a vevőlmek. A szövetkezet I
gazdáiak figyelmét a

most aktuális tengeri morzso
lókra, Az érdeklődők nézzék
meg a szövetkezet raktárában
ezeket a morzsólókat és látni
fogják, hogy ilyen előnyös ár-

sehol másutt nem vesznek
morzsoló t, mint a Hombár sző

vetkezetnét



H:'lHgária könyvnyc,mdavállalat, Gyom~
feidös ű.zemvezdj; Teket Sándor

ÜzleU'lelyis~9 bármilyen iparDsEa\<
an:a)n"\Rs~ az Enrrnann féle házban üi."

cson kiadó. ~,:-2

Sza!6ld Istvánnak: il gyomai vá
sárba egy s z ö k e ,; 0 c a másfél
éve::: hasa:: diszn'.1ja elre.szc:t - Ald
tud rótt jelentse· [i rcndctségen iHő ju
ta.jün~ba részesüL 3-2

H< Szabó .ió~se~fiéi két fertály kö
lesftnél{l j;yil3.s és egy zsellédöld v~n

elad'J. Laki), Gróf Széchényi Jslván ú.
1. ker. 36 sz. alatt 2-2

Domokos Albert v{l]anys:l.erelö és
műszerész azonna:'i -:.JeJl~pésre fehresz
egy es tanuló fiukat 3

KOSH.lth l~los u. 19 sz. alaH egy
rr~ahaJ?:ónl ebédlö butür van eladó. 3-3

6 dfb 100 kg-oshizÖ ~s vág6 bá
rány Aik: h1ánon téglagyárosnál eladó.
KiHlnő zamatu bor lite-

renkénl 56 Í,Herérl I':erekes

Ezennel értesüem a nagyérdemű ko
,,-cnsc':get, hogy ;é[};nűiJclyemetáthelyez
'te'rI lókaj ut 8 sz hazba. ;}h,::l eovllb'o
>.C':YI;Ho:n Ei 111 DHt1..d l e~ ké:r~rn a 11. é.
~~f'zön.~~·Q: sziV-25 1,.ová.bbt pártfogását.
r,"~lelt'i!cl: Ferem::. 3-3

--~2G

egy liter kadarka vagy
ie!Jér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kisTállitva
s feladva. Vasuti fUvar kb.
4 fillér literenként. CsaKis
50 literen felüli rendelési
fogadok el. Hon::l6t díjmen
tesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
külclendő vissza. SzHkűi

dés utánvéttel. Egy pengő

!evéib2iv~g ellenében kül
dök nlÍniát él borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés
tiszta, tökéletes zamatusk

és rn e ro s.;.rva~'Y:J3lk.

Szék.ely fere:i1c kft.
f.aj1J>orpir!cás:Eete ..--/

Soa':adh:ert r Pesitn-e~ye.

ubjikáció
SPITZER DZZSŐ tQ~l, bőr- és

9y<'!pjrJk;;;rés~ret;;5 tc:lhdja il. 12kos
sag4a1, hogy üzi!;;:t~benr KOS5frth r u ..
3. S~. a~'att 10]j2it, bÖj:~ é3 gyapjút a
lcg;"~g3sabll nap! ánJ!""' vásáro!. - .
A té~i nyulbör5k mai ara" P.

iKará';;;sol"lyi f€'i'IIy3k minden nagy·
ságban kap!J.atók~ ZőlJ Bcnjá;nÍn
szerszáJnfa ;{ere;;;kcdőné! grf. Tisza Ist:'"
ván ut 7f"J. szánt ~,_:att :1-1

2 fillér

IOLCSÓBB I
III a szöcla'fjz III

EJad/) 8 fenaJV ugd)'i szjn~o.

lanya és gazc2a.sági épüiete!d{ci J 25.
varsáni1átoll. 14 110 d varja30G, 20 hold
udvarnoJwJ], 5 lJ01J nagylaposon.

Eladó házak: Bocskay uton, 3 s'l.obás" .
H>Jrtlly r~il;~dós ulau, 2 0zo~ás, ,Arpáö
uton 2 szobás] Dobó Istvan U1011> 1
szoba konyhás.

Eladó: Özv. Horvátli Péterné, 2 hold
ő;:edi szániója cserepes tanyával, egy
ViJLÍász fegY"er, egy lath"tö irásu irógép.

Keresel< eorv g.F(? cséD16 garnHurát
" 'o ... , '-" ". ~ " 4 "-, 1 b" ~ ,r

azonna!} kes2penz ftzelésst.:!, lovao d l~!

fertály kes~jös~ SZ30tÓt {anyávaL __
Érdeklbdök rordilljanak Izsó Balázs

ingatia.n forgalmi jmcla.\ához.
!3<-~~~~~~A~";

<F..'i'lft"~~""7t!fi:'~1":·ilfn'}'!'&'l""'ri'l'-r,,!'(';~~

S1.erlu~sztesért és kiadásérl re1c!ös ;

ek
l l::' !, 'u.

~é

et:

Gyse ping-pong szakosztálya
müködesét megkezdte a Klein
yendégWben levő helyiségében.
Belépni Illyés István szakasz
Vilyvezetőnél leheL

Gyse vezetősége elhatá.rozta,
hogy tagjai szé;akoztatására
minden hó első vasárnapján
este 8 órai kezdettel filléres
tea estet Karácsony másodnap
ján pedig tánc-estélJ t rendez
az Urikaszinóban. A GySe if
jus:!Jga mint az elmult években
úgy az idén is a Klein ven
déglőben rendezett kedélyes
Szi!veszteresten búcsúzik el az
óéTtOL Az első filléres teaesl f,
hó 13-án vasárnap lesz. Fal'ka~

sinsEky Imre muzsikát

~,.,,,",..~. ""'~h~f"~~' 1\4-u )....'-JP~Jii. _ 412 ~~j';i.'Á.

DecerdJer 6 ~-m már csak egy
mérkőzés lesz a osztáJsban, ..
a Gyomai lejátsdsra kerü16
GyTK - Hunyadi meccs. A
Hunyadi legutóbhi meccsein
igen ki váló formát eL
Elég hivatkoznunk a novem
ber 22-én, Szarvason lejatszott
Turul eHeni mec.csérc, ahol a
kompleien kiálló L osztályu
Turul fdell 3-1 arányú fölényes
győzelm'Olt aratott. Azóta a csa~

pat két tagja HeHmann center
haH és Gál IL csatár hoszan
tartó iegyelrni büntetést kapott
8 j ::lenleg nem játsz hatnak, de
a csapat a tartalékok ellenére
is megtudta akadályozni
vasárnaj:: az ETK gYl3zelméí, A
közvetlen védelem
tés:íi fiukból a halfsGf is
nagyon megbizható, támadásai·
kat pedig Deacsik centerre épí
tik Ha az időjárás megengedi,
ugy a fefballrajongóknnk
teles élm,f-nyben részük
a hoinaf,i mérkOzésen, amely
re eznton is felhivjük a figJe!~

met. Ameecset GÖl1dös József
szóv. fogja vezetni,

dicsérete' érdemeL De külő

nösen a csatarsor volt eleme
ben. A védelem szilárdan láUa
el dolgát. A haUsorban Ballha
I. a csatársort állandóan front
ban tartja, jól adogat, II. fél
időbeli gyenge játéka annak
tudható be, 110gy a VSE elleni
meccsen szerzett sérülése ki
ujjult. Nádudvari és Lakatos
néha szürkék, mentségük "nem
jarhatnak tréningre",

A BlSE lelkesedése kevésnek ..
bizonyult a küzdelemben. L1p
esei, Képiró, Aradszki, László
emelkedtek némileg társaik
fölé.

Göndös kifogástalanul vel;e-
tett. CS. L.

T
Északi It oszt. bajnokság

XH. hó 5-én.
L BTE 1211- 1 50 12 22
2. CASS 12 g 3- 27 8 21
3. KTE II 7 2 2 19 i3 16
4. ETK 11 7 2 2 38 11 16
5. M.MAv. 12 7 1 4 29 28 15
6. VSE 11 4 5 2 16 17 13
7. TAC 105- 5 25 í9 10
8. M.Törekv. 11 3 2 fi 9 24 8
9. Hunyadi 11 2 2 7 9 19 ti

IQ. GySe II 3 - 8 9 36 6
H. GyTK 8 1 2 5 17 24 4
12. BiSE 11 2 - 9 11 34 .,...

vasámapi eredmények:
ETK-Hunyadi 3-3 (2-1). BTE-
M.LViAv. 3-O (2-O).

>li.,--."a>fiW~

bern

GyTK-mSE 7-1 (5-O)
Gyoma, vezette: GÖndös.

GyTK: Krutek, - Rozsnyai,
Vatai, - Nádu.dvari, Bartha L,
Lakatos, - Olajos, Csalah, Hau
Csikós 1) Bartik n.

.BlSE: Pocsai, - Képíró, Ba
tizi, - Fábián, Fraclszky, Szücs,
- László, Petrás~ LipcseL Ve- i
res, Fekete. l

4 fokos hidegben a BiSE in- l
dHja utnak a labdát A GyTK:
mindjárt vehemeinsen támad. l
4. percben Csalah - Olajos a !
labda utja, az utóbbi Rauhoz!

me~~zerzi.a vezetést l
1-0. GyTK H1madások állan-,
dóvá válnak, 9. percben Csa-!

lah kiugratj~ ~aut é~~ .~en~er li
most sem Iubaz. A olSE saját
térfelére sA:orul és a GyTK min- I
den akcióját lelkes biztatáss~l I
kiséri a kisszámu drukker ta- I

. A fölény nyomasztó. A 13, I
percben Olajos SI véde- I
lem magához tért ...,v?lna 9. lonb li
sarokba bombáz. ;:HJ. fl ElSE
kissé szóhoz Fekete szépen I·'

. a labda azonban Krutek f

zsál~mánya. 34. percben Csikós I
kavarodásból közvetlen kőzel-'

ről belwtor. 4-O. 41. percben i

Bartik szépen iveH korneréből ,
Csalah beáHHja a félidő ered l
ményét. 5·0, I

Szünet után a felmelegedett I
GyTK továbbra is diktálja az l
iramot. Kisebb békési fölény I
alakul ki, de a gól elmarad. G.
percben Bartik hosszu· labdát
kap, elszalad vele és a 16-05
vonalról küldött löYésével szem
ben Pocsai tehetetlen. 6-O. A
békésiek támadnak, a támadá
sukat siker koronázza. Lipcsei
mintegy 20 méterről kapura
Krutek elkönnyelmüsködi a

lábakőzött a hálóba ke-,
röt Potya góL 6-1. A közön
ség hangos biztatására a GyTK
erősit és a 38, percben Bartik
beállitja a végeredményt. 7-1. i

A GyTK mindene~es tagja I

"

hogJf il kliiföldi áru mint
a magyar. A

A
A gyomai anyakönyvi hiva

tal november 25
től december 2-ig a következő

bejegyzések törlténitek
Házcu1iágot :

Szilágyi György és Kiszely
Erzsébet,'Izsó Ferenc és Kruchió
Emilia, Péter István és Hunya

j

Margit.

Fósz:ereplők:

Henry Wllcox3n, iLoretla Jo-
scp Schildkral.llt. Katherine de

Mille.

~,

'irón a: l,:g!ínomabb grafitból gyár!olt
legjobb magyar irólJ.

Ezt kérje mindenütt.
G'Yi\RTjP.: SCHULER JÓZSEf R.-T.

VtMMH.1t.H~~~~"ÍIY~~~

1Q36. dece:mber 6-án WJSárr13p 5 és 8
órakor és december 8-3n kCc.:J':D

Slepl. fog. ünnepén 5 és 8 órakor

A. velencei filiTIlffersenysn
kittll'ltetat1i; világ·mrn.

Szül<Ettek::
Gózon Józsefné Mária

fia József ref., Timilr Imréné
Látkóczld leanya MagdoL
na rk" Andrásné Hirt
fia leánya Magdol na rl:.

~

E l12lg;y történelmi fHmúen szinte döb
benetesen elevenedik 111eg a sulyos és
komor levegójil középkor El:nden pom
pájha! és vérgőzös, vad harciasságá·
wal. A fantasztikus iőmegjelenetek a v/.;
res városlromok és it megrenditö vaJ
!;isi látomások ra/óban lenyüg6zik a

néző i;özöl1séget

Egy iegJ'eskedés
vigjáték.

Hangos Magyar Vl1ághíradó,
Ezen viiágtörténelmi filme(, hogy min
denki megnéz:hesse és amelyre meg
hivjuk az iskolás és leventés gyermeke

ket is kedden az: 5 órai előadás

leszámtott helyárakkal lesz.
F~nt. hely 50, l. hely 40, IL hely 30,

Iil. hely 20 fillér-

Rendes helyál'ak:

Keresztes
adjárat

Történelmi dráma.
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Hirdetések dijszabásai;
EgyhaiJábos (55 mm széles) 1 cm. magas hírdeté~

~ fillér. Űtszöri hirdetésn-él W százalék, tízszer!!i!él
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék é3
~ejévi hjrdetésesetén 25 százalék kedvezményt adunk.

a polgári párthoz tartozók egy
kissé komolyabban vették vol
na a dolgot, Ht is ök győzhete

tek volna,
V. k e r ü l e t b e n rendes

tagnak Kruchió István (75), ifj.
Erdei Mihály (40), póUagnak
Kun Gergely (65).

Az endrődi

k épviselötestületi
vá!asztások eredménye

Endrőd községben is, a vá
lasztások előtt, sikerült a po!
gári jelőltek névsorában egyes
ségre lépni és ott is összefo
gással a polgári. lista győzött,.

ép ugy, mint Gyomán, ott is
csak az egyik kerületben tud
tak a szocialisták győzni. A vá
lasztás eredménye a következő:

az L szavazási kerületben
rendes tagok Dinya Miklós és
Homok István) póttag Gyurka
Imre.

a kerületben rendes ta-
gok Mészáros János és Sala
mon Lajos, póttag Salamon La
jos.

a lll. kerületben rendes tag
Vaszkó József és Hornok Já
nos, póttag Timár István.

a IV. kerületben rendes ta e

gok Fülöp János, Timár Á.
Imre, póttag Fülöp János.

az kerületben rendes ta=
gok LesHiczki István és Varju
Elek, póttag Kulik Vendel.

A polgári légoitalt'm felépitése,
mOkődőképességénekfenl'!~artá$a

nem egyedül él törvény végrehaj
tásán l'\1ulik!

A szUkséges biztonság elérésé
hez mulhatatlanul szUkséges a
társadalom legszélesebb rétegei
nek megértése, öntell'ékeny, oda
adó támogatása, hazafias áldo
zatkészsége és önzetlen lelkese.
dése.

A védelem csupán akkor kez
csegtet eredménnyel, ha minden
állampolgár, valllmel"llnyi közható
ság, intézmény éstestl.ilet méiyefl
átérzi a 'leszedeimet, amely a lé.
gitámadtlsok. révén a nemzet iétét
fenyegeti és· hazafias kötelesség
érzettl51 i!lthatva, s:ci'!vel-Iélekkei
s%olg&ija oa homrédeimének ezen
legujabb és a többiekkel legalább
is egyenral"llSu tényezőjét, amely
egyúttal az otthon, cl. esaiád, a
vagyon, III ml.lnkahely oltalmát je.
lenti,

ártok
e

szavazott 691. 1. kerületbEm
833-ból leszavazott . 307; nem
szavazott 526.

Megválasztották

I. k e r ft l e t b e n rendes tag
nak Lukács Antal (281), Aranyi
Mihály (232), póUagnak V. Ko-
vács Imre (222). c •

It k e r ü l e t b e n· rendes tag
nak Oláh Lajos (136), V{agner
Márton (126).

IH. ll: e r ü l e t b c e n rendes
tagnak Kruchió. Lajos (140),
Kruchió Sándor (152), póttag
nak ifj. Wagner Ádám (138).

IV. li: e :r ü l e t b e n rendes
tagnak Szabó József (SS), Föl~

desi Antal (81), póttagnak Pa
raizs Lajos (81): Egyediil eb~·

ben a kerületben győztek.. c a
szocialisták. A polgliri párt· je.
löltjei 51, 49 és a póttag 51!
szavazatot kapott, tehát azt lát-

itt is? a IV, kerületben

álla~ok álljanak rendelkezésre, l

hogy ai Isten áldoUatalajun
kon a halárunkoll áUolyó és
még mindezideig nem haszno~

suoa Körös vlzéből olyasmit.
és annyil termeljiink, hogy hő

séges munkaalkalma, bőséges

keresete legyen mindenkinek a
községünkben és ne legyen in-
séges és éhező közöttünk .

Ennek a nagy munkának IC

alapjait vessék meg az uj képVi
selőtestületi tagok és induljon I
meg a munka. 'V, f

ál
el

Csak a IV. kerületben győztek a szociálisták I
Lucskos téli időben; decem- l ben sem ragadtatja el magát és

ber 8 án tartották meg Gyomán mindenki tudja, hogy hogyan
a 3 évenként ismétlődő képvi- kell viselkednie. Erre a tegyel
se1őtestüleli választásokat. Gyo- mezeHségre építeni lehet Ez·
ma öt választó kerületében 10 zel a fegyelmezettséggel még
rendes és 4 póttagságra ejtet- nagyobb dolgokat is lehet léte.
ték meg a választásokat Egyet-

siteni. Amikor ezt igy általA·
len egy helyen sem történt

nosan közöljük, ebben c a di
semmiféle rendzavarás vagy

cséretben minden rendü ésmas nemü kihágás. A gyomai
nép szokásos nyugcdt viselke- rangu gyomai választó polgár-
désére vall, hogy ilyen eseteke nak a dicséretét foglaljuk össze.

Gazdáink még nem tudják min~annyian

éi kötelességüket

Az öt gyomai váiaszlókerü
lelben összesen 4474 szavazás
ra j0i>0suU egyén van, ezek·
közül csak 9112, tehát az összes
szavazásra jogosul!aknak csak
21.5 százaléka szavazoti le.

Kerületenként százalékban ki
fejezve az i. kerületben lesza
vazoU 36.9 százalék, fi HI. ke- I
rületben 21 százalék, a It ke- !
rülelben 18.5 százalé:k, a IV, li
~erület_~en 18.4 sza~alék és az
V. keruletben 14 sZ3.zalék. Szá~ •
mokban kifejez\'e: legtöbben i
mara.dt<ik. távol a IL kerület-l.
ben, ahol 946 szavazatra jogo.
sult közül csak 174: szavazott
le, tehát 772 nem szavazott Az !
V. kerületben 896 közül 125 I
szavazott) tehát nem szavazott ,!

771. A HL választókerületben
952 szavazatra jogosult közül
200 szavazott le, nem szava
zott 752. A kerületben 847

156 szavazott, tehát nem

szükségih:J.k; hogya megfelelő '
:iskoláz~atáshoz szükséges helyi
ségek, tanerők és a tanitásb.oz
sziL:;s'éges szemléltető és kisér
letez.;) eszközök álljanak ren
delkezésre? Ha elgondoljuk, I

mennyi pénzre volna szükség,
hogya mezőgazdálkodás in-

tenzivebbé és jövedelmezőbbé

télleléhez szükséges talaj müveló !
sZ8rszamok, a szükséges gépi
és állati erők, megfelő nemes
veWmagvak, megfelelő tenyész-

~\ RtL\ I
és ne he~~~l~sre ~y?l~ön. őssze l
agyomal jaras ket Kozsegén·ek I
ujonnan megalakuH két képvi- I

i "t "'\' . I " Ise o es,u ete. AUlrCI. l.egyvere- .1

ket rakjuk a padlás eldugott I
zugába, vegyük elő a kalapá- I
csot, az asói, a kapát, a kaszát, i
az iróloHat, a ceruzát és ki-ki i.

a maga rendeltetése, a maga I
tehetsége szerint kezdjen az I
épitő munkához. I

A többség akaratát tartsuk i
szemelőU és nyugodj unk bele, I
hogy. azo~ inté~ik a l~özségeh~k I
ügyeIt 3 even at, akike! a koz II

bizalma erre a tisztségre el-!
hivott i

A munka legyen nemes, le- ~

gyen önzetlen A célkHüzés l
meg van: a község gyűjtő fo- I
galma alaH minden gazdasági, !
minden szociális és minden l
kulturális kivánaimat fl. lehető- l
ségek szerint szolgálni. i

Talán soha sem kellett ne- l
hezebb időkben végezili a köz- !
ségeink munkáját, mint fl. mos- !
taní k ri ~ i k u s időkben. Az l

C1935í36·os ,gazdasá.gi év 11oza- i. ~ ,
ma IT! essze elmarad aHól fl. sok l

". "l . . l"" c' - Iy,esztesegw. amit az e ozo evel>: l

aszály és más termelési csapá- !
sa rs.nk mért, hogy ennek az!
egy :;;súendőnek hozamával pó-l
t.oin i iudnánk a hiányokat. Ép- ~
nenezert várunk sokat és töb- I
bet az uj veleíöinktőI" akiknek !
meg keH találniok azokat a l
gazdasági és szellemi forráso- I
}{a~, amei.yekből a községeink c,

sz~ks~gleieü, h21 nem is teljes
egeszebe'l, de nagyobb részt"
l ' d':ill . cl ''>' . H in lu J'-- >: lr8-Jf el..,gltem. A a I
elgondolj nk, hogy mennyi pénz- I
re volna szükséae k6zséoeink- IIb c b

nek, hogyabelterületi utakat, !
járdákat, valamíllt a küHerüleü 'I
fontosabh utvonalakat kibur- i
koltatriák, vagy legalább hen-!
gereIési kezelésse! olyan álla- .11

hoznák, hogy azokon a
Á,"" é d"b lSZ"uHl.aS eg sz eszten ü en za- i

vartalanul folyhassék ez Ha el~ l
> •• • • 1 'gcmaolmK, mennv! :'Jéuzre voi· I

~3 szükség, hogy· 8~ köz€gész- i
. . ,>, l " f' (segn i{IVanainlfU::j}ai~ D1eg -'e.~e- l

Mell gyermekeillkcL szegénye- l
inket, ;; a sziHő nőkeI, általában i
népünk e<1észséQi kivánalmaH I

i<j. .......' .;.... II

ki elégiteni ? Ha eRQon- I
lU li

pén~re l



Szerda esté
December 2-án a Németvá

rosi Olvasókörben csekély szá
mú hallgatóság volt jelen~ Pe·
dig az előadások méHán érde~

meltek volna zsu.folt termet
Göudós József poJg, isk. igaz
gató megnyHójaban beszélt az
ismerelszerzés jelentőségéről s
a nemes szórakozás lélekeme
lő voltáról s valószinü, hogy a
megjelent hallgatóság meggyő·

ződ've az elmondottak igazsá
gáról elmondják . majd isme·
rőseiknek a szép e;;tét os más
kor itt is oly nagy számú haUQ
gatóság fog megjelenni, núnt a
többi körökben.

Ezután Dr. Komál' Gyula ál
lalorvos tarloU ritkán hallhat.ó
érdekes és nagyon szemléletes
előadást az állatbetegségekről

és a környéken divatos gyó
gyítási mMokról. A nagy tet~

szessel fogadott előadás után

Molnár Gyula és ifj. Molnár

Gyula tréfás párjelenetein mu-·
latoH a közönség.

Legközelebbi előadás a 48-as

olvasőkörben lesz, ahol Wagner

Márton és Cs. Szabó tart

előadást, remélhetőleg nagYtt

számú hallgatóság előtt,

sitbasson az ebben a.z üzletág
ban foglalkozóknak.

Igéretet
szövetkezet arra is,
reces csirkenevelés
sét népies
kat hamarosan m'j;gl,:ajJlllLk,
kor is
belül
kBzöUj UOQY azok is mecrism·"'i'_...... .,.. .to .1..'11.

kedhesseneLr. acsirkene.
ve!éssel, akik eddig nem
lalkoziak vele.

A ketreces csirkenevdéssel
jelentős tejmennyiséget is keH
felhaszná.lnL A tehénta~tó gaz
dáink figyetmét szintén
juk arra, hogya fokozott tej
termelés következtében, akár a
helybeli lejszövettezet, akár a
lakosoktól külön. megvásároH
tejjel a ketreces csirkenevelés
ideJ'ére eav narrvobb teikeb'ps1At,-0'_, ,-:;S"" .J Ji;. ""' .... ~ '-' ""

, indu! iTIer! i ny" 2Z0!;" ", "i{i J. a
t)~.:':) • Jl.....; ~ - _.'\.

tejtermelésüket fokozni <U'.< I <u.".

nem árt, ha szintén figyelem
mel kisüík a ke~reces csirke
nevelés akciójá!1ak a. folvama
tát és ha a te1szüksérllet • in<'ffoJ c; · .....0

indul, álljanak rendelkezésre.
A Hombár szövetkezet nUlai1

'"is állit be az irodahely&ég mel-
leW szobákban egypár ketre
cet és lehetővé kivánja tenni,
bogya szövetkezet heluséo'ében

.' 'o

a ketrecben nevelt csirkék ke-
zelési móajM oH megfigyelhes
sék az érdeklődők.

:li, hogy II gyermekek fogé
kony lelkében megragadjahak
II 3zéthnzás és ÍOITong"'s SZác

vBi, mert ez az árvs- les'~vé:r

telen magyar nemzet csak b··
tcnben bií;hat test VI~~' i
érzés és a szeretet
összetartás és szeretet
fő[örek~ésü!lk, - Hl\.'HiLaUHCl.

mert csak az a nép
hat, amely erkölcsös, hithuzgó
és Istent hordja leUU:~ben. lu
az iskolában keH megtanulnia
a jÖ1iiŐ magyarjainak, hogy nA
hazáért mindent, a hazát sem
miért." Kéri az iskola növen
dékeH, hogy testvérként s~ere5-'
sék egymást mindenkor és amit
itt tanulnak, melyen a szivük
be zárva vigyék magukkaL Az
uj iskolát pedig az Atya, Fiu
Szentlélek hárúmszemé!ybó:n
egy Isten nevében felavatja és
rendeHetésének átadja. Azután
a nemzeti imádságunk, a Him
nusz sorai csendülnek fel a
megjelentek ajkain, majd az
iskolaszéki elnök mégegyszer
köszönetet mond a megjelent
testületek képviselőinek és a
megjelent közönségnek.

Rerné!jük, hogy ez SiZ iskola
kifejti azt az áldásos müködést,
amiért felépült és talán az ér
dekelt szervek is belátják en~

nek az iskolának a fontosságát
és ellátják azt megfelelő tanQ

erővel.

!

G ornán i
s7.ágszerte mutatkozik a korai l
csirkék ir~nt és igy nekünk is I
számDinunk. kell azzal, bogy \
nem tudnak bennünket az el- I
só időben teljesen kielégiteni. !
Azt az örvendetes hirt mégis I
közölhetj lik az igénylőkkel,

hogya keltető állomás felügye
lőjének igeretét kapta Wagner
Márton, hogy az első kelésü
csirkéket,' cirka 6000 db·ot,
mind a gyomai igénylők kap-
ják meg. . I

Éberen kisérjük figyelémmel

a Békéscsabai Keltető Állomás

tojás mennyiségét, va lamint a
csirkék fajta jeHegéL A Hom
bár szövetkezet igazgatósága
magáévá teHe ennek az akci·
ónak a községünkre nézve nagy
gazdasági jelenlöségét és a szö
vetkezet aparátusával ugy a
csirkék beszerzése, mint majd
a csirkék értékesítésében se
gHségére akar ienni lakosaink
nak és ezt a foglalkozási ácsat II

ld akarja építeni lakosaink kö
zött ugy, hogy, ebből egy je- i
lentős jövedelmezőséget bizto- l

ketreces csirkeneve!és
forradaLl1a

A

Régi kivánsága teljesült az!
idén Besenyszeg lakosságának, l
amikor felépült az uj l,ő;c"égi l
elemi iskola. Nemcsak fil? is~!

kolás gyermekek érzik ennek I
az iskólának áldását, hanem a!
s~ü~~k is, .akiknek bizony: kü-,
lönosen. telen, sok gondOl oko- !
zott a gyer~ekek isko~ába já~ l
ratása. Pemg sok neHézségen l
ment keresztül az iskola felépi-l
tésének terve, mig megvaiósult. l
Hiszen még a tanilói vö'tlasz- I
!ásra sem kapott ~ngedélyt .az l
Iskolaszék és ma IS egy tamtó!
v~gzi, a ~ét ta~erónek .. is [:e- I
hezseget Jelentő munkUL Ezer! j

maradt el a felavatás is a tanév l
meguyitásáról november 2~I·ére. !

Szép ünnepélyben volt ré-!
szük a megjelent érdeklődök- l
nek. Zsufolva, lele volt az is- i
kola nagy terme az egyes tes- ~
tiiletek képviselőivel, az érdek- l
lődőkkel és az iskola tal1ulói- l
val. A felavató beszédet Répás!
Pál iskolaszéld elnök tartotta. I
Meleg szavakkal üdvözli a meg
jelenteket Beszámol arról, hogy
mHyen nehezen épült fel ez az
iskola és milyen fontos szere
pe van a besenyszegiek életé
hen. Kéri a szülőket, hegy !á
mogassák a tanítók munkaj:H,
mert hiába minden jószándék,
ha II gyermekek otthon nem
.részesülnek szeretetben és gon·
dodsban. Nem szabad enged-

Alig két hele, bogy Pred- I

merszky Dezső kidkereskedel-!
mi hivatali felügyelő a Hom.!
bár szövetkeze!néa meggyőző- l
eo ismertette a ketreces csir-!
kenevelés előnyös. kereseti Ie-l
hetőségeit, amióta Beinsch,ólh l
József asztalos mester, valamint l
az előadást hallgatók maguk!
propagállák a ketreces csirke.!
nevelést a község lakosai kő-!

zött és már oU tartunk, hoi,Y I
miotegy 10.000 csirkét igé- l

nyelIllek arra a célra, hogy eze- I
ket e szerint a mód szerint ne- l
veljék fel. l

'"Vagner Márton, a Hombár!
szövetkezet ügyvezető igaZl3.-!
tója Békéscsabán tárgyalást foly- I
latoU a csirke-keltető állomás l
telügyelőjével és megtudta tőle,

hogy az első csirkék december
29 én kelnek ki, ezeknek da
rabját 24 fillérért kapjuk majd'jl
Valószinűleg nem tudják teljes
egészében kielégiteni ezt a l

m~gy igényiést, mert az állami· l
lag ellenőrzött farmok tojás I
termelése még nem elég ahhoz II

a nagy igényléshez, ami or-

szerint van

szavaz.
házszámig

ipiU'c~sl!~n()J1(~hlko;:ab'fn) sza-

ház:·,t;á·
mig e Varga Pál-féle iskolábari
szavaz.

IV-ker. 1501--2050 házszá·
mig a Központi ref. iskolában
szavaz.

V-ker. 2051·t61 végig a köz
ségházánál szaV9.Z.

Endrőd rHisei
az 1937 évben

Rendes tagok:

l. Özv. Cúhat Károlyné Kusz
ka Juliánna Turkeve 1324
51 tilt

2. Dr. Ádám Ferenc Mező-
tur 1232 P. 70 .,.

3. Özv. Szatmári Andrásné
~lezötu.r 1124 P. 73 fill.

4. Csernus Mihálv P.
58 tiU. '" -

5. Timár Imre 913 P. 50 tiH.
6. Hanyecz Vince 799 P. 47

finér.
7. Varju Fülöp 743 41 filL
8. AndOil.' 667 P. 36

fill."
9. Ugrin István Gyoma 666

P. 49 fHl. .,.

Dr. Ugrin László Gyula
648 <-

lL Dr. Ugrin Péter Nándor
638 90 fill, ..

12. Dr. Kovács Péter Gvoma
635 ·P. fiU. .. ~

13. Uhrin M. Imre 568 52
fill.

Kálmán Imre 555 99
fill.

15. Kovács Mátyás 551 P.62
fillér. *

Ivánvi Imre 549 08
fillér. ~

Kalmár Károly 535 P.
fillér.

Ugrin Sándor 527 p, 03
fiUé~ .

19. Kalmár BáHnt52i ű8

fillér.
20. Varju József 505 P. 34

fillér.
A. 'l':-gai jelöltek adója két

szeresen számitva.
Póttagok:

1. Uhrin Vendel 452 08
finér.

2. Kalmár Vincze 449 02
fillér.

3. Szabó Elek 447 P. 79 fillér.
4. Balog Mihály 440 P. 53 fill.
Megbizottak utján gyakorolt

kép. test tagok névjegyzéke:
1. Özv, ezihat Károlyné szül.

Kuszka Juliánna Turkeve.
2. Dr. Adám Ferenc ügyvéd

Mezőtur.

3. 02:Y. Szatmári Andrásné
Rákóczi út Mezőlur.

4. Ugón István közs. mér
nök községháza Gyoma.

5. Dr. Ugrin László vm.
főjegyző

régi
. osszeáHitva,

I·ker.
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Eloltották al

iskolához összegyúHek
nekiláttak és hamarosan elol
tották a tanteremben keletke·
zett tüzet, amely apadozaion,
a falitérképen és a szemlt~ltető

képeken hagyott káros nyo~

mQkat,

A nyomozás eredménye
A nyomozó hatóság decem

ber tO-én tartotta meg a hely
szini vizsgálatot és megáHapi·
toUa, hogy sajnálatos bale~et

történt, amelyért senkit sem
terhel felelősség.

Lesniczky Ist\,an

hősies mentése
A bátor tanító felkapta az

eszméletlen leányt, kiszalad!
vele az udvarra és nagynehe
zen eloltotta az égő ruháját,
miközben ő maga is ujabb
égéseket kapott, de a szeren
csétlen lány borzalmas és SÚa

lyos égési sebekkel volf borit
va. Azonnal kocsit kerHeltek
és Lesniczky István is bement
az összeégett leánnyal Mezőtur
ra, ahol első segély után autó
val Szolnokra siettek,

önmagával nem törődve, vIsszR
akart menni, de a tanterem
sűrű füsttel volt tele és a fds
sen olajozott padozat is tüzei:
fogott az égő petróleumfól, ő

azonban mégis .behatolt és
meglátta, Ihogy Földvári Teréz
az égő padozaton fekszik.

elvesztette
is

le együtt a leány is bement és
beült a padba. A székre áHított
lámpa vibrálni kezdett, Les
uiczky tanító fel- és lecsava-
rással kereste a vibrálás okát,
mire valószinöleg a lámpa fém-
tarlályában fejlődöttpetróleum
gőz telrobbant.

félre kell tenni, nem szabad
más utakon járni, különösen
ma, amikor a két világnézet, a
polgári felfogás és a komunis
ta felfogás vivja a maga lét
harcát, akár közvetve, akár
közvetlenül, mint a mostani
községi képviselőtestületi vá
hlsztásoknál is

Dr. Sorbán Jenő föszolgabiró
hasonló értelemben szólalt .feL
A gyülés után a .választmányi
tagok hosszabb ideig maradtak
együtt.

Temesváry Imre kincstári
főtanácsost Gyöngyösön egy
hangulag megválasztoUák 01'

szággyülési képviselönek. Te
mesváry Imrének ünnepélyes
keretek közt adták át a mandá
tumot.

yel és az egyházi alkotmá.ny~

nyal azt bizonYi.loua, hogy az l,
egyházi törvényes előírások

nem tiltják a lelkésznek a vá
lasztásokban való részvételt) i
azaz korteskedést, (sic!... szerk.)
tehát a szóbanlévő cikkben fog
lalt és sérelmezett Ilkorteske
dés" áHitása Wagner Márton
nak nem sértő. De ha ez sértő

volna, akkor is fel kellett vol
na Wagner Mártont menteni,
mert FeUer Ernő vallomásával
és a többi vaHomásokkal bebi·
zonyosodoU, hogy FeUer Ernő

lelkész igenis korteskedett a
választáson.

Feiler Ernő megfen~bbeztea
törvényszék felmentő ítéletét.
A szegedi kir. tábla dr. Sáfár
tanácsa december 4-én tárgyal
ta a fellebbezést és a törvény
szék ítéletét helybehagyva, szin
tén felmentette Wagner Már
tont.

lel ész
perét

lesnic:zky tanib) ruhája

ev.Ernő

a

A emzeti Egység Párt
választmányi gyü!ése

ler

Halálos szerencsétienség a csejti
katolikus iskolában

Földvári Teréz
Csütörtökön délután rövid

távirat érkezett Endrödre a
szolnoki kórházból, amelyben.

A robbanás ut~n a~tmnal \ udvarra és II sárban meghe~-l ~ szerencs,ét.le?ül járt Földvári
meggyulladt Lesmczky István peredeU, de már akkorra fáJÓ feréz halalarol a

kis;z:ahMU az égési sebekett érzeUr azonban

December 9-én· este 6 óra l
körül Lesniczky István csejti I
tanító iskolájába, a mükedvelő l
előadásra készülök közül, első-
nek érkezett meg Földvári Te
réz. Lesnicí':ky István tanHó
lámpát vitt be az iskolába, ve- I

Még a muH év decemberé~ I
ben azt irta V\Tagner Márton I
szerkesztönk a Gyomai Ujság
ban, amikor a lutherámJls, egy- I
háznál tdfi.gyelöt,. gondnokot, I
pénztárnokot és tiz presbi.tert I
választottak, hogy ezeknél a l
választásokmH FeUer Elnő lel
kész korteskedeU~ és pedig
olyan vehemenciával. hogy őt,

a magáról megfeledkezett lel
készt, ezért a hi Ilek többsége I
elitéIte és lesuj ló ii.életet mond- I

tak felette azzal, hogy az ö je
löltjei[ feHünő kisebbségben
hagyták.

FeHer lelkész sajtópert indi
toH 'Vagner Márton szerkesz
Wnk ellen, aki egyben az ág.

ev, egyház felügyelője is,
azonban a gyulai m. kir. tör
vényszék Ungvári tanácsa fel
mentette Wagner Mártont, az
zal az indokolással, hogy FeUer
lelkész a zsinati törvénykönyv-

l'dégegyszer köszöntjük 3. szer
szerény sza

bIZtaUni]uk. Ke-

. k,5zbejárá ~ I
l
!

h il
pn,I~"',),nl "'.<llLvau... '.'" egy_ SiZe!

l~ö:lséQ, Rlcsáy- Uhdarik \
közbejár2.sá- ,

ri, ,cd'v"""o", I..L"....... ~r." .. I

a i
mÍ1nü;zt':f't.ö! PJ.z'

egyházközség a kölcsönt a le- i
gelő öntözésére !
""7~.~~~~~~~:="",~-= I

~. ~

[I

~' '" i

i \ "'" !1--;' '--/ ~

Berényi I
amivel I

olvasókat ~:g- I
o""c..r"u ember lran- i

en1'8nUCiaes a !
Szeretjük !

HU,H"-'lCl'<", ami itt terem, I
értékeket n~~ismeret-I

meg. !
A regény érdekes meséje a I

:-;zöv.' clik.
Ne~l gyö ri I

a harcté- !
l'j szörnyüségekkei. izelitő[ i

a dolgozó pansz-l
láv agitáció nlindenhova elnyu
ló aknamunkájáróL A regény- I
nek ez volna a vezédonala, I

köré néha egészen izzóan I
'':s:zHő Á_ l' ,," 'l ! !11 aaeRess"gn mesek Kom- I

Legjobb aZOnban! December 6-án választmányi
il szerzőnek aportrérajzolás. gyülést tartott a Nemzeti Egy~

Aii31ZJi;;u<'3"ár ismeri, akár köl~ i ség Párt gyomai választmánya.
Ol(e~-'ew figurák. Bárándi, l A gyiHésen megjelent dr" Sor~

rnagyar uri i bá:1- Jenő tőszolgabh'ó is.
,,' • ' ,I Nemerey Péter elnök meleg

a bat:/Ja, a .alplg I
, sZ3Véckkal emlékezett meg 'Ili~

magYeu' és talpig békeb.eli ka- I
. Ria. a Wneménysze- I téz nagybányai Horthy MIklós

:Iii lengvel arisztokrata hölgy, \ kormányzó névnapjáról, majd
vörö~~€resz)e.s nőyér,.a c5al~d: I toglalkozoH a december 8 au

alulzen szmie láml a regl I lefolyó községi képviselótestü
"U"C'''.C,4 b~lto,ro]~rat otthonukban, l leti választásokkal Felhi"ta a
A jÓlelkű, de rossz magyar be- i NEP jelenlévö váJasztmányi
szédü j:őlörzs" orvos, a gonosz I tagjait, hassanak oda, a párt
cseh kórházi orvos, a magyar! minden tagjánal hOdY a pol
fiuk rémB s~b., ?lb:ri~:h .E;4~n I gári párt által) kiadott listát
ri' ~{,i<, " .>~J~g,a~~, felOl' kemn- II tamogassák a községi képvisea

bü,aJQ :;Zldt"n JO. 1"·' "1 ""1 á' 'I, N~ ú r ~Y "", '. .~ l 'l' 1 otest1hetl v~.aszt SOKmh. Arra
I e.Ü 1:j:Jo,_nem le SOl°nl a!. l' • d b d b h

"~l', ..., ;. ~ i'r k if J,. 'l- l" il l IS !uterje t eszé é en, ogy a
1,••UUü l:Li'hd a" aüi>. mz_ea él' b'·ók II
nek. il1tril,álnak, vagy csak sZé~m ,yi akm .. l~l at vagykmb s l,

. .. .,. k" l v ilemenye 'e~ l.ven esete enegyszeruen emeE. a onYI! ap- ..
Az életek,sorsok egymás~ ~ ~""""",,,,,,,,,,,,~~,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,~ ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, !!!!'J!!!! ......

5zövődése, végig jól kom-
hihető, keltő.

\f:"JrrHl:P.IK ig'211 mél.y, sohasem
haUolt mondatai} van néhány
közhely is benne. A kezdő iró

tévedései, .de harcos len
is benne van.

előszót miért irta? Bizza
elbiralását a minden

vasóra, ne befolyásolja



pompás
ai oHitU',~:i'h

"

Szégyelh
aId hazaszeretetről szónokol de

hazáját nem ismeri. '

Rendldviili
szerezheti meg azt fi.

rrnmkát

22fi lér

za,
Róza~

címűkét kötetes diszeskötésii
immkáját könyvtára részére
megszerz-i. 650 lapterjedetem,
324 szövegközti kép, 561 gyö
nyörü mélynyomásu fénykép1.
8 szines melléklet tálja az ol
vasó elé Dunántul szépségeit,

népessége sajátosságait

Felnőttnek, serdiilt H'jl.ll5;:!igrJ!.l'Ui

ha

egJi liter I<adai"ka vagy
felIéI' fe.iiett ujborSoltvad
kert állo: Hásra kiszállitva
s feladva. Vasuti f!lVar kb.
4 fillér literenként Csakis
50 literen felüli rendelést
fogadok eL Hordót díjmen
tesen adélk a száHitás tar
lalluira kölcsön; hordom
30 napoabeiül bérmentve
kiJldendö vissza. Szétkiil
dés utánvétteL Egy pengő

levélbélyeg ellenében kül
dök mimát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Boraimkellemes édeskés
tiszta, tőkéletes

és 11 e in savanyua!<.

Székely Ferenc
rajborpincészete

SoltV'adkert~Pestmeg;ve~

(Sieged, Zerge u. sz.)

kér azonnal a munka
kiadójától :

a Szege~i

A gyomai anyakönyvi
tal könyveibe folyó év d.e(~en)

ber 2-től december
vetkező bejegyzések

SI:iEüietllek "
Sáodorné KőhlerZsu-

zsanna fia ván
F. Kiss

ánya Erzsébet ric

különös élményében részesül
az, aki

!<;,Cigtrte.!! ~..::=

Biró
Szabó
csei Eszter éves
maii Dánielné Eekete
éves ref.

fele

R

bemutatás !!

Legszeb"
karácsonyi2Ijándé~{

egy

P"'",;:,)

regé..
nyánekfilmvZIUOZata.

Rend?z!e: Bolváry Géza.

GU!iztáv Fröhlich, SY""
Schudtz é§ I-Ia,..

rald Paul§en.
Magyaros hangulatu német·
mm, amelynek a felvételei
részben Magyarországonké
szültek szép magyar míld~m~~l,

RagyogókiállUás. Magyar
cigánY·lelle.

műsorkiegészftve

vigj áté k és
t1angos
VHághiradókkat

mai mellett megtaláljuk a leg- ~ftR~~flIo"*~'U~~

modemebbtáncszámokat. ma- I t' ,
gyarnótákal és dalokat,'.. ", 19 a zg ao

Mult évben az ARANY KA- II C If' ' , .TI'

RÁCSONYI ALBUlVIBÓLhá,; . eg vez·e tO
rom kiadás fogyott eL l Intézkedjék, hogy minderw<lpi postájá-

..', ! nak aláirásáliá! kéznél iegyen amaeyar

l E B fiI J

I másoló (tinta) irón.
, ! GY,,\RTJA: SCHULER JÓZSEfR.-T.

.. Gyó gyszeriáuzoJgá lai. I.Wti~~1&'~W,lIj<~lV~~~~ti"'lé'i:I~~~~'u
Unnepnapokon és éjjel minden I Háromóxaa ldgyóli ked.
hónap 1:·tól lS-iga Máday és I jében. Eza címe annak a
16-lóla hónap utolsó napjával! rendkivülérdekes képekkel il
bezáróan a beéri Balogh gYógy-llusi:trált cikknek, amely .. unu""

szertár tart szolgálatot. l Világlapja uj számában jelent
A Nemzeti Egys,ég. Pil.rtja j meg. A legkiválóbb magyar

gyomai szervezete Gyomán l irók noveUáin kivül pompás 1

1937. január .hó 9-én esle 9 i cikkeket, érdekfeszítő régényt
órai.kezdettelaz»Uri-Kaszinó- l és közel száz képet talál az 01
ban" ifjusági csoportja könyv- I vasó a népszerű képeslapban.
tára és felszerelése javára bált! Tolnai Világlapja nagyterjedel~
rendez. Az előkészHő mun- mű, gazdag tarlalmu száma 20
kálatok már serényen folynak s fillér. .
ai előjelekbőlitélve a bál nagy : -,--""'-~-~--------
sikerünek igérkezik. Meghívó I "Nemzeti Bül" az Ud-l{as:d
igénylése!>:: "Nemzeti Bál'; i nóban 1937. január 9 = ,__

Szervező Bizottságánál Horthy i
. ' ~ SporHür. Lapzártakor értc-Miklós ut 40. FelvilágosHással l

szolgál dr. Kovács János ifju- I sü!tünk, hogya .M.ezőberényi
v I Textil S.E. f. hó t3-ra kisorsoH

sági elnök. l
.. Gj'omai S.C. elleni mérkőzését

Edwardan~ol kir,ály! lémorrdta. A meccs 2 pontját a
lemondott a trónrol, utoda, GySe kapta.
öccse, a yorki h,ercí;g lesz oa ~ .
király.' : iMfiil;iIi.ulmfttl~rimITfrn

I;,NemzetiBál"az Uri':Kaszi·· I
nóban 1931. január9~én. I

. :-:, "'Endrőd és Gyoma kOZSr:::gl

. tisztujjitása.Sorbán Jenő •
föszo}crabiróEndrődön az uj I EgyedárusiiÓ:
képvi:előtcsliilet.megalakulását BEhUAMIN i
és a községi előljáróság meg-! üYOMÁN:a BapHsta lm;ah~il
választását mára, december 12~ l zalszelllben
érc, mig Gyomán december 1, ENDRŐDŐN; ;Íll

·17~ére., csütörtökre tüzLeki. 11

emeietes házba.
HÁZIASSZONYOKI Nem ke~ l

. pénzbe, mégis a legjobb I
tésztarecepteketmegkapja; ha I •••••Ui~1I!~!~.~!~.:U;lIJg.~
még ma kéri a DR: OET!iER.! '.,
FÉLE vilá~hirii :FE.NYK.E.'PES.. l Korona .. u

RECEPTKONYVET, m el y et I Endiod
bárkinekio.gyen megkiil,dagyár:! i936. december l3-án vasám.3p

DR.OE.'TKERA. B~dapest. VJ.H..1
1

...6 és 8. ó.mkoro
Conti utca 25. A legsz~bb m8gya, tar;f!VU

Elavult rádió.1át cserél.i~be l hangosiWm l
egy modern PHILIPS RADI· . S
ÓRA!! Dijtatanul bemutatja és
árajánlattal szolgál az egyed
árusitója. Benjámin István Gyo- l
mán a BapHstaimaházzal szem-I
ben, Endl'ődön a Homoki féle
nj emeletes házban.

Táncoló Asztalo!{.," Pom-

P.áS ké.P.. ekb.en. és. remek Cil.{k-I
ben mutatja bea DeHbáb a
táncoló asztalokat. A tOO oldac

las szinházi képeslapban pom~ I
pás illusztrált rádióműsorokat7 l
egy~elvonásosszindara~ot, szi~-l

házI' PletYkákaf,premlerbesza-,
molókat, noveHákat, gazdag

mmrov.3l.ot., ri.por.t.okat. és tÖ.b.b J.'

mint száz képet talál az olva-
só. A Délibáb egy száma 20

a ma!!v~\r

is bőséges, győ

nyom termést hoztak. Ennek
és szép termésnek válo

legjavát aranykosárban,
KARÁCSONYI AL
büszke örömmel

föl a nagyközönség
föl,

mert ami ez arany kosárban
van, egytől-egyig szinmagyar

már a
értékjelezve és

Büszkén

a
Dicsősége a

magyar és nyom
dásziparnak. Ennél szebbet
még a nyugati
tura sem bocs:3tott világgá. Alc

váloga-
SZiemlen.SZled'~U3 kOlnr",ni ze-

tartalma harminchat
hangosfilm, operett,
magyar sláger; l

Az eUsmert zeneszerzők a !
legszellemesebb szövegirókkal I
t.alálkozn::lk ebben a gyönyörű II.

zenei anto·
lógiában.". l

A címzett ismeretlen. JYlese- I
árnház. A szerelmes királynő.,
Az elnökkisasszony. cuk- l
rászda. Sárga csikó. C~árdá~;. I
Csavargólány. ran- !
devu. Eső után köpenyeg. Ezüst- I
menyasszony. sárkány. !
Nászut féláron. I
~~k I

az is a
és Rózsavölgyi cég közös

_ •.•~ h· ... ,,, született meg.

Közönségünk a nagy sikerl
aratott számokat, két
helyett
rácsonvi ""1l.'-UUHU.'QU

S igy' a legnépszerűbh

szerzők, a le~~szeulem.es~;;DJJ

vegirók me-
lódiát, szövegeit, mo-
dern egy egész évre
szóló tizenl,ét pengő

h'3lyett pengőért kapja.
Mindemlél

1936-3'7.
CSONYI tar·

és

nyű zene,
szimfónia. Amit
nagyközönségnek leiSZCi!g~Hu:nK,

az nemcsak egyszerüen
nem a legjobb;
m:H1'irar szerzőink



1936. december 12.

Délui:áni és estélyi ruháit
izlésesen készíti el, eredeti modellraj

zok után

)J;l-(ilQO!'\liÖTCTCS'íXGÉNYA121112~~%ólIöTVE IS PQJGé)
)<I{C,TEk'INTl-'E.TÖ"AiNDfl'{· k'ONY'kSB01.nl A.}~

..)\,.,::;~.a..-~.W,"Q,,1""'Ctl. ik'Q~-II:"n;;fJ.e:'" ;::(1:. KV.'O":1,rl.."'" _~.~'j
Á4.kárrnilyen Yér vo1i 15 8Z~

n1inde.nes.etre jó leh8~ett, mert
- elég bolonduL - közel hat
vall esztentiös korába.n ké[ fe
leség tjsz[ességes eitakar~tása

után is csiklanctozta 8. pezsgése
a derék törököt annyira, hog}"
annak rendi és szerint

S
~;.~-':J+#%~~~~~;:J~~~..:-~~~~~,~,~~~~....tD~'::a:R:lD"$tr.a:'f.m"';'t~~~~~'l!~~

--FA HEGYE I~:;~o~'~~I:';;~~~~n-.~/~~~:I·t.10SrjHdENl!iH;·
te, hoo,rJY eg}' tevét bérelhessen, ~~~'\,,~~"'~'''"

- hogy e~t a kérést teljesite- ~:"
, l· nie is keil. ~,,'.\~I-lossZü évtizedekkel eze1 őU, Egyszóval baj történt, Zű eJ- ~\

még a szazeszten- ka belegabalyodott a nagyfé, Egy titkos vmanás 2 szemek \
jö'\'erl(i{~nr;GD(iO js bMnl~~om- nyességű padisah seregének egy között, a szép fiatal assony és

b~.Jl-ós kirnondhé:'~E:H,3.nban járt, daliás tisztecskéjébe, aki abből a tevehajcsár szemei között,
a edből állomásozott Nelmtasd- (amiből persze a férj mitsem,

kő- faluban, hogy katonáival vett észre, - hiszen azért voH l

eJV távoHarís a vidéken portyázó férj a boldogüiJan, --) s az,!i
:>JI,olyaj és rabló derviseket Hogy asszony máris ott trónolt a te-

hogyan ftaláHak egymásra aszi· ' ve pupján. ringatta magá.t,
goru felügyeIet, s annak a kö . egészen a hegy iábáig, miköz~

:; az ;ülménynek daeára, húgy Zü-. ben a hajcsár elálmositó keleti
!ejka ---: ha mutatkozott is hé- dalokat énekelt, az öreg férj

~izte, c:v8Dita;cl é'oH sza· be-hóba az u!cán, - oH csak pedig csöndes magábaroskadt- i

"". mon. lefátvolozoti arccal jelent meg, ságával ballagott a teve mellett. 1ho,12Y zsL" - h'
dani egy kis ma már hiába kl.ltatjuk, de ha Magábarosk;3ldtan,me:rl lszen

fl kigyó meg Wdta mutatni Évá- bizonyosra veHe, hogy a begy
nak azt az utat, meiy a tudás, - elnyeli az ő szépséges Zil
az örökélet fájának gyümöl- lejkájáL Igaz, hogy ha el nem
cséhez vezetett, valószinü, hogy . nyelné, a dolgon nem sokat l ..--~-~-."
megmutatta Z~lej~ának ,is azt, l v~lloz:~tna, .sőt, tahlu épen ~ü- I a hajcsár közé, s egyéb alkal.
8meIvnek végen ot Ah Csnr- ieJka J3lma Jobban, de mégiS." I matos anyag hijján a tl.lrbánf
gasdl~i, 21 daliülS tiszi~eske.v~rla. \ akármilyen ,~én :Z3,ID:ir is .az l csavarta le a fejéről, hogy le.

Lopva, titkon, rejtekaitokon l ember, annyua oreg nem Ae-I !!a!.ább valami kis takaró.lep!e~
járt AH ZiHejkához, no persze I het, hogy legalább a szemének l ~yujtson addig, amíg a lm.musz
csak olyankor, mikor a szerető ne esne jól, ha egyegy ilyen és a feredzse ujból haszná.lható
- csak hát kissé öreg. - hH- szép aránvos non nézhet végig. Ali b k "l

' .l ill. apot a eru,..
ves üzleti utakon járt. Az pe- Pláne fátyol nélküL! Szinte Azután felédek fl hegyre.
dig wkat járt Kellett, Egy fia- bánta már elhatározását, amiért l S az asszony esküdött
tal meuyecskét pénzzel győzni, erre az utra indult, ide a cso-l Megesküdött, oU, a Kalifa
bizony némi utánjárással jár... datevő hegyhez, amely még szent hegyén, a csodatevő krá-

E'5)' ilyen utjáról hazatérve sohasem csalta meg a benne ter szélén állva, hogy belőle
juto~t fülébe a lesujtó hir, amit hivőket..., s lálta Zűlejka gyö· többet, mint amennyit a bur
rendszerint a férj tud meg. utol- nyörü termetét, amint elnyeli nusz és feredzse megenged, az
jára. Az öreg torök ijedten ka- II begy tölcsére... látta szemei ő hüséges öreg férjén, - s az
poU a turbánjához, mintha csak elölt aferedzsét, II fátyolt, ami itt ánó jámbor tevehajcsároll
attól tartana, hogy kilátszanak a borzalmas esésben. ahogy kivül, _ senki a világon nem
alóla már a szarvak is, azután száll alá a poklokra, oU fog 10- látott...
- gondolt egy merészet és bogni feje fölött. s szinte hal- A föld nem nyilt meg, a
nagyot: loHa az asszony irtózatos si- I hegy el lH~m nyelte az asszonyt

- Zűlejka! - szólt nejéhez koHását, amellyel a halálba I s mert ez teljes bizonyitékának
a viszontlátás színleli örömei- száll... számított a szegény férj előtt,
nek lecsiHapulta után, - hol· Azaz dehogy is "szinte"... ezt _ bocsánatot kérve a gyanu
napuíán, II Beyrám űnnepén II sikollást tényleg haHoHa. sitásért, _ bár, mint mondot
felmegyünk a Kalifahegyére, s Nem hallucináció volt, hanem ta titokban mégis csak bizott
teoti megesl{üszöl nekem, hogy egy formás, szabályos női si- Zölejka hűségében, - gyengé
mindazalatt az idő alatt, amig koly. den, szeretettel ölelte keblére
én az idegen városokat, ten- Aminek azonban most volt az asszonyt, aki ennyi eUágyu
gereket jártam, hű maradtál oka. lás láttára még arról is lemon
hozzám. Az történt tudniillik, hogyadoU, hogy vtsszafelé teveháton

- Azt is megmondom, - nyereg a teve pupján megla- tegye meg az utat...
folytatta a felszarvazott férj, - lult. Hogy történt, hogy nem, "

~ "amit egyébként te is jól tudsz, de meglazuH, akkor, amikor a Jaj! Hogy el ne felejlsem a
hogy li Kalifa szent hegyének teve már felfelé kapaszkodott tevehajcsárt Ali Csurgasdkinek
a tölcsére, mely levezet a föld a hegy meredek lejtőjén, s hivták, a foglalkozására nézve
Jyomrába, ahol a vartyogó po- ! Zülejka a nyeregböl - leesett. daliás tisztje volt a nagyfé
k~oHiak fülik a katlant a bünös INo nem egészen, - hiszen egy nyességü padisah hősi seregé
lelkek alá, azon nyomban el- ilyen teve pupja eléggé magas, nek, mely hadseregnek szolgá
nyeli azt, aki ott hamisan es- s ezért még szerencse a sze- lati szabályzata egyáltalán nem
küszik Nna. Hát ehhez tartsd rencséUenségben, hogya lába, tiltja, hogy ha ezt kivánja az
magad. - ez a szép formás piskótá- uri passzió, időközönkint mint

Zülejka a világ legártatlanabb ból gyurt lábacska, fennakadt alkalmi tevehajcsár keresse
arcával vette tudomásul a férji a nyeregben. meg a szabadnapos tisztecske
elhatározást, ami parancs volt Igen ám. De fennakadt a a mindennapi piláfoL..
számára, jóllehet egy fantaszta ruha is, az a lenge burnusz, H. E.
meggyőződésével hitt a hegy amibe müvészi tökéllyel csa-~~
csodál tevő hatalmában. vargatják bele magukat a török

A Kalifa szent hegye egy ld~ asszonyok, s ami alatt nem vi
csit messze fekűdt a várostól, selnek, akarom mondani nem
:; mert a jámbor, törökbe foj- viseltek semmit. A férj szegény L Á S Z l Ó S AR A
loU örmény mégiscsak szerette látva a kinos szituáció!, hogy a iparmOvésznő és divats:zalonja
ifju menyecskéjét, barmHy plá- profán tevehajcsár szentségtö- Békéscsaba,lrányi u. 8.
tói voU is ez a szerelem, egé-rö szemei szinte falják ezt a I (Csaba moz2ó mellett.)

szen magától értődőnek talaita, l látványt, odaállt az asszony és~~~

magiinak vegye .ház:l'otársul
a kádi viruló leányzój át: Zü.
lejkáL.

Zö!ejka leJHH beiecse!1pent a
jómódba.

Azonban az ember ilermész-e~

téné! fugva, pláne az asszon.y,
örökké elégedetlen. N e vegyük
tehát tőle se rossz neven, hogy
az első naptól kezdve, amikor
fátyol nélkül gyönyörködhefeH
viruló szépségében a csikófo
gakat már réP'en elvesztett hi
testárs, állan.dóan lele pa
nasszaL Először azért panasz
kodott a kedves mam ának, hogy
az ura borzasztó kiméletlenül
él a férfi "jogaival". No ebből

a panaszából hamarosan ld·
gyógyHolia az idő. Akkor pe
dig az volt a baj, hogy )Jem
ieljesiH a férji ".k?telességél" o l

(Az ördög se ilmné, ha nem. I
ő maga agyal/a volna ki ezt a"
két szót, hogya kettő _ !ega- II

is ezen a téren - egy és,
. ugyanaz, bármily paradoxon is I

ez 8l. meg:'ülaoHás.) II
~ , ,

De mit szaporitsam fl szót t

Megtönént a baj. Mert hogy I
. egy közel hatvan esztendős I

múzülmim, aki a többnejűség!

áldásos intézménye. ~ó;oh~ból l
erre a korra már tabol lesz, I
8l,bból még nem következ,ik I
ugyebár, hogy egy huszonegY-j
l1éhány esztendős menyeeske I
is fából legyen., korára néz- l

i

ve azért használom ezt a hi· l
zonytalan számmeghatározást, !
mert hiteles ira~nem tanusk~d~ l
]12. meHeHem~ de mert ZiHeJka I
nuszat bev::lHolt. az esze azon- !

• j

han, - amint· ez az elmon· l
" I

rlandókból kHiÜi~ik, ~ legalább!
15 harmincr:tl, ha nem 1
többre, há~ uny iJondolom. boa'!! I; 5 '--" J 'o.) i

'Ebben a bizonytalanságban ta-:
!álom az arany Mzéputat) l
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készütékeket
,r '. I t l F· ~KepVISe.e : I· U.

~zerkesZlése!"t es l{iadásen reielós :
WAGNER MÁRTON.

Hungaria könyvk1YOi1Jc!21váHa]af, Gyoma
Felelős Uzemv,;zetö: Teket Sándor

r~77T7T757 .........~

E;adó 38 j]old görögáHtsi föld igen
jur3J"1Yos áron teLerreJ 7 ugyancsak kü
iőn eiad6 20 :§s 15 <lG ld szir;({::-: görög
ál!~son. E1a.dó egy ns.oas ház;; B.atoss
uccában. 14 Iwld v<J.rj3s: föld és 40 kat.
hold az e~l.jrödi lE~aron tf:Ílerrel .es
na::;yon szép !anyá..;;;!.

Érdeklödók ford uljanak L:so Bi:lÚS
íngathm forgalmi irodájállOZ.

A gyor:nai kir. lárásbix6sfJg mi.ni te-
l{:kkönvvi hstóság, '
3840; I ~13G. lk. sz~m.

AríJerés~
hirdetmény-kivonat

Mezótmí Takarékpénztár és Nép
bank >jégrehajtat6nak Kufilla Pál (nős

Dávid Emerencziával) végrehajtást szen
vedő ellen inditott végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság il végrehaj
tási árverést 1350 P. tökekövetelés és

járulékai behajtása végett a:ő Endrőd

községben fekvő, s az endrődi 6708. sz.
telekkönY"i betétben A L l-3 sorsz.
4660 hrsz. 1352 öl, 4661 hrsz, 728 öl,
4662 hrsz. 3 hold 1159 ől terü!etű je
lenleg Timár í P. Lajosné sz. Kurilla
franciska nevéi1 ál!6, V3szkóhaímon
levő ház, sZőló és szántÓfa 4810 P. 50
L, az endrődi 726 5Z. belétben A L 6
sorsz. 4664/ L hrsz. L hold 449 ö] le
rüle[Ü. jelenleg Timil' G. Jánosné sz.
Kuril!] ,\-\ária nevén a1l6 Vasz!\óha!
!"on lévő szanióra 1443 P. kikiálfási
árban elrendelte.

Az árverést b37. évi januar 1'16
20 napján déle~6tt 9 órakor End
rőd községházáná! fogj~k megtartaní,

Az án'erés:-e kerülő ingatlan a KiKi
áltási ár kétll,mnadanái - alacsonyabb
áron !lern aöható el. ..

BánaioérJZ a kikiáliási ár 10 száza
i léka,. ar;~ejyet a lj~ag.1S2bb' igéret ugyan.

anny~ százalékára keH kiegészíteni.
Gyoma, 1930. évi szeptember hó 23

napján. .

Dr. i\1.oinár s. ko kk jbír6.
A kiachIJ-ány' hiteléül ~

U11ffctijnok.
~~

dettel cl Udkkl2.zinó nagytermé- :
bBn tagjai és azok hOz2átarto-:
zM részére filléres kllJib-estélv~ i
rendez_ HészvéleH díj szem'é-!
lyenként 50 fillér, me!v rész-!
ben él "Z ö l d k e r e il 2' ak- I
dó javára lesz fordítva. Zenét!
Farkasinszkv Imre és zenekara !
szolgáltatja. ~ . i

A Sport legutóbbi száma kö· I
zöHe, hogy Gyulán, a mult va- I
sarnam-a kUüzött GvTE-B. 'I

MAV"I. oszt bajuoki ulérkőzés ,
bot.rányos körülmények között I
félbeszakadt, sőt Leipnicker l
játékvezető! tettleg is inzultál· i
ták•. A Sport eikkét lapunk ~

egyik egyik gyulai olvasója, - l
ki a meccsen jelen VOlt'-1
helyesbiteni kivánja és a Gyo
mai Ujsághoz intézett soraihan .
többek közölt megjegyzi, hogy I
Csiszár, GyTE játékos áHallőH I
labda a kapufa hátsó részéről,

Mestert megkerülve jutoa visz
sza ujból játékba és. az szabá
lyos gól volt! A biró azonban
30-40 mélernvireáUt akaDu.
tól, igy azt nem ·láthaHa Ei a
szahályos gólt nem is adta
meg. Egyébként a birót a va
sutnál ls hatalmas tömeg várla
és kórusban szidták a vonatin
dulásig. , .
~~~~~

A .gyomai kir. járásbíróság
1l1ll1t telekkönyvi hatóság.
3520/1936. sz,

Arverési
hirdetmény-khtonat

Országos földl1i,e:illtézet végrchai-l
laiónak fekécs István (nős Julis Kata
linna!j liégreh"jtást szenvedő ellen jn-l
dilott végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság" a v~grelJaitá~i árverést I
31SlJ P. 20 f. tokekovelelés ·es jár. be· l
hajtása végett a gyomai kir. járáSbiró-1
ság lerű!e!en leyó. Endrőd községben
fekvő s oZ endrődi 3043. sz. betétben.
A l-2 so~·sz. 8853. hrsz, 14 hold 558
öl, 8864 hrsz. 89l ől lerillelű, végre
hajtás! s7cnvedett nevén álló Va-rjas
dii!öben iév,) száaiÓ és házra 40&9 P. ,
kikiáltási árban elrendelte. l

,~Z árt.'erést 1936. december hó l
29. napján d. e. 9 órakor Endrőd í

kö:<:ségházál'lái f~9iák m~atartani.11- .
1.) Az árverés ala esö ilwatlan! és

pedig az Ors7ágos F&ldhitelinlézE! vég- l
re113jtató érdekében a kikiált<isi ár két- I
harm"dánál, a csatlakozo;lllak kimon-l·.
(hU Mezö!uri Takarékpénztár érdeké
ben 4520 P "néj, - Venczák Ede ér- !
d"kében 49::0 P.-nél, - Iványi Aladár I
és is;ván érdekében 5060 P.-nél a1a- I

csonya nb áron eladni ne'HJ lehet (56 ro-I'
1931. tvl E. sz. r.)

Az árvereJni szándékozók kötelese;'; 1

bánatpénzül a ldldáltási ár 10 száza ié- l
kát készpénzben vagy az 1881: LX. t.-C 1
·n §.-ában meghatározott árfolyallHmli l
5zámltolt 6vadékl,épes érl·~Kpapirosbal1 I
a kiküldöHnél letenni, vagy a bánat·;\
pénznek előleges birói letétbe helyezé- l
,éről kiállított letéti ejjsmen"~liytaki· i
kiildö!t lek átadni és az án'erési feHé· l
teleket a!áirni (1881: LX. t.-,~. 147., 150.. l
170. §§. 1908: XL,: :.-c. 21. S.j. ~

Az, aki az ingatlanért il kí;.;iáltási l
árnáí rtJagasabb igéretet teH, ha többel !
!2:érni senki senl akac köte:ies Dvon;b3D J= • I
a kildáLásl <Ír száZ3!el·::o szerint megái- I
l 't tt ~. t"· ... .,," . I.apl é' O,t~,LP'-'I'Y ii!.~lIaJa . Igd'. a~ l
ugyanannyt szazaiék~ug klcgészlteri ~

'1°09 XL 2- "', l", vl ű : . J. '8,)- :'7'" . l k· '1. 1'" I~aJi ..onYl s. {" :f. JÚ', ejDO}i:" . . :

uyoma. 1936 evi szept. hó 4. napJ9TL .
A j.;i;iJmány lJiielélil:

Lál!g jb. díjnok,

van li ig\! e~yik csanatn-ek sem :c"", ,,-,. .r r . j

sikerw.az első téHdőben a gól- I
Északi oszt. bajnokság szerzés. }

xn, hó 12-é[], li Szünet utan megvá!tozika \
'. DTE ').) . játék kepe, A GyTK nagyon 1,-

a D 12 11 - l 50 12 I l
2. CASS 12 fl 3 - 27 8 2~! szorongat. A Hunyadi kezd fá.- l
3. KTE 12 7 3 2 21 15 17 j radtabban mozognak, ami az 5 l
4. ETK 1í 7 2 :2 38 21 l~! ,km-es gyaloglásnak is részbeni!
5. M.l\1Av. 12 7 4 29 28 1~ I eredménye. A Hunyadi vissza- i
~: ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ :~ ~~ l esését a GyIK még nagyobb I
8. M.Töreklf. 12 3 3 ti l j 26 g I ~~ndüleUel használja ~ és olyan I
9. GyTK 9 2 2 5 2; 24 5 l Jatékot mutat, amellyel nem l'

W, Hllnyacii 12 3 2 8 9 23 6 J csak a Hunyadit, hanem még'
11. Gyse II 3 - 8 9 36 ~! első oszíálybeli együttest is két- I
g2. BISE 12 2 - 10 12 4; "! j 'll cl 4· ! f k . Vé li

j va ralu o,t VOlna etetm.· g-"
December 13-i mérkózés-eJ( l re a lS-ik percben Barta Csa- l
Turkevén: TAC-GyTK (baj-:i iának ad, aki szépen kiugrasz-I

noki») Gyornán: Mezőherényi i sza Olajost, aki megszerzi a
Texlil lI.-GySe II. (szövetsé- l vezetést 1-0. Tovább támad a
gi dij.) - . j GyTK és ennek eredménye a

'I· 25-ik percben Olajos második l
GyTK-.Hlmy~di _ \ bomhagólja 2-O. Most Bencsik !

bIró, Gondos, I jó labdát Fazekasnak, de
GyTK: Krutek-Rozsnyai, l az csak szöglet mgást ered-

Vatai-Ná~udvari, Barta, La- I ményez, amit Kruíek tisztáz. A
katos-OIaJos, Csala, Bo-. kirugas Bartikhoz kerül. li szél-
lehovszki, Bartik. 5Ő előre adott labdájával 130- í

Hunyadi : Dékány-Virág 1., . lehovszki· szökik meg és be-l
Farkas I.,-Dombovári, Hege-! vágja a 3-ik gólt 3-O. A Hunya
düs, Bontovics-Sinka, Faze-l di is igyekszik, de fl jó gyomai !
kas Bencsik, Fazekas i védelem minden támadást meg4 l
Melleg, Itör. 40-ik percben Barta Nád- I

.A lelkes közönsé~ pontosa~: udvari} majd CsaBa a labda ut-I
k.!Vonult a GyTK-HunyaüL. l ja, CSfJ.la lyukra dobja H.aut, l
mérkőzés, színhelyére,. . I aki otthagyja a védelmet és l
sz:m~am:JJa akart lenn~; me.g- l bevágja a 4-ik gólt 4-O. l
gyozodést akart szereznI arroly I A Hunyadi eHen elért ered- ,
hogy tényleg a GyTK van,e , mény igazoltat hogy nem csak j
olyan jó formában, vagy csak szerencse volt a BISE elleni l
a szerencse kedvezett a BISE , eredmény, hanem az akarat a !
mérközésen, A Hunyadi késett. 1 szivvel egyesült és ez egyesü!- !
A közö~ség már t~reli~1et!en l ve ttidást is jelentett. Krutek I
;olt, ml? _vé~re m,€m,ele?lk egy I labdákat fogott Rozsnyai és I
Hu~ya~:J, Játekos es Jel~~ ho~y I V<,tai minden támadást hasz-!
a tob~l _IS níon v~n. ugyan:s I nosan ver.t V.issza•.A halfsorbal1 l
Endrodon az auto tengelyto- I Barta, Nádudvan a sorrend, i

rést szenvedett és igy II játé= I· de Lakatos is igyekezett. A csa= l
kosok gyalog jönnek. Ez @. vá~ I táf.sor kivé['elnélkül nagy játé- I

k .f.· 'd" !é ,~ Ira ·ozas. l ci e. g VOla arra?: kot mutatott a sorrend Csala, l
h~gy a GyTK vez~t?ség és já-! Olajos, BartH~, Rau és Bole- ,
tekosok megtárgyaljak, hogy le- ~ hIJvszki. I
játszak-e bajnokinak vagy sem? A Hunyadi is jó- csapat, honi l
A csapat 40 perces késé?sel pályán nagyon komolyan keH 1
megérkezeU, ekkorra a hataro- venni Különösen Dékány ki- I
zat is megtörtént, bogy a mér~! k·d. l .. f; l' . '. d I

. kőzés jellege bajnoki. F ne ér eme az : so l~ I~Ó el e - !
A Hunyadi azzal az összea1- j menytelensége 15. Klvule. Far- i

!itással állt fel ameH-'el meo- il ka.s I. Fazekas II. és. a SZlmpa- i..
' j ",. '1- 'B Ok é d· l ,. n é Iverte az otthonában játszó: ü ~t:: enCSI r eme ah,;S - :

T l " A k···· é l II ·1 re_e.... !
,. uru t.~ A. ~ozons g er:es l G-. dö k·~. ;:. ~ l.' l

• . • ' 0' I on· lS hOO'uS,l:h.anu~ veze- I
lnztatasával GyTK mdltja utnak ! tett.· b l
a labdát, de a vendégek is ala- I i

posan munkába állnak és tá- l Sporthirek" l
madás-támadást követ mindkét ·1' r.."TK H hAt . !

ld l A G TK 1
- . Ot j 'UI)' a mu__ • oc en szere I

o a on. . . y oveset a! It tá l T' k _ j
. -,. éd" Déká·' ~a_ I pe.. csapa va. megy ur e I

n~ID:szeruen v. o. . n,3 ,,-, I vébe. A szezonvégére kHünő!
SZl artalmaUaná, mIg a Hunya- i"" • t if ~ it G .'i""Vz ; - I
d, h k < R . '" I .lormara ~ehU~O> y il.. m~nl- I

l ro amo -at ozsnyo vS ál' 'l' .. l I!,' ~ i; b kl A •• A 'f, I m IS. go aranyu gy'oze m.d Var- I
tal . e h:par ven VIssza, ho J"'- ~ . , A. ',~ \1 -. Ii
ék élé k' '1 t 10 Ok I Juk. meccset nr../J.ngyar SZOl', I

t b n ,..,es l e vez~ ~S. 18-~' l hiró vezetI. _ I
perc en l.,sa a majd a -If.: I , " . I
percben. Bartik hagy ki n.. agy I. Gyomai Sport 11:. no 13- .1

helyzetet. mezőn)'játék l án; vasárnap este {5 kez- I



l~jg$ utca g4,
']-~~<l'~fi;Jfil: 22,

szé1es) X ern, I~agaE hird-etes
hirdetésnéi lD sz:áz~.1zR,,=>, tizszerínéi

neg:vecl.évl hirdetés~21 20 százöJék és

a a u t a.Z Orsz,
t c 00 ~n a vzovet=

ség he 6!1 a
Szerte az országban terebé

lyes fává nőt[ már a fronthar
cos eszme és az ezt ala

nemes bajtársiasságu egye
süleli nmnkaban tömöriti a

frolüharcosokat Gyomán
nem az front
harcos mag kicsiráznL Pedig a
sokszáz gyomai ép-
pen volna a
bajtársi összefogásra,
helyeken, csak mlegj~ellelő

szereteUeli es luitartassal ~n'''~1,,"1r

a megalakítást és
ébrentartással ápolják a ve-

zetők a összetarb'isL
Szabadjon hogy az
uj vezetőség a mód-
ját, hogya csoport ele~

ven szervvé
Az közgyiiJés a

vetkező tisztikart
meg:

Tiszteletbeli elnök . Sor-
Jenő, elnök Nónay Ferenc,

társelnök vitéz Madaras
Nemerey

Endre és
ros Kató
főellenőr,

Márton ts Iványi ,
azonnal letették a fogadalmat is<

Hihény
orsziigos el·

kéiPviselel:ében j@",

ga: f(ovács
farkas Ní.ihály,
Laíos. L eskQd~:

. II. es~üdt: Szmovecz
esKüd!: {rme,. es-

küd!: Faggyas Imre, V, es'[üdt;
FUlöp János, esküd i : Dinya
IstválL

A választás megejlése után el~

nökl6 főszoigabiió üdvözölte az
1.1 j előljáróságot áldását kér
ie múködésükre és kom ime
lemben hívta fel őket fontos
bizatásuk )eH{i~smeTe~es

sére. í-larsányi László fö-
jegyző és C,-,ec'oLCs NHhály
plebános lelkesilcette h'1rmoníkus,
összefogó munkára az elöljár6sá~

got, akiknek nevében már Imre
községi biró köszönte meg a fő~

szolgabiré kitüntető figyeimét, s a
választák bizal amit lelkiis
merelfS müködésiikkeJ fognak
megháláJní.

il
gaz· l

imre

sége! közfelkiáltással töltöttek
he. Gyomán a 48·as és Kisréti I
01vasói~ör külön be név
szerinti szavazást kérő kiván-

és igy Gyomán hosszu és
kinos szavazással e. fél
től kezdődően d. u. 5-ig HU !lVU

a szavazás,

Endrő~ i
l"" , luyoman·

meg

ner 7 szavazat, Gecsei
Sándor 4 szavazat

Nagy előkésüjlet látszott a
gazda-állás előtt, azon~

ban ez csak szélcsendje az
Izsó Ferenc nagy
megválasztásának A gazda
lásra Izsó Ferenc régi gazdát,
Kovács G. Lajos voa gazdát és
Gecsei Sándort jelölték.

A szavazás eredménye: Izsó
P;;rer.c 283 szavazat, Kovács G.
Lajos 3 szavazat, Gecsei Sán
dor 1 szavazat

A. közgyámi áHásra
vács GábofK, F. Kiss h:ilhlYrt

Erdei GábOl~t jeLöltelL
A szavazás eredménye:

dpi 212 szaVQzat, F. Kiss
Gábor szavazat, Kovács

34 szavazat
Az eskiÜdti áHásokl'a csak 14

óra után került sor, de már 17
órára ezt az öt szavazást is lie
bonyolHoHák.

Az leső kerületben Kovács
Imrét, a II-ik kerületben Bé
res Jánost, II HI-ik kerületben
F. Kiss Gábort a IV.-ik kerü
letben Herter Ádámot, az V-ik
kerületben Putnoki Mihályl vá
lasztották meg esküdtekn~k, l

váias;ztás eredménye i'

lJsz:íségre már Imréi, a Nemzeti Egység I.
kerüle1 i einö:~ét választották

Szótöbbséggel
tagDk

birói

a k.özségi tisz!ujHásokat
éRénk érdeklő- I

vettek részi a ,
Endrődön I

A gyomai
Sorbán Jenő

l
!
I

A főispán fl. déint2tni gyorssal I
uti1Z;)~t. amikor a ~

áHomásonbeszámoH I'

Sorbán Jenő főszolga- I'
,l Iva aSl- .1

tisztségre dr. i

Ko-I
Szabó i

Dánielt I

l
szavazás : Ka ,I

)';':{ "/ ";"/r,.· "'rya'oo' ..'"-"../V ~'_C'_l,....;, ..... LI.., UL

szavazat, Cs. Nagy 1
, "1'" Iszavaz~h neümL l

tisztségre Gvoma I
község ujonnan .. kép- i
viselő testii.!ete Bácsy János I
régE albirót, i~ajost és !
Yil'cze Endrét jelölte. !

. d' R' Isza vazas ere menye: uil- i
232 szuvazat, Kocsis I

67 szavazat Vincze End· I, I

szavazat I
A közpénztári állásra I

te'j,- '. A L·· ... T v.!'-.. nrany ~Jos~; r~agy Jo- !
zseíet és Wagner I

A szavazás eredménye: i
Lajos 2 j.:7 SZOVo.ZO!', Nagy József i
A"" .~. 1:1fT !
'±/ szavazat, HJ. 'il'! agner I
6 szavazat l

Adópénztámoknak Nagy I
zsefet, VVaaner Adámot és :

~ I
Gec:>ei I

A szavazás eredménye: iVa;ry i
lózsd 192 szavilzat, HL Wac>- fl

..: ~ '.1'.0

sar van,

azt tar~2.-

Ez( ;J Jávol ..

IIIeH",U - kü-

Ha fagy van,
kocsi a v'2set, 81 gyom-

jár ez rt

közigazgatás, eHogu-

az

teilesltö közigazgatási sze~

SéTú is emLitve ct

és il :wc3isnak a

és ezért

teU elismerést éridlejmE~lnek

léni a válasziás

!.:;oCSJzza be az dóügyi

tavaszra

lönÖ5en télen - fl

]rászáDjál~ az egész napot ol:yan
elintézésére. a köz-

lakók egy ó::-a elin-

italos gépe~~etnek fi lrözigazga

tOlt egyedei is dere!_~asan .meg...
.1

az őket igény-

ők is' meggyalogol

tekintélyes kHo-



IRJA FEL ezen szel..
vényre az Önnek le2l"
jobban t,"tsző hér,om
gyerrr.ek nevét és a
szelvényt juttassa el a

szerkesztösegbe,

a legfinomabb grafitból gyár1ott,
nHag;~ar irón

,it, cégvezető Ú!'~ cl 'Tl:4I=e:J..\R)iC'
~:~ < 'il tii~Cnl.ic~

a legfinornabb ITI agyar n~RS(Út!
ti,nfair·5n

magya.. irónt használj? ;( g}ürsiráslh"'~

Gyártjal ; SCHULER JÓZSEf R.·T.
~~~~~~~l;l-~~

................__.. i
........ _.... I

iJi!WIMC!;;q;:g;j$..C

s
9900

Bene JÓzsef

NÉV

FI
Őrizze meg az alábbi s%eÍ\l'é71yt. Tekintse meg karácsony hetében a

BERKOViCS műterem kirakatában
látható, névvel ellátott gye;mekfényképeket.

5zava::!:atok alapján dÖl'ltUr,!;: a g1ermeks~épsé9verSei'i){

dijainak odaalt;i4sében.
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"l,.'. tS;ZOVelKeZe

tre
csirketen

Eddig 10.500 csibét

csi

December 12~én 17 órakor I Erdei
ősszejöv_eteH tarto~lak >~ > HOM-1100,

szov~tkezet lfodaJabaz: a i A szövetkezésnek
ketrec~scSl1'k~teZ:Yésztésseltog~ l már is van e'őnye
lalkozok. A klcsmy, de lelkes N...·· J .4t 'I

~ .. ff • ' .. agy oromme. ve, e ~
ut..oroknek \Vagner Marion be- ' .. l t·"n"; ~4 "'y I. ci'
~' dd" k""'óJ n13:::.U il \O ••y"suOK, Il 00)
~zamolt az e 1m mun aJGaf , b l b I' fc' •• 'k > "t

" , b- e y e l leJszOVet 'eZN, tI eren-
mIre a Jelenvoltak egyhanguan k' 4 ;lIA~ ,( ':,. o', '-';;\""'1..(1 '
k ' cl "k h ~'HO"/'BÁn ent II e. es ,,1 e" t, ;';::l.. ""'"""Ö' ta

Imon oUc! , .OlS} a ih .n. "r. fJ, ~
.. 'k ' l b]'1- k" "l I a :iz,uve l ...ezel

szovet·cze!.>.e ellelL,en'lvanJa;:lléb "k"d" t . tők
'bék '" l' k ' l en mu o o enyesz .

a CSI et megrenl.l.e.m, azo at l'" "Ji' .,. i'l "é"'t iét
11 • , ,." r OZO~ .eJSZil {", O; e. -

fthn.evelm es az értékesltest IS í A -'l.' eJ." ,ha:WIllÍ]!ta,!if.!]["
.. ., J. ..k é ' I szuI~seoe;; ~

eg.y'uUesen KIVi:l.nJa· v. gez111, i !.. t' .. II- d l'k. , . ... mi1,uy IS egyuu:asen ren e l •
hogy Igy telmuetben (:j HO:\,JBAR "á
1.·1,/~ 'll 'k - ~ tI' é meo a ru \ UaJ n.
,-h1a",Znal lassa a szo. \'e ,-CZ s " i~ Iké ~'l 'W.. ..... . ..' e .,. r.e", meg . agner
el~nY;lt Oromo:el vettek t~do-l tont, ho::2'v a minisztelrium :ré-
masu!, ho.gy az Igényelt eSIbé- '''l k':!-'.!. b h I t' l.' . . , ,szero la.~s fi ue. veze t szaK-
ket Idejében kapják meg és I k' 'd l "1..11 & 't" ké . ,. l. d" l' mun -as l enl lIese' fJe mar
azonnal meg IS a€Z teIr a la-I l ., é .. é 'd,"' k' I

• .. 'n' - az e so teuy SZl ore, a'l sza i-
~o.m tu:·n,usban. érKezo ~sméK tanacsokkal fátja el a tenyész
leJegyzeset, ammek alapján a l töket.
HOMBÁR meg is rendelte II I Ugyancsak megtörtént már
csibéket, éspedig: I az értékesHésre való elhelyezés
dec. 29-én Békéscsabáról Rkikutatására kinálkozó legalkal-

1400 drb. i masabb piac megs~erzése,
jan. 6-an 2000 n ! Az ériekezlet befejezése előtt

" 8-an Kecsl:~mét. 4500 dr. Sényi Pál, a stalisztilm~ tu-
~ 13-án Bcsabáról 2000: dósitó főmunkatársaj aki vVag-

Az itt feUünteteU dara- ner Mártonnál yoH vendégség-
felüli mennyiséget még ben ,és ,"'ÚU

I
t~nl m

á
e,ghaHgaltt~l a,z

nem tudjuk, hogy melyik kel- érteKez~et e~o y sat, a la Ol- A LEGÉRDf:KESEBB
t t "' k" t a'Jl'~'a li> tak halasa alaH zamatos ma- .. ,e o ozpon sz ihJ ~. • . KONYVUJDONSAG

!!yarsággal és a hosszu IdeIg
K '. d If k ~ ~ NÉHÁNY FEJEZETCÍM: A régiek hétIK. ren e ..e tartott orosz fo!!saga alatt szer-

~ világcsodája. .ferde, tornyok. Vasut a
csibéket? zelt sok értékes tapasztalatának tengeren át. feihőkarcolók. Az egész

s, -I é k'; k J l·" "« l közlésével lebilincselte a jelen- föld kell ee-y esernt:őlJóz. Dn"tnélki.íH
ZUKS gesne tm tJu ,e.,-OlO!- l It k' "k ri él e t~.1 ~"

. . h' 1« á ~. l VO.3 ai, alU. nagy v ze le távbeszélő. Távolbalátó telefon. A tá-
ol azt IS, ogy 3KOSt r::;amk ~ hallgatták a nao'yon tanulsá,O'os valb6l irányithat6 repülőgép. A Que~
közül kik vesznek részt ebben l beszédet. o b Mary. A legdrágább anyag. 1\ k3.trány

az akcióban. i A több mint két óra hosszat mint kincs. Mumia·pince. fl" legnagyobb·
Bogár Antal 350) Harmati l tartott értekezlet, utan d~rü,s fokú érzékenység. Nehé;: viz. A viB

Albert 150, Icsa Lajosné 150, i hangulat~an .valtaK ~l egr~as~o~ minoK. lvlireképes a fotoce!!a. i\lennyit
-r 'L' 300 ~/J 7 ~ E' l a ketrece:s cSlrketenyész.ok pIO ér egy vizesés. Hajlítható kő. Mi füti a
lZS0 3JOS ,degJien ndre l ... k'kt ~1 t !. lp l1<ipOL Vadászat bolyg6kra, Van-e éli2t
i r" .. InlrJal, a '} o· alan nem .~sz -
.í!.SO, Cs. Nagy uábor 60, ozv. tulzás _ reménységgel várjuk más égitesteken. Hányszor lehet váltani
Szabó Sándorné 150, ezek de- abelteries baromfHenvésztés egy pénzdarabot. A sziv dob~anás~_.

J J AL emberiség becsomagolva. Idotrabll)
eember 29-én kapják már a mielőbbi bevezetését Gyomán. asztadrend. Egy fillér kamatos kamat~
csibéket. Sokra értékeljük ebben a! tal. Egy nép, amely háromig sem

I tud számolni, s!b. stb.
Január 6-S után kapnak: T, n~.e~ind~i~sban azt, ho.gy nem j Felnőtteknek és az érett ijjuságrwk

IToe l' \tiha'lv 2';0 DiószecJj kulon-knlon utakon Indulnak l
E

lI..
1

,SSé ~oo B~ . "'ll' 'thJ' Of meg ebben a szép jövedeleme ! egyaránt élllezetes o!vasmófljJ,
€:'tn -'i , eU1SC ro ozse l l k t" - letágban ha I Megtekínthetö minden kőnyvesb()!túan,

l L · ')00 B me eesegte o uz ,- ! A'R ~ KO"THE 6 PENOO"Balog laJos...., ene nem összefogják az erőket és t ,><j, ." l.

József 300, Szilágyi Istvan 150, vállvetve végzik a munkál, . l SiNGER ÉS WOLFNER, KIADÁSA.
Szalóki Laszló 200, G Nagy _,....~_~~_"#'__"""'_....__....~ ,,~

László 250, Podani Mibály 400, l
Vim;ze Lajos 80, Batári Lajos I
125, Kocsis Gábor 200, Pfeiffer l
Márton 400, Brücher JóZ5e! 400, l
'Wagner Márton és József 800, !
HOMBAR szövetkezet 2000. l
J~nuár 13-17 után kapnak: i

Herdy Ferenc 200, Beinscbrótb, l
iVlli"l;J-iIV 150, Csapó Gábor 250, i
Szilágyi Sándor 150, Malatinsz-l
ky Lajos 200, Szabó Lajosné ~

Szabó Lajos 200, Kakaii
Sándor Cs. Nagy Mihaly
50, Valuska István 150, ifj. Er
dei István H. Kovács Zsig
mondné 150, Cs. Nagy Gabor

Kovács ,János 500.

beszé~

egé
tette és arra

len es

pes is
ményi) melynek az
zön5ég méHaHaml.l bár,

vao, El-elvetődik

községünkbe is egy-egy szin
társulat, de ezek, ha reményeik

csalódnak, a színészi ruti
non kivül nem

a szegénJ'eknel~ D1egy~

Hájasak legyenek a növen;_'.~

kek Pétermann Józse:fné '/ezeM
hogy mindezekre

mE~gt~miitotjta öket

vásár
a iskolá.ban
Csak nemrég láttuk a Miklós

a isk.
máris

meghívást a kö-
zönség tőRük. Szerdán,dec. 16-lÍl.l1
nyitottál>: meg ünnepélyesen az
ifj. Vöröskereszt karácsonyi vá
sárát. A megnJ'Hast kis
ünnep előzte meg. A részvét,
szeretet és segHés angyalai szól
tak a gyöngéd, fiatal ajkakrój,
közönyös felnőtteket is meg
győzően. Segíteni a rászoru
lókon.

A müsor után a jelenlévők

a~polg.;;isk-:-l1ö

vendékel{~~illarlz'észitetI'éski-

tárgyakat
ImE:, izléses kézimunkák! ügyes
használati tárgyak potom áron
kaphatéilr - talán~ még -most is
- ezen a kis vásáron. És min-

rvIegszoktuk, hogy az Iparos és
Kereskedőifjak év
:ről-évre, fl. karácsonyi finnepeli
alkalmával egy-egy nagysikerü
opereUet ad elő. Az egyesülés
ezirányu igyekezete már csak
azért is és érdemre

mert egyrészt hézagpót
szint és vará
az egyhangu, lassantelő

estékbe, másrésztJ mert va·
és ké

szinházi él·
kö-

a n

teabiáz történeté t
A délceg

r/lester Ferenc, a liadelttet
mik Böske, az ag'yaturt te2ln.aZ~

tulajdonost:
Ferenc, Imád Imre
Zsiga, a szeieburcii an-
gol R ó z s i It;: a,
Mimóza-Sant Klári, Ju-

«u.u••u,u franda lányt
JUH.'''lt\,i;tl játssza, Katánát

A többi szere
ke;;::eli:be adták.

J,
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ácsoija:em~ák~~nek ajárJvs5

H< ~"

l.ne]>engés
Hogy e napon öltött a szent Ige testet,

a karácsony-estet,
.M:elynek éjszakáján, egykor, - Bethlehemben,

il egy szelid kisdedben.
JaszolbaJC. születve ac mi éini,
De leHeDen az dicsérni,
Kisédést legyőzve a
S - mi az igaznak jar, keresztre vitetni.

éH, közöWink szép ldkét kitárva,
Szavában v]gaszt szivére az arva.
GJógyirt annak, ki sebekből vérzett,

ig csak ember e ru b e r k é n t érzett...
A tizparaucsot ő '" II lelkéhen hordta,
Ki ez ellen vétett? ... kédelőn km'holta,
S bevégezni miivM,
KinI1alálla! meg e rnt vHái,oL

Kétezer éve már idestova ennek.
. Messiások ma már siirübben teremnek,

Jönnek, ámde nem a szeretet nevében)
És márHrhaláH sem halnak ők épen...
Tanuk mellett ez - ők olyankor vannak,
Midőn kockázatot ezzel nem vállalnak,
De sorsunk miattuk oly feketén gyászló:
Ajkaikon jelszavak, kezeikben zászló.
Egyiken a sarló kalapaccsal feszül,
A masikra - Uram! - az a kereszt kerül,

a Golgotára gyenge vállad hordott
S melyre pingálnak itt nyilakat, meg horgoL,
Az egyik meglagad. tébolyában tombol,
Papokat mészárol, templomokat romboL
A másik, mely véli, hogy Tégedet követ,
Felebarátjára hány sarat, meg kQvet..
Azegjik Ellened,.a másik Nevedben
Té"zen pusztítást az emberi lelkekben.
Vetik, hintik, szórják gyülölségük magját,
Megtagadtatják a fiuval az atyját,
Egyenetlenséget, düht, haragot szítnak,
Testvér! testvér eHen egymásra uszitnak,
S politika mérgét plántálván az érbe,

. Ibé. félszigetjét fürdetik már vérbe...

De bármerre nézzünk, - mindenütt a vész ül:
Tébolyult világunk háborura készül.
Hogy miért? Ki tudja? Tán' mert ölni óhajt?
Jajjkiálltást hallni, halálhörgés t, sóhajt?
Vagy osztozni azon, amin áldás nincsen,
Ellenétől rabolt, vértől csorgó kincsen?
Vagy azért lenne csak szüksége a harcra,
Hogy vevőt találjon minden gáz-álarcra?
Ág,Yura, meg tankra, mit ezrével gyártunk,
- feledve a Krisztust, akit egykor vártunk .., ?
Vevőt agyáraknak ?, hogy fogyjon a bomba?
Mitől a templomok omlanak majd romba? . , .

Hová eljárunkinég, hallgatni Igédet,
Ám az áhitatnak hamar vetiink véget,
Hisz' a falakon tul, hol az élet zajlik,
Papjaidnak szava - Uram - ki nem hallik... !
Papod a világnak, már hiába versel,
Gyujtóbomba készül, mely falvakat perzsel,
Hogy irthassuk egymást tűzzel, vassal, gázzal,
S röpHsiik a légbe a lakót a házzal,
Nem kimélve aggot, nem kimélve nőket,

Nem a karonüJö, siró csecsemőket,

~{Ijg nem fetreng vérbe' mindnyájunk a hátán,
S triumphál felettünk vigyorgva - a Sátán,,,!

Jövel Jézus, jövel: Jövel, mert elveszünk!
Hollók raja károg vésztjóslón felettünk,
S hogy sötétebb legyen a kép még egy árnnyal~

Dögkeselyük jönnek, kiterjesztett szárnnyal
Már prédára lesnek, már szájinak a készre...

Jövel Uram jövel l, s Mrits minket észre!
Add, hogy - mi elveszett, - megtaláljuk: agyunk,
S belássuk végre már, hogy - EMBEREK vagyunk..•
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Szerkesztésf;r"( és íüadá&ért felelős ;
WAGNEr:

Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
felelős üz"mvezető: Teket Sándor

22 fi

Soraim keiiemes édes:{,es
tiszta, tő~'éJetes zamah..lal"

és n eo m sa1!anYU8Ko
Székely Ferenc

fajbo:rpi~csszete

Solh1"adkerl, P{;stme~Ye.

Publikáció

I.· O~ r"~''''''~~ i'ií' .....v~VU?;,fl ~

11III mint a sz:ódaviz

eav lit<'r kada"ka va,,·..
f~lér feltett ujbo'r'So!t~ild'~
kert áilomásra kís:fálJiiva
s feiach'a. Vasutí ruv;rr kb.
4 miér JiterenÍ{ént. Csakis
5U literen felüli ret1del~st

fogadokeí. HordótJiji11cn
lesen a-ú'Jk El szállítás tar
tétll1ára kJL.:sön: hordó!~_1

30 napo~l béi~}j 6~rjnent\Te
idUd·('ndö vissza. SzétkUl
djs utánvéttel. Egv pengő

levélb~lyeg elienében kül
dök· mintát a Garbai mín
tásdobozban,l bénnentve.

Őzv. Fékete JárJ':l5niinaK sajá;
tej~lné5Ú bor8- var: eiadó. l-\llila ui 14.

Karács()i1Y! fenyők ii·liiideu íiagy~

ságoan kapható;';, ifj. Zöld Benjárn.ín
sre;'számfa kereskeJol.él gf" Tisza 1st
','án ut 79. S7.áli1 al:ltt. 3-2

Sza!6,d ist",ánfl"lf{ a gpw;ai vá
sárba egy s z ő k e !, o c a másfél
éi/es h2,sas disznója elv'~szelt. - .'\ ki
tud róla jelentse a r;;.nd6r5ógen illő jli~

talomban részesüL 3---3
Domokos A5bert vtUanys~',(:r-ei6 és

műszerész :\Zanl1alí belép~sre feh'esz
egy kiszolg~löle?nY'i: es tanulö fiukat. 4:

Kit!.ínö zamatu rizling bor \itc
renként 56 flJJérén kapható Kerekes
Kérol/nál. -27

A GyTK a két gól
is fölényben marad,
hasznosan vlSdekezik E>rrElé~>

Ie méltó es,emén,Y meg az, hogy
a 35·ik perd)en a bbj meg"o
kaija Faragó rlut''I'asLgaiL és ki·
áHHja. A jMékos eI6bb 'r",;:,n' ,.

zik a játékvezet&vel é~ axljn
A 40-ik percben

bást végez a GyTK baH széi
sője és ekkor a kiáHito1t Fara
gó végig szalad a p~lya szélén
és hatalmas rugást jntéz a he·
dobás! végző játékosra es sza
lad tovább az öltözőbe.

Reméljük, hogy al ilyen já
tékos megkapja a méltó bünte
tését, ami~ az egyik szol·
gálalot teljesítő rendőr szóban
is kinyHvimilotL

TAC csapatában sok erő

"Van. a mezőny legjobb
ja volt, kivüle Debreceni II. és
1. valamint Takács vált kL
Utóbbi nagyszerö fejjátékával
vonta magára a figyelmet.

GyTK i.gyekezett, de a belsők

nem tudtak befejezni, a gyors
akciókkal a lövéseiket viszont
nem kísérte szerencse. Egyéni
leg a védelemben Vatai és
Rozsnyó, acsatársorban Bartik
és Olajos volt jó. Krutek a gól
ban kissé benne volt

Dr. Magyar, eltekintve a té
ves várakozási idő megjelőlé

séiől és 3. másfél oerces idő

elnézésWL kifDgástalanul ye·
zetelt.

tszaid oszt. bajrwkság
XH. f~ó 12~én.

1. BTE 12 11 - l 5Ll 12 22
2. CA~3 12 ::l -. 27 S 21
.--, KT r:: ~L

"1 3 2 21 15 lJ0 ,
'L ETK , 2 2 38 21 16
5. "\'Í. j\\ÁV. 12 7 .;. 29 28- 15
G. TAC L2 , - 5 27 19 14.,

VSE 12 4, 5 '" 16 l7 13I. ~,

8. JVi.Törekv, 12 3 3 5 l l 26 9
9. GyTK 10 - 2 5 2( 26 6

!O. l'llJnyacii ]2 .,
2 S 9 'je> 6J _.J

lL GySe II 3 8 Sl 35 6
12, BISE 12 2 lO 12 41 4

"",.~--GyTK 2-O
Turkeve, vezete: dL Ma.oyar.

O~

TAC: MiiHer-Badó, Nagy t
-Faragó, Debreceni 1., Szabó,
-Tóth, Debreceni, Takács, F,
Tóth, Nagy H.

GyTK: Knltek-Rozsnyai, Va
1ai-Nádudvari, Bar1.a, Weiger(
-Olajos, Csa!.a, Rau, B-olc
hoszki, Bartik.

Magáról a mérkőze::;ről nem
sok irUl való van, mert a ha
talrnas sártenger. ami a palyán
voli,minden aKciót befuUasztoH.
A győzelmet a hosszabb lab
dákkal jábz6 íurkevei belsők

némi szerencsével párosulva
megérdemelten szerezték meg.
A mérkőzés tariama alaH in~

kább gyomai fŐlény volt érez
hető, k'öIönösen a másod!k fél
időben domborodott ez ki, de !

II gyomai belsők a fölényr neln 1
tudták készpénzzé váltani. A!
szélsők !övéseit "iszont nem l!

eg)' ,esetben a kaputa, vagy a
jó formában levő Müller bra-I
VlIrOSan védteo l

3~, pe~~e~ késéssel :vet~e.kez- l
detel a Jatek. GyTK mdllJ2t ut- 1
nak a labdát· A sáros és jeges i
pályán nagyon csu!p;kálnak a !
játékosok és igy erős mezcny l
játék alakul ki. 6-ik majd a l
lO·ik percben Oiajos lövése
foglalkoztatja Műllert. A nagy
szerüen játszó Debreceni H. és
Takács nár is támadást hoz
össze, de a GyTK gát szeren
csésen veri vissza azokaL

Most gyomai támadások l;;ö
'lelkeznek, de a belsők nem
tudják keHöen követni a be
adásokat és igy eredmény sincs.
45·ik percben Debreceni II.
hosszubbdáv8i! szökteti Taká
csot, aki a tizenhatosról erős

lövést küld Krutek kapujára, a
kapus a nagysár miatt megcsu-
szik és a labda őtet érintve ke
rül a vonalon belü!. (A gól
többek által stoppolt idő sze
rint a 46 és fél percben esett,
tehát másfél perceI tovább tar
tott il félidő.) A gót elérésével
egyidejöleg jelzi a játékvezető

fl feUdö végét 1-0.
Szünet után ismét gyomai tá~

malások vannak, de ezek is
csak egymás utan szög2etrugá
sol.at eredményeznek, amik hOl
kapu mögé, vagy mezőnybe

kerülnek. A GyTK főlényt Fa
ragó durvasággal akarja vissza
verni és e miaU több büntető

rugáshoz jut a vendég csapat,
de ezek sem boznak számára
szerencsét. A 20 percben Deb
reCBJJi H. megszerzi a második
g6lt csapatának 2.~O.

a

csoda

a

kuUurfilm.

Hangos Magyar
Világhiradó,

Lá gol

~~~~~~~IFM-.~f,"IjiIl

Legszebb
kat'ácsof'iyi ajándék

egy

PHi PS RftiDI

Hangos ~{ofona Mozgó
Endrőd

1936. december 20-ár. vasárnap
(3 és 8 órakor.

Orosz rendezészsenialHtása!

Pusi{in világ hirű regényének
fHmváltozaía.

Egyed árusL~ó ~

BENJArmN ~STV
GYON1ÁN: a B;;;pHsta lmeiti'áz·

zal szerrlben
ENDRŐDÖN: a Homoki féle

"Uj emeletes házba.
Dijtaian bemutatás!!!
~~~~~~~

Az ujság kiadás csodája.
Mint minden esztendőben, az
idén is rendkivü.l nagy érdek
lődés előzte meg Tolnai Világ
lapja karácsonyi szamának
megjelenését. A népszerii ké
peslap karácsonyi száma az uj
ságkiadás valóságos csodája,
mert a három remekszép mel
léklettel együn 590 oldal terje
delemben jelent meg és ára a
meHéklelekkel csak 90 iillér.
M e II é lz l e t e k: Sax Rohmer
"Aranyskorpió" Círnü izgalrna
san érdekes világhirű regénye,
Swift "GuHiwer" címú remek
szép ifjusági könyve és egy
pompás elő.ie~yzési naptár A
duplaterjedelmü karácsonyi
szám cikkeit és noveHáit a ma
gyar iropalom és ujságirás leg~

jobbjai irtálL

Anyakönyvi hboeh
A gyomai anyakönyvi hiva

tal könyveibe december 9~től

december 15-ig a következő

bejegyzések történtek.
S~ület~~.k ~

Mecsei Józsefné Batuczki
Margit leánya Magdolna rk.,
Farkas J uliánna leánya Róza
rk., Cseke Elekné PeW Mária
leánya Erzsébet rel.
Házd§§ágot kötötteK:

Nyitrai Gábor és Fülöp Elek,
Kovács László és G. Kis Má
ria, Szokolai György és Köl
csei Margit.

:f'>ieghaUak:
Hegedüs Béla 5 évesr k., Ta·

ri Lajos 47 éves ref.

főszereplők:

Perja.n~ Ddrieux~ ln""
KovanKo.

A Oroszország életét és
aszibériai szenvedé.3ét tárja
elén& e megrázóan izgalmas
történet. Szivbemarkoló orosz

tárgyú hangosmm.

Bé!{fsvármegye Törvényha
tósági Bizottsága december 22
én rendes közgyiHést tart.

Dév2'!lá!1yan megszervezik a
juhtermékek ér~ékesitését.

A dévaványai pulykatenyész
tök nincsenek megelégedve, ők
is akarnak térni a ketreces
csirketenyésztésre,

Az Eumgasco amerikai olaj
kutató vallalat öt évre konces
sió! kapott kőolajkutatásra.

Görgetegen, Inkén és
Budatán 2200 méteríg
le. de eddig csak olaj nyomo
kat talállak, pedig már 350.000
dollárt fektettek II furásokba. A
koncessiót meghosszabHoUa az
állam és a Eurogasco
keresi az olajat. A kormány is
kisérletezik méter
mélyre <tenezeH furással Pará
don.

Mivel permet.ezzük gymöks
iáinkat? Erre II kérdésre ad
-választ a Növényvédelem és
Kertészet legujabb száma. Cik
keket kőzöl még fl. gyümölcs
i(lk alan}'kérdéséról, a meleg
ágy készitéaéről, a gyümölcsös
talajának kib.asználár,:5JI, az idei
ujborok kezeléséről, a gyü
mölcsfák nyeséséről, ismerteti
a vértetú elleni védekezés kér~

dését, kemény kutvizeimek per
metezésre alkalmassá tételét, ~

hasznos madarak iészkelésének
elősegitéset stb, A dusan illuszt
rált, szines gyumöicsképet is
közlő lapokból fl. ),Növényvé-
delem'" kiadóhiva1ala
pest, Rákóczi-ur
rem.) egy alkalommal e
való hivatkozással -'::.<-' __ .. _1

TessedH, §ámfJell1ek a ma
gyar agrárknltura egyik legér
tékesebb uttörőjének Szarvas
község 1938-1::I,1n a szarvasi
ótemplom fennállásának 150
éves - évfordulóján az árvaház
előtt lévő téren· szobrot em,J.

t'\ÖZ
.Szerila este

tartoUák a közművelődési e.sté[
az Egyel.édési
Soha nem tapaszlaH érdekUí
dés meg ez Bstén.
A nagy terem zsufolásig meg-

hallgatósággaL Göndös Jó
zsef polgári iskolai igazgató
nyitotta meg az estét. Megdi
csérte az érdekt6dő kőzönség

buzgalmát, majd Legeza Tibor
ügyvédtaI'toHa meg elö2dá

sát "BÖn és büntetés" eimmel.
Közvetlenül· és példákkal szem
léltetett tréfás stilusban előadoH

komoly előadása nagy tetszést
aratott Utána Göndös József
beszélt II lelkiismeret nyugal
máról, s a jó cselekedetek nyo
mán feUépö teiemelő érzésről.

Végül Molnár Gyula és fia tré
íás párjelenete zárta be a ta
nulságos estét, mely után az
előadók a kör vezeWségével
még sokáig elbeszélgeUek.
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Gyoma 1936

Hirdetések
Eevha:>ábos (55 mm széles) l cm. magas hirdettE
20-fillér. Ötszóri hirdetésnéj 10 százalék, íizszerinéJ
15 sz"fmdék, l negyeJé'ij hirdetésnél 20 százalék ée
félévi hirdetésesetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Zu.AZO

--"--_'F""P

A orthy-segélyakcióra
adakozók névjegyzéke az

összeg- feltüntetésével

2.50 pengőt adományozott:
Varju 1. Endrőd,

2 pengőt adományoztak: Pusz
taföldváriHHelszövetkezet PllSZ~

taföldvár, Pusztaföldvár Vidéke
Keresztény Fogyasztási és Ér
tékesitő Szövetkezet Pusztaföld
vár, dr. Oláh Emil Gyula, Anis
feld József Orosháza, Balogh
József Vésztő.

Az 1937, en
rendezendő

mezőgazdasági

kiállítások
bejelentése

Mivel a multban - különö
sen ll. vidéken - területileg és
időben is egymáshoz közel oly
nagy számban rendeztek kiálli
tásokat, illetve árumintavásáro
kat, hogy nemcsak ezek anyagi
és erkölcsi :sikerét veszélyez
tették, hanem az azokon részt
vevő lermelók és gazdák anyagi
erejét is tulzoitan vették igény
be,· a földmivelésügyi miniszter
ur 1)5392/1936. szá.m alaH ren
delelet adott ki, melyben íel
hivta a Tiszántuli Mel':őgazda-'

sági Kamarát, hogy 1937. évtől

kezdődően a kamar3 kerületé
ben az egyes években tervbe
vett mezőgazdasági kiáJEtások,
iHetve árumintavásárok idö~

pontját, terjedelmét és helyét
az engedélyezésre az 1933. XXI.
t. c. 4. §. bekezdése értel
mében jogosult hatósággal (föld·
mivelésügyi miniszter, II Wr
vényhatóságok első tisztviselői)

minden év február hó folyamán
közölje.

Fentiek aiapján tebát felhiv
juk az 1933. XXI. t. c. 4. §. (2)
bekezdése értelmében kiállitás
rendezésére jogosult és' a Ti
szántuli MezőgazdaságiKamara
kerületében müködő közcélu
intézmények, egyesületek, tes
tületek iigyelmét arra, hogyha
az 1937. év folyamán bármilyen
természetü mezőgazdaságikiálc

litás!, illetve arumintavásárt
óhajtanak rendezni, ezen szán
dékukat 1937. január hó 31-éig
a kamaránál saját érdekükben
irásban jelentsék be.
Ez a bejelentés ugyan nem kö~

lelez;ő, de :Jl kiállitást rendezni

kevés kor voH, midőn szeren- i
csétlenehb lett volna az ember, i
próbáltatásosabb a. család, vi
vódóhh az egyház s vergődőbb

mindezek földi össze~étele: fl

nemzeti élet. I

Világtörténelmi korszakol él
ve, romlásból megépülést re
mélve hívok mindeneket, sze-.
gényeket és gazdagokat, kicsi
nyeket és nagyokat, hivom a
családokat, a Krisztusban egy
keresztyén egyházakat s győze- .
delmesebb, boldogabb időkre

elhivott én magyar népemet,
s.ugározzuk az égre) árasszuk e
földre az angyalI hymnus!:

Dicsőség Istennek
Békesség embernek!

Gyula, 1936. karácsony.
HARSÁNYi PÁL

esperes.

ző Imre S>:arvas, Tótkomlósi
Takarékpénztár Tótkomlós, Bo·
tyánszky Testvérek. Gerendás,
PipisTestvérekGözmaima Oros
háza, dr. Jung Géza Gyula, dr.
Ikrich Arnold Szeghalom, dr.
Tárczay Dezső Orosháza, v.
Király Miklós Szeghalom, Cser
mák Kálmán Gyoma; Wagner
Márton Fiai Gyoma. I

5 pengőt adományoztak: Gyo- •
ma- Endrődi Hitelszövetkezet
Gyoma, Kincses Gőzmalom

Vésztő, Tótkomlósi Kisbirtokos
Szövetkezet Tótkomlós, Oros
házi Takarékpénztár és Hitel
szövetkezet Orosháza, Községi,
Hitelszövetkezet Füzesgyarmat,
Berger Sándor Füzesgyarmat,
Községi Hitelszövetkezet Kö
rösladány. dr. Mázol' Elemér·
Békéscsaba, dr. Mikosevits De
zső Békés, Berkovics Adolf
Gyom~, Kienitz Vilmos Gyula,
Nemeskéri Testvérek Orosháza,

4 pengőt adományozott Nagy
szénási Hangya Fogyasztási
Szövetkezet Nagyszénás,

3 pengőt adományoztak: Strif
ler György Szentetornya, dr.
Thury György Tótkomlós, Leip
nik József Tótkomlós, Ákos Irén
Orosháza, özv. dr. Adler Mik
sAné Orosháza,

I
Kedvesebb és drágább, - ki-l akar százmilliókat, - vagy sor-II

vánatosabb és óhajloHabb, - i sod tragHmma, gyásza csak
boldoaitóbb és lélekemelőbb li ujabb és ujabb könnyeket fa- i

"köszöntés ember, család, egy-l kaszt, világtörténelmi élethiva-
ház és nemzet számára semmi I tás! betöltő, jövendőt remélő

::~'all~h~~m~~:~ aD~::::;_~~~ I ~e~~á~~~~z,n~:z:te~;~~á~é:~~
tennek, békesség embemek! i uszod felsugároz~a az égre, s

Foglalkozhatsz óh ember a i szétárasztja erre avilágra a ka
világon bármely munkakörben, i rácsonyi iizenetet: Dicsöség 1s
- lehetsz tudós, ki tengerek I tennek, békesség embernek.
méiyétj csillagoknak magassá- l Alig hatvan év hiján ma két
gát méred, - lehetsz ezreknek! ezredéve van már annak, hogy
és milliókna.k para~lcs?lója, I először zendiill az Úr kegyel-,
vagy engedelmes szolgája, az ! méből a karácsonyi hymnus:
emberi méltóság magasságára i Dicsöség Istennek, békesség
csak akkor emelkedel, ha éÍe- I embernek I
ted felsugározza az égre s szet- l Ez alig megmérhető idö alatt
árasztja erre a világra a kará- :' ~~~,,,,,,,,,,,,~~~,,,,,,,,=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.'"',",,.. ~"'!""",",,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"'!""" ...................................~'.'---~--,,,!,,,,,,,!,,,,
csonyi köszöntésl: Di~sőségIs- j
tennek, békesség embemek! j

És élhetsz családi életet óh l
ember. kit Isten megáldott a i

leghüségesebb hitestárssal, kit I
az Ur megkoronázott á legdrá- l
gább gyermekekkel és unokák- !
bl~ családi otthonod csak ák., I Gyulai kir. mozgósúnház
.kor lesz a mennyek orsz~gá- I 319.76 P.
nal{ földre szakadott darabja, l Báró Fould-Springer Uradal
hajlékod feleU csak akkor csó- l ma Bucsatelep 300 P.
kolgatják egymast a szeretetnek! G,óf Bolza Pá! Szarvas 150 P.
és Qékességnek angyalai, ha a l 100 pengőt adományoztak:!
l:g!isztá~~ csal~di. szere~et o~-l Schneider Ignác Utóda Békés-I
~ara me:lol sugaruk. az eg~e:s I. csaba, Békésvármegye Tisztika- !

árad e világra a karacsonYl ko- l ra, Gyula, Gróf Széchényi An- l
szöntés: Dicsőség Istennek,. bé-! taIné uradalma póstelek.
l~esség embernek i l 5i\ "t d" • t k

~ , , . l v pengo fl. omanyoz a' :
Lehetsz oh emoel' tagJa ezen I S"b l A d' " - F '~' I. . . . ,loe er n ras uyuta, O~l m-

a vIlágon barmely egvhaznak, I S t t .
• • • v • re zen e ornya.
lmudhatod Istent fenyes oHar, "cU· M' . Tá R t

'.. 'nelSZ 1: or es rsa a.-.
előtt, v~g!a ~.eg_egy~zer.übb temp-I Gyuia 30 P.
lom falm kozoU, "{arac50nynak I M ül B k R <I O

J •• d'" I agyar- asz an .-~. fOS-
bOldogan orven eze nepe, a h' 25 P

. l 17 > á " aza .szeretet földre szál ott :!>.lrály - "
nak megváltoUja és serege nem!'. 20 pengo.t adománY,oztak: 1.
lehetsz semmiként másként GyulavárosI Takarekpénztár
mintha hited, imád~ágod, jósá~ R-t. Gyula, Nemz~t~ Hítelinté
god felsugározza az égre s szét. z~t G~ula, Gazdasa~,l Takarék
árasztja erre a világra a karA- pe~.zt~r R.:' t:. ~ezoberény, !.
csonyi köszöntést: Dicsőség Is- Alf~ldl Szovogyar ~.-t. ~lezo

lennek, békesség embernek. I bereny, l. BudapestI Goz~a~
Tariozhatol óh ember nem- I lom R.t. Gyoma, I. Endrodl

zethez melynek határain belül Hengermalom Endrőd, Csiz,
a fén;es nap le nem alkonyo- 'madia András Orosháza.
dik soha, vagy tartozhatol pa. I 15 pengőt adományoztak:
rán)'i néphez, holott csaknem I Lőwy és Laufer Gyula, Szesz
szemeddel mérheted meg szü.' kereskedelmi R.t. Gyula.
lötte töldednek határait, -I 10 pengőt adományoztak: Bé·
nemzeti léted dicsősége, nagy- I kési Népbank Békés. Dobozi
:sága elkáprázlathat téged és l Malomipar Doboz, dr. Szem-



A tHesban t2dált
jószág ta üthető?

A csongrádi járásbiróságel
vi jelentőségű Héletet hozott
egy vagyonrongá!ási ügy ben.
Balogh András ottani lakos
pulykái kárt tettek Tóth Ge:r
gel:,' gyü mölcsösében. Tóth a
pusztítást észreveHe és a puly
kák közül egyet agyonütött
Balogh a pulyka agyonütése
miatt feljelentést telt és Tóth
ra súgom büntetés kis7.abásó.t
kérle a· biróságtóL

A csongrádi járásbiróság, bár
a tanuk terhelően va!IoHak,
Tóthot azzal al indokolással,
hogya tilosban talált l)aromfi
agyonüthetö, felmentette a vád
es következményei alól. Az
itéletet Balogh Andras megfel~

lebbeú.e.

möt .szerezni a legénységnek is.
A mi "Öreg Kalcsó" szakácsunk
még mákos tésztát is főzött, de
milyen volt ez ahhoz képest,
amit az édesanyánk f ő z ö t t
od2lha,m! Még. egypár diót,
almát is k a p o U III i n d e n
e mb e r. azért én nem

egy társamra sem.
akinek ez a szó el ne hagyh=i.
VOlna az ajkát: J Nem
ilyen a karácsony És
itthon". Az örtg szülök, akik~

nek fiuk, vagy f1aík kint, a
hU országutján töJ.töHék a sze
retet ünnepét, révedezőszem<

mel néztek a karácsonyi gyer.
tya lángjába, azzal a szomorú
érzéssel, hogy talán az Ő élete
is épp most lobban
És a feleség, a gyermek, akik
apa nélkül itthon maradtak.
mert lllrnden gondo]aiuk az is~

mereHen helyen, a rózsaszín
tábori jelzett
Nf." ala [ ievéí apánál vol L Egy
ilyen csallidban a 3 éves kis
leány igy imádkozott

Édes jó Istenem, draga kis
Jézl!skam.

Segitsd meg, hozd haza az én
jó ap.ó.cskám.

Néz.d, mi árvák vaav,·unk .ha
.~, 'J" $-

O nincsen velünk_ .
Édes jó kis Jézus, hozd vissza

Őt nekünk...
..S mig gondolataik messze,

inessze száHlak,
Reménységgé lelt a szivük

ben a bánat. .•
Hogy kinek milyen volt· a

karácsonya, azt mindenidesak
maga elmondani, hiszen
ő éHe át, de, azthiszem, senki
sem óhajtja; hogy még egyszer
olyan legyen, mint 20· évvel
ezelŐtt. Azért mindnyájunknak,
minden erőnkkel azon kell
lennünk, _. amennyiben ez
rajtunk áll·- hogy a háború
csak a muH rossz emléke ma-
radjon. Fülöp Imre

kisgazda, .

o,gidíJ

hidrátjai a baktériumoknak ki·
tünő tápláléka! lesznek A fo,
kozoU baktériummüködés kö·
vetkez!ébennagyobb mértékben
indul meg a táplálóanyagoknak
olyan formában· törtérdí
knlása, hogy. azt a növények
közvetlenül feivehetikAz ered
mény .végül a mező lényegesen
nagyobb termése lesz, különö:'
sen akkor, ha a talajnak szük
séges táplálóanyagokflt műtrá

gy:i.val is póloljnk, A fekete,
u. n. réti talajokon továbbá a
tőzeges mezőkön, melyek n it
rogénben rendszerint gazdagok,
a törekezéssel és a fogasolással
előmozdHbafjuk a· salétromkép
ződést, amikor tőbbnyire csak
foszfor és káli trágyára . lesz
szükség. Egyéb mezőinkennH
rogéní: is keH adni, akár hugy
iében, nkár mütrág)'ákban. De
azért is szükség lehet a tö
rekezésre, hogy ezáUala talaj
tevéken ységét fenntarthassuk,
hogy a miHrágyák kenő fokban
érvényre juthassanak, Olyan
mezőkön, - kivéve sokszor a I
tőzeges mezőket, - melyek ta- l
laja szerves an}'agokban elég I
gazdag, tevék~ny és lazább, a 1

tőrekezésnek kisebb, esetleg J

semmi jelentősége sincs. Mivel l
il Izazd3ságban egy kaptafára i
huzDi semmit sem lehet; a leg- ,I

jobb, ~a_ ~r.r~l is egy ~gy,sz~rü l
he1yszml KlserleHel gyozodunkl
meg. (V-n). I

i

~""".!'''!''!'''''''''''''~-!'!'!·I

l
l

ei;a'll" u llj \,., i
l

a szülők, a hitves, a gyermek I
jelenléte, szeretele mindnyá- i
junknak hiányzotl, akit a fron- I
ion, vagy bárhol, az oUhonán i

kivüi~ ért a szent esle. Vannak, I
akik íalán éppen akkor is a l
legl1agy:obb életveszéiynek vol- l
tak kitéve, bár azt el kell is- I

. h k" IImerm, ogy a -awnm parancs-
nokságok, tőlük telhetőleg, :Ir- I
kodtak egy kis karácsonyi örö- :

&$

nel;:: nemcsak SZOlnokon lesz
meg li haszna és előnye, de
országszerte hirdetni fogja a
szolnoki kereskedők összetar·

és a s.zo!:lOki kereskede
D;; megbecsüléEil

majd a
nagy és

tevékenységet' .",'."
delmi Társnlatnak és vezeíősé

gének is, amit igyekeznek a mi
kereskedőink is és az érdek-'
képviseletük he!.yi vezetősége

is egyaránt mielőbb követni és
megvalósüam. --

Amit Szolnokon, azt
lehet nálunk is megcsinálni!

Fff

O~

az
ÚSZ eszte, l

sulat f~gye!n~ü b_ t~b~

tőle viszavonju.

;;szabott ár Oi kérdése
,-égi..e

őszinte

örömére a kereskedőnek

a vevőknek is, most
mar nj'ugodtan, bizalomma!
léphetnek })e minden üzletbe,
mert nem függ attól, hogy meg
felelő áron vásárolnak és hogy
hogyan tudnak alkudni. A "sza
boH ár" a legvégsőbb eladási
aran van megállapítva. I

Ennek az örvendetes iénJ- l

Az Országos Mezőgazdasági

KarnaratalaJtaniés b.'ágy~.zási

osztálya közli:

Sok vidélwn - kiiJönösen
kisgazdákkörében szokás
az' előző évről visszamaradt tő

reket, pelyvát, kazal alját a ré~

tekre és legelőkre·hordani. Ezt
a szokást számosan csak egy
az apáktóiátvettolyan eljárás
nak tartják,am:ély se árt, se
használ. Ezeknek· nincs igazuk,
mert a me'zők törékeús{nek
sok esetben nagy a jelentősége,

Bzzal azok termése gyakran lé
nyegesen fokozható. Az é,,·tize
des, gyakran évszázados me
zőink talaja erősen· összenyo
mott, légjárhaHan, tevékeHen,
gyakran sovány. Ilyen tevéket
len, sovány. talajokon, -
ként a tőzeges mezők ilyenek,
- a talaj baktériumélete erő

sen korlátozott, tápiálóanyag
képződése igen kevés_ Az ered
mé~lY a kevés és silá:1Y minő

ségű széna. A törekkel és an
nak fdgassal a talajba való ke~

verésévet fellazitjuk a talajt
Ezzel a feHazitással nemcsak
nagyobb mértékü nedvesség be
fogadasára tesszük a mező ta
laját alkalmassá, hanem az ilyen
talaj légjárhatóbb is lesz, ben
ne a baktérlumélet nagyobb
mértékben megindul, már csak
azért is, mert a talajban köny
nyen bomló törek, pelyva szén-

Cserebogár, sárga cserebo
gár". énekelte Petőfi és azt hi
szem nagyon sokan vele éne
kelnénk mi is, akik a 20 év
előtti Karácsonyt képzeljük ma-
gunknak .vissza.. Hogy· is volt
az akkor'! A háboru keUös
közepén voltunk.., A E8.rácsony
eSI egyiket-másikat talán lűr~

hetőbb körülmények közt ta-
de <il. családi kör melege1

ja he a

Hosszu, hónapokig tartó agi
táció után győzött a
"szabott ár" mozgalom es ma
már egyetlen valamire való üz
let nincsen, amelyben a hosz
szadalmas és kinos alkudozás
megnehezitené és .akadálJowá
a nyugodt kiszolgálást és a ké
nyelmes, biztonsá.gos vásárlást.

Nehezen, lépésről-lépésreha
ladt előre ,,3. szabott ár" agi ta·
ciója. Voltak kereskedők, akik
akartak és mertek kisérle
fewi. Ezek
hogy a gyorsan
megszokja az uj rendet és a
vevő maga kijelentette nekik,
hogy boldog az alku elmulása
miatt. Ezek a kereskedok let
tek 3.zut8.u a legjobb harcosai
a "szabott ár~-nak. Kartársaik
között egymásután győzfék meg
a régi, leg
erősebb híveit is és amikor a
szoinoki Kereskedelm.i Társulat
elérkezettnek az
hogy beavatkozzék és a moz
galmat irányitsa, hamarosan tel·
jes siker koronázta a kereske
dő vezetők mamldját

A legfontos<lbb és legneme
sebb kérdés az mi legyen
a biztosíték arra, hogy a "sza
bott ár4 ·on való árusítást vál-
laló kereskedő is tartsa kö..
telezeUségét? legyen azok-
kal, akik nem tartják igé
retüket?

Dr- Ösztreicher Istvánnak, a
Kereskedelmi Társulat elnöké
nek ötletes elgondolása volt a
megoldiís.

A kereskedő a Kereskedelmi
Társulattól táblákat kap ezzel
a ielirással:

"E cég bejelen-
tette Társulatul1knál, hogy üz
letében az árusítás "szabott
árg-on történik."

A Kereskedelmi Társulat hi
yatalos aláírásával táb ~

líJit a kereskedő üzletében és
kirakataiban helyezi el. Ameny- I

nyiben a Társulat tudomására i
jut, hogy a kereskedő nem tart- l

sza.lldékozók érdekeit szolgálja,
merr e bejelentés eJmulas:dása
cselén·

a
megfete16 Ul:1)P{)n i:ha.11

ja kérelmet és azt egyelőre

bejelentett és már engedélye
zett kiáHitás, illetve árumintfl.e

vásár sikere érdekében el kel
lene utasitania az illetékes ha
tóságnak.



FELHIVÁS !

Fekete kanksílllY ~ K;lrr:Hok alaH..
Feket.:;- szeni"iedön·j1erv:lc'lt U:5711'i.-1:50.,

Vad viharban nyil;\!.
Orkánban virított
Világot rengető nagy ezer ev 6ta.

Hős Arpád sTl:rezk Szép Napkelet ,füL
Hős !lét vezérének deli magyar törzse
Zug6, nagy csatákban,
Drága ::.rany kincsként hagyták ránk

[örökbe.

Hervadt őszi rózsa., Csonka Magyar-
[ország,.,

Sorsod gyászolója fekelekarácsony,
S fent a magyar égben
Talán ma van éppen
Gyás'ZOs sorsod atyja bűnös s7-ám<

[adáson,

Hej l pedig de mindég másért hullt
[a véred,

Hervadt őszi rózsa: Csonka-Magyar
[ország.,.

Te Nyugat kapuja, tatár, török bástya,
Ugy áltál egykoron, mint a Si6n hegye,
Nem tört meg az ebben,
Vészes fergetek sem,
H<3gi dicsö korszak ezeresztendeje.

Fekete karácsony a Kárpátok alaH,.
Ne csüggedj magyar nép,él a magyar

[lsten,
Velünk lesz a hajnal
Márciusi dallal
Virrad majd hazánkra, egy szép ki

[keleten! . , .

De virradt a hajnal sötét erdők alján.
lsten 7sámoJyához szedted a virágot.
Erőt adott, kardot,
Megállva a harcot
Eltiprád a vörös világszabadságot 1. ••

Nyugatt61 a hála:
Pokol gonoszsága,
Szép magyar hazáda! széjjel dara

[boHák 1...

Pedig megvolt.ásva, sokszor már a
[sirod.

A föld is dübörgött már a kopors6doll.
~lagyar magyart rágnI,
Eletre·halálra,
Azt sem érdemelted, hogy az lsten

[óvjon.,

sebb fümagol nem kérhet. ki
sebb igénylők csoportosulva je
leúlkezhetnek. A vánnegye i.
gazdasági fej ügyelőség szükség
esetén helyszini szemle D.lapjáll
állapilja meg a megfelelő fü
m:agkeveréket és mennyiséget
és a ta[8j !lak a yelés cél jából
helyes előkészítésére utasitást

Legkésőbb január 15-igkeH
a vetömagvak kedvezményes
ánH 21 felügyelőségeknél befi
zetni, a velőmagot pedig febru
árban száHitja a minisztérium
az igénylőknek

Gyoma, 1936. karácsony

Kruchió Endre.

FelkérjOk azokat az előfizet5il1l~

ket, akik még hátralékban vannak
elöfizeiésí dijaikkal, szíveskedje
nek cl hátralékukat még ebben él·

h6napban kifizetn! és azújelőfi,

zetéslJiket megujitani, nehogy l:iZ

ujévben be ~(elijei'l sziJntetnünk az
ujság Id.ildését a hátralékosokl'lak.

Tisztelettel:
a "Gyomal Ujs'ág"

Idad6liivatala.

I
ilii

IRJA FEL ezen' szél
vényre 3zÖl'lnek' leg..:
jobban tets:z6 három
gyermek nevét' és 3

szelvél'lyt juttassa el a
szerkesztöségbe.

L

kat a jobbérzésü ifjakat, akik
a Gyomai Ujságot olvassák,
hogy ők ne tartozzanak az l
előbb emlitettek közé, hogy ne l
marcangolja az apák- lelkét a l'

kinzó kérdés:
"Lesz e virág a fim, melynek l

nincs virága?.,
Avagy virág vagy te, Hazám

ifjúsága 'lé( FiilOp Imre
kisgazda.

nőségü fűmagothocsátalegel
tetési társulatok rendelkezésé
re. A vármegyék gazdasági fel
ügyelöségeinél .lehet bejelente
ni az egész évi. fümagmennyi
ségre az igényt. Egy·egyjelent
kező 400kilogrammnál keveR

i', ~~~~~~~~~~ !.-!WJ1 _~_~

I
té~ünlmek, a tenyészáUatforga· i
lom központositott lebonyoH- ~

tása; egész mezőgazdaságunk-'

hak pedig oktató hatása által.
A kiáUitáson a tenJészáHalér~!

tékesitést és heszérzést jelentős I
szállilási és különféle egyéh I
ked\'ezmények iogják előmoz- l
dilahi.. Belföldön 50 százalékDs~ I
a szomszédos :H 1fl. m o k b a II I
ugyancsak jelentős utazási kede .
vezmények lesznek akiállitás
alkalmával, amely az 1937. év
ben a magyar gazdasági élet I
egyik legjelentősebb eseményé- .
nek igérkezik. Amál' eddig is
számoUevő külföldi érdeklődés
Íokozására a rendezőség felvet·
te a kapcsolato i a szomszédos
államok hivatalos testúleteivel,
gazdatársadalmi szervezeteivel
és utazási irodáival.

A kiállítási iroda készséggel
ad felvilágosítást bármilyen
irányu érdeklődésre(Budapest,
IX" Köztelek u. telefon 18·
79-54).

NÉV

Pázyázati szelv~ny.

MeQ'kezdődte él (Budapesti)
}/fezőgazdaságiKiálHtás

ekészületei

L

2.
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Kedvezményes á fűmagot hoz
föld ivelésügyi miniszter
a legelők gyepesitésére

val ntaztam· együtt. A k9csiban
két fiatal ember kezdte egymást.
csipkednL nem éppen szalOn- i
kifejezésekkeL Szomorúan néz- l
te őket 3Z én lJtitársam és mi- i
kor már a kofák is' megsokal-

lol!ák a "szórakoztatástU
, meg

szólal!: "Szegény, szegény or, I
szag, a~elynek ilyen Hjúsága I
van J" En kérem, legalább azo- l

Az Országos Magyar Gazda- I
s~gi Eg.yesűlet k~állitás rendező I
blzoUsaga elhatarozta, hogy az l
1937. évi, sorrendben immár
negyvenbatodik kiáHitásM na
gyobb arányokban rendfoú meg
március 17~22. napjain, Az I
előkésziiletek ennek figyelem-I
bevételével folynak, la kiáHilásl
iroda minden osztálya teljes I
felkészültséggel dolgozik és a
kjáHitás korai időpontjáravaló
tekintettel szétküldték már a
jelentkezési felhivásokat. A te
nyészállatok csoportjában a be·
jelentések határideje 1937. ja.
nuár 6, a többi csoportokban!
1937. február! >

A gazdák máris nagy érdek
lődéssei és várakozással tekin
tenek a jövő évi :IdállHás elé,
amely igen ta[mlságosnak, sok
tekintetben ujs~erü.nek igérke-,
zik és mint eddig, előrelátha- I
t6an most i.s igen nsgy szol-\
gálatot fog tenni áHaHenyész-'

A földmivelésiigyi minisz lEir
a közlegelök gyepesHését a jö
vő évben is előmozdítani. ki
vánja olyanformán, hogy az I

1937. évi tavaszi és öszi vetés.1
céljából kedvezményes áru és
lehetőleg hazai termésü, jómi- l

Őrizze 'meg az alábbi szel\léflyt. Tekintse meg kai"tcsonyhetébel'lla'

BERKOViCS műterem kirakatában
látható, névvel ellátott 9yermekfél'lyképeket.

Szavazatok alapján döntúnk agjfel"mekszépségverseny
dijainak odiaitélésében.

df!c:ember 26.
~~~.PosP~~~...::\.1l~~__~~:i:JEipt4ltitrJ1l/";~tt~
~' - -~ - _ .._---- - ---~."'" .. - . -

"Nvelvében él I
él Nenll:el" I

Azt mondjáka tudósok, hogy l
nekünk magyaroknak nincs sok,
panaszra okunk, nyelvünket il~

leWleg. Ol)'an zongora ez, amely
'hangulatot, érzelmet remekül

kifej ez, ha mes!erére taláL AJ; ik
nek megadatott, hogy középis
'koLH végezheltek, irodalomtör-
ténetet ,anulhattak, azok tud
ják és érzik, hogya legrégibb
nyelvemlekeink, az Árpádok í

korából való "HaioHibeszéd"
és a "Kőnig~bergi töredék" óta
nyelvünk mily nagy változáson
ment keresztüL És tudják és
érezik, mHy nagy küzdelmet
I,ellett vivni Kazinczy Ferenc
nek (1759 -1831) és társainak,
hogya föuri és középosztály
által teljesen elhanyagolt, nyel- '
vet mai szép formájára fejlesz
szék. Én :azt hiszem, minden:
kissé m,űveHebb magya~ eIDo I
bernek rossz hallania a mos l

tanában több lelé hallható, az I
utszélről fölkapott torzszavaka.t, l
amel)'ek, ha a komolyan mü- I
veIt körökben nem is, de a l
nép között terjednek és szép!
nemzeti nyelvünket csufilják.
Ilyenek: a nPasas", :?Haver",
"Zsaru", "Kajesz" és a többi.
Ez utóbbiról ju.t eszembe: Még,
a mult nyáron történt, hogyaz!
egyik környékbeli község egyik!
kisebb. közhiva!ali szobájában ~
voll dolgom. A két ~segéderö", I
vagy mint háború alatt mond- I
ták "hilfskraft" jelenlétem ál- I
tal nem nagyon érezte magát i
feszélyezve, ("mH nekik egy I
csizmás paraszl") és tizóraizni!
kezdtele Az egyik igy invHáHa ! ~-"""""~",!"~-!""""''''''''''''"'''''''''''''''~'''''''''"''''''"'''~'''.~ ="""",,,,,,,,,,,~~~~~~~,!!!,,!"""'~~~"Í'!

a másikat "Gyere, majd kaje- I
lunk" 1) Vankajesz<'l mutaHa neki I
a papirosba csomagolt enniva- !
lót. Ugy elgondoltam: szegény"
Kazinczy! Ha ezt hallaná; meg
fordulna a sirjában...

Én ugy vélem, hogy helye
sen cselekszik minden magá!.
magyarnak valló ember, ha az I

ilyen jzléstelenségeket hallva, II

figyelmezteti az illetőket annak
helytelen és - azt hiszem nem!

'I k h d l itu azo', a azt mon om - la-,
zafiaUan voltára. Magam, nem! .~---~-liA ~.'~",,·.':''''.;''''l''_>fJ'ts__,,_~
:is olyan régen- őszinténmeg~l
vajha - azt találtam mondani !
a kenyeret "kajesz"-nek neve-l
:lőnek, hogy én bár nem sze.!
retek verekedni, de szívesen \
arcul ülném azt, aki ilyen mó~

don nevezi a kenyeret, ame
lyet johbérzésü emberek Isten
áldásának mondanak! Sajnos, I'

az ilyen és ehhez hasonló ndi- ,
vatos" kifejezések az ifjuság l
közön ütik fel a fejüket .legin- !
kább. Azok pedig ma már - \
tisztelet akivételnek - nem ad..: I
nak sokat az öregebbek szavára I I
Pár évvel ezelőtt, Pestről ha-,'
~ajövet" egy egyetemi hallgató-
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ráncigáltuk ki: kezeinket Ró-<
zsika muHjából, s megfogadtuk
egymásnak becsületszóra, hogy
B.Z esetről nem beszélünk sen
kinek, s ezt megigérte Rózsika
is. Megigérte, be{;siUetszavát
nem adta, meg nem eskü
dött rá.

Persze, .Karakter volt, - de
nő is volt.

A karácsonyi szünet _elmul~

táv<l!, amikor első nap léptük
át ismét a tudomány felszen
telt csarnokának küszöbét,
már az egész gimnázium erről

beszélt, rajtunk mulatott. A
magasabb osztályos diákok
egyikét, aki tevékeny részt vett
a:T. önképzőkör munkájában is,
plán.e annyira megihlette az
eset, hogy egyenesen versbe fa
ragla ki a történetet, . '

Megbolondulni való állapot
volt !

Még az osztalyfől1ökőm ma~

ga is, - Miffka Antal a ma
gyar és latin nyelv tudós pro
fess ZOla sem vonta ki magát a
c::,ipkelődési lehetőségek alól~

mert amikor az osztálykönY"-
be a szokásos napi bejegyzése
ket teHe, mialalt engem jobb
ról is, balról is szeldroztak a
gunyolódni szerető conscoláfÍc

sok, - csak egy kicsit igazic

toHa feljebb az onán a pápa
szemet, hogy alóla átnézve az
osztály fölött, oda-oda szóljon
az utolsó padQkba:

- Ne muffogjatok már oU

lUltul annyit fiuk. , .

rádióját cserélje he
egy modern
ÓRA!! Dijtalanul bemutatja és
árajáulattai szolgai az egyed
árnsitója. Benjárrdn István Gyo
mán a Baptista imaházzal szem~
beu, Endrödön a Homoki féle
uj emeletes házban,

I s hogy még jobban megvadul
I jak adiadalmámortól, - visz
l szaszoritoU Igen l Határozot~

szóval meg plakátokon is hir-I tan éreztem, hODY vi8szaszo~
dették, - a,.Kinematograph ól ... l ritott ... c,.

gyerek, aki már az eIs6 l T"11h? de birtp~e'" n'e1erJ. ' í J ~. ~ ..... - ......! l.ol U-..l ""'., '0

karács?uyra ..egy keskeny íilm- ! az a fiHeHen nagyterem, amery
íe!vevo készuléket kap, el sem I ben az előadást mé~ neki is
tudja talán képzelni micsoda l maffa! az ölében l~eHett Yé~
irgalmat váltot! ki a dIáksáa l' C1ja·elve71eip r c: hoav h,.Vi<'''Uo' be bo' ..... J. "' ••• o ~.i ......"j t1l.v'''' y' ci

körében ez a hir. Mozgókép-, bírtam volna ki én "ezt a"\ő-
sz:nh.áz, ~.~zgóf~?~'ké~s~i~házll' s~get végig, an.él.kÜ1, hügy mim
P~rsze csak a dlakok Jwreben, felangolosra süll, vagy főtt mar-
mert az idősebb gen.er::ició nem l hahuil' keriHjek ki az'
i~en hitt a beharangozásnak. j máig se tildom. !4ég szer'en
Epen ezért az Ipartestület fiagy- l cse! - akarom mondani sze
t~r~ét fől~g a d~akság, s a pol- ! rencséHenség. - hogy a leg
gansta leanyh21d töltöHe meg, kriHkusabb niHanatban egy

között csak épen mulató- non putarem ~ történt. Az, ami
ba ült egy-egy korosabb bácsi, mostanában is elég sürün for
va;y hölgy, aki - hála a sötét~ dul elő: elszakadt a film!
ség~ek, r.nely az előadás alaH Egy szempillantás alatt vilá-
a tereml)cn uraB-:odoU csak ao" 1'1";'> a t<eq~m, ö...... •...Jl.ii. a .....1 ..ll ..

igen hiányosan töltheHe be a A mm elszakadása. fl. vH-
garde-des-dames magas tisztsé- lanvkörték felymanás~az adott
géL kör~űlmények között, amikor

Rózsika, - történetem h5s- az embernek iű'azim mással
~ője, közöttünk szorongoU a van elfoglalva a feje mint 3Z

Keskeny fapadon, Kürlhy Lad zal. hO<1v Jondolkozzé!r - h e'-i o .... b _o., J.i!

meg énközöttem, amely padon, nultságomból nem tudott oly
~ a ~zámozott helyek fogalma hittelen felrazni, hogy a ke
még Ismeretlen lévén, -- ugy zemet hirtelen kirántsam a
Össz~pI'6~e~tek ~ennünket, hogy muffból, s beletö:rödődve abba,
mozau!m IS alIg tudtunk. Am- hogy ezzel esetleg most RózsI-

részemről akart mozdulni kál lwmpromittálom, és bi
az ördög. Nagyon is kel!eme- zony nem veltem ki a mutf
Le.s ,hely.~et yolt ez igy. Ott ül- ból a kezem. C·sak ugy lopva,
III jobbJ3.n a szeretett leány- oldalvást vetettem eay 'pUlan
káDak, érezni testének közel- tást az arcára horry l:l~(I:~m el-
l; 't '.. k b' ' '" bJs",ge ,SZIVéne do ogasát, 5Ut- árulnak-e valamit a vonásai

togva neki a sötétség leple alatt abból a harcból, ami most a
olyan szavakat, szivböl jövö- lelkén viharzik át?
ket, hogy azoktól ha csak egy Nem árult el az az arc bi
kis jóindulat leledzik benne, zony semmit. Rózsika oly nVil
el keH veszlenie a fejét. S én godtau, mondhatoám közÖm
ugy láHam, hogy ez a jóindu- bösen ült ott közöttünk össze
lat nem is igen hiányzott font karjaival, hogy akár a

Felbátorodva a jelentöségtel- nyugalom szohráua!" állhatott
~es ha~igalástól; - amit ug!e- vo1';a igy modellt, legföljebb a
Dár vIsszautasItásnak venm a szeme sarkában Iehetett volna
szei:elem kodexei szérint még ielí'edemi okosabb szemlélő

nem lehet, - elszánt mozdu- nek e:'y pajkos mosolvf melv
lauaL de mégis gyengéden csak ~~iami apronóra ::1;, lH)"}'
nyuHam kacsója felé, amit - egy hangos, - löl~zabadHó k~.
a multjában tartott. Hát bizony cajban törjön ki ...
a muff nyílása egy kicsit szűk Az ám ni! Jól látok'/ Ténv·
volt ahhoz, hogy oU az övé leg összefont karokkal ül m~l
meU.é még az enyém is helyei lettem ... Egy piHantás most a
Slontson magának, Rózsika te- mufira, s mindent meQértek,
hát a felőlem eseH balkezét Ugyanaz, ami baUclöl tör
egy diszkrét mozdulattal, la5- tént körülötte, történt H.ózsika
san kihuzta a muffból, hogy az körül jobról is. Kiirihy Laci
igy szabaddá vált nmftbejára- részéről - s a kéz. az aIds
~on ~t intézhessek aUakot a kacsó, amit én az iÍll1ziólól oly
lIenntmaradt keze ellen. mámorosan szorongattam, -

Sikerült! Olyan meleg a Kürthy Laci keze volt l
az a drága kis muff, .. 1 S oly hogy az Isten süHyesztette vol
kedves, oly gyengéd az a ben- na el azt, aki a muífot kitac

ne talált kis női kacsó ... ! lálta. , . l
MegszorHottam egy kissé, s Hogy én milyen képpel néz
mert nem vonta vissza, meg- tem KürihyLacira a dolog
szédüHem. Még lázas8bb, még felfedezésének pillanatában,
[onóbh szavakat suUogiam a nem tudom. De nem hiszem,
rózsás fül€cskékbe, s hogy na- hogy értelmesebb leU a
gyobb n.yoniatékot is adjak sza- képem az övénél, pedig az ha
vaim sulyának, egy kissé job- tározottan bamba volt.

slorHottam meg a kezét... A szégyentől porig alázoUan

fi~

az

en."

kive-

hogy
leánya

csak azt

Nem tu
rna is ilyen

még vo1.
Jó ma

Lacival,
nyugosztal va-

ne!l1 vertek

Zentán

egy

amely

szeretett
összevon! mí)nijal:ban

az ls()m:é

2l kis

egy

gam
- akit az

szerzet,
tunk

st 'T,,,,,,,,,,,,,hG,n

résnek a

beszélek.

akik a n"'·""nhh

posság okáb!)I az
kétszer is

már

az

mint 2l.Z~

hogy kj

tam együn egy özvegy asszony-
ságnál, aki a kosz1ja

arról is hires

Karacsony
rüh LentlUa

A.

L T rúi
leJQ(érdeJke',e1;lb ka

vagy k[:~á

csonyi élménye," - S '>""<"'01""-"

a a riporte!'en kivül az
ördögöt sem s a ripor
teri is csak azért, meri soron-
kint mely ily

4. ~. 1." ",.

tedü a liarácsonyi

dik
ljYeztette a közbiztDIJ.ságoty zÜJ...
leszteUe a fegyelmet, s szelidí
tette hetenkint kétszer vagy ha
rOillszor a nehezen
zongorát Az csak
hogy
tosdiákokJ - na.la,lOSan

gem 15,

most én kéretleIJ.öl
lelek, amikor

..-ik évi kará,cs(mi{OrU hHe
les történetéL

Tizennégy esztendős voltam
es gimnázista, Azért



és ismerősei e

asa.

ÜNNEPEKET

a ki-
Hódmezővásárhelyen hi.

napokban meghalt János.
akit a nép kiralyá"-
nak nevezett János maga
is b"Üszke volt elTe a eimre s
például az ujságokban :l:e!adoU

hirdetései rendszerin!. igy kez
d'ódtek: "Én János, a lúd
tömő\;:. királya..." Vad János

előre elkeszitette sírkövét s ar

ra egy hizott és tömöfát

vésetett fel jelkép gyanánt a

felirat fölé, mely a következő:

nyugszik Vad János, a lud

tömők

borbély :..-~~e",ieli'

141.e-~ieEn~.§

khHlHast
napjain tari

NE,m;1:etkö.zi Vásárt áp-

renez köml 42.

lapja a GalanJbienvész
bl~ Orszá~os egye~ü~etének és
szamos mas galambasz szerv

Megrendelhető a G~llaml)-

Havi ki-

1>,',....',".,t1 UP JIer':!2"-c,sede,sét oko
való

eljárást, a
és idősebb fák ko:roná
metszését, a vértetii. irtá

a december-január
a gyűmölcsösben, a

permetez5gépek kiválasztását
stb. stb. ismerteti képekkel bő
ven illusztrálva " A MAGYAR
GYÜMÖLCS" legujabb száma,
melyhtl lapunkra hivatkozás
sal ingyen mutatványszámot
küld a kiadóhivatal : Budapest,
IV., Gerlóczy uccall.

rnanitoba..

Sándor ösz-

It ;:}Z:élc\~Jcs·otna

zésének 30 éves
ünnepelte Székács ...~a';;IHiC'

főíanácws. Székács
oszeu, mint a temes

tlradal.ommegyel és
intézője,

tönzésére

szak
A magyar galambtenyész

tés nemes spoI'tjának
szaksajtója most jelent
szerény keretben, igen értékes
szakcikkekkel. A hivatalos

kiv-dD -a. 'i-.-"/R~~_"

szeF~~<esz~ö.3ése és kiadóhivBta!8,

.. Gyógysudárszolgá aL
Unnepnapokon es minden

l-lől 15·ig a és

az egyi!~

az teUe, a kor~

mányzói jogkör! teljesen
sék ld, a kormányzót válasszak
meg eme~

jék trónra, ruházzák fcl az ösz
szes felségjogokkal ésbiztosH.
sák cSJ.ládjarészére a trón
utódlásL

foglalkozása.

........ ' .
A megrendelő aláirása.

pontos eim.

me ly havi 2 pengős részletekben is fi

zethető.

eff. a sajtót

A!ig U:Ul<Uluaic'-' ember szerte a nagyvilágban. aki ne ajánlott volna embertársának beteg-
ségére va:lanlH~ A jószándék megvan, de a következmény mégis sok
esetben gyászos! halálát okozták már nem érWk kUrl.l.zslószereld
A gyógyitás az orvos IHViHaS;cl. de a betegségek megelőzése az egyes feladata.
keH, mi válik hasznára és mi van ártaimára fl szervezetnek, meg keH tanulnia
nek az egészséges szabályait. Ennek a szolgálatában áH

cl. ötkötetes hatalmas, mint

tm'jedelmil könyvsorozata, első kötete most hagyta

Kivonat a Az ~_._. -.!it.-Jevá3!-'~d6 .__.__
{'gészséges test felépítése. A helyes táp- T. "Gyomai Ujság" kiadóhivatala G~'oma

lálkozás. Szépségápolás. Torna. A. Megrendelem a Tolnai Nvomdai és Ki-
gyermekágy egéslségtana. Csecsemóápo-! adóvállalat R. T. Bpest, Vú. Dohány u. 12.
lás stb., stb. ilz ORVOSI LEXIKON kő- Tolnai: A CSALÁDBAN cimű milvet öt
tetekben betű.rendbenmeCitalálja az olvasó szes félbőrkötésil kötetben, bérmentve, Budapesten
..'. " . b .,. • 40.-, vidéken 42.- aranypengő árban é(tartozom
lobbezer betegseg reszletes l.en'asat, orVOSI a véte~á.rat az átvétel kezdve egymásután
gyógykezelésének és me.gelőzésének mód- következő 2.- pengős havi részletben megfizetni..
ját Ezenkivül a LEXIKON az Tudomásul veszem, hogy a vételár teljes kiegyenli-
.. \, .. k l t" léséig a sorozat tulajdonjogát a Tolnai Nyomdai
osszes ~>OZ ee u orvosi kifejezések ma- M··· tp' ft' , kB' l . l '. . . um yZel enn arLJa magana '. . arme y resz et ne
gyarazataL nem tartása esetén is a hátralék teljes összege

A kitűnő nyomott, félbőrköté· dékessé válik. Ez a megrendelés vissza nem von·
sil ötkötetes könyvsorozalot n3 Ciyon sok ható, de elfogadása a Tolnai Nyomdai. Müintézet
, •• ~"' <>'1 e> megítélésétől függ.
lekete es szmes mumdle,det és rengeteg Tudomásul veszem, hogy 3 mü első kötetét a
szövegközti kép iHusztrálja. a megrendeléskor; a további köteteket pedig foko~

Az ötkötetes díszes kiáHitású sorozat zatosan 1937 augusztus végéig bezárólag száHitják,

ára bérmentve a oe § oe n 40 Kelt

A Hombár szövetkezet közli
Gyoma és Endrőd gazdáival,
hogy a bizományi lerakatán
lévő mezőgazdasági gépeket és
szerszámokat reszleHizetésre is
adja a vevőknek. A szövetkezet

gazdáink figyelmet a
most aktuáHstengeri morzso
Jókra.. Az érdeldődők nézzék
meg a szövetkezet raktárában
ezeket a morzsólókat és IMni
fogjak, hogy olyen előnyös ár
ban sehol másutt nem vesznek
morzsoló!, mint a Hombár szö
vetkezetnél.

Gazda vélemény. Az ipari
növényeket termelő gazdáknak
á szerződéses termelés és ez
zel kapcsolatban a szerződés

ben megállapito!t . átvételi ár
oly lehetőségeket bizt.osit,
ar.ne1ynek alapján a gazda nyu
godtan vállalkozhat. ilyen ter
melésre.

DiótaJpak. 16 dkg. lisztben
elmorzsolunk 9 dkg. vajat, hoz
záadunk 5 dkg. cukrot, 7 dkg.
őrölt diót, 2 tojássárgát, kevés
citromhéjat, töröHfahéjat, tö
rött szegtüszeget, fél cso mag
Dr. Oetker-féle vanilincukrot,
1késhegyni Dr. Oetker-féle sü
tőport, ebből tésztát gyurunk.
A tésztát zsirozott, lisztezett
talpformákba töltjük, ha kisült,
a talpformákat Oetker-féle
vanilincukorban megforgatj uk.

is töltbe:tj ük,



"
193 an 9-é

lvUt mutat a kalendárium?

JEgyedárus~tó:
BENJA;MtN lSTVAN

GYOMÁN: a Baptista Imaház·
zal szemben

ENDRÓDÖN: a Hümold fele
uj emeletes házba.

Dijtalanbemutatás JE!
~~~~

jzerkeSzíésért és :<iadasért felelos :
'NAm'lEl{ fvlARTON.

Hu.agária. kŐllyvnyonlüaváll3.1at, Gyoma
feielös üzemvezetö: Teket Sándor

Legszebb
kaHlcs,onyi aiándék

egy .

PHILIPS RÁDIÓ

P blikáció

Eladó egy Ml a Bocskay t:c('ában,
sz.ép nagy gazctasagi udvarral .. 64 m.
h. az el1drödi ugaron. egy jó karban
levő nádas ház a Baross llccában, 38
m. h., görög áWi.son, teherrel átvebe
tó, II k. h. ugari föld [<edvez6 fizetési
fe.lételek meIldt, .VarjasoJJ 14 lll. h.
igen olcsó áron, varsállyháton 16 k.
II Sl~p tanyával, il Horthy uton egy
köépület igen forgalmas ü7.íetí helyen
10 OOO p/~!lgőért, .5 m. h. a nagylaposi
állomás kőzelében, a legjobb minősé

gű. Veszek ügyfeleim megbizásából kis
seáb birtokokat 3 k. h. 115k. il. ig..

Eladó egy lát/ütó irásll írógép 80 .
pengöért. Érdeklődök forduljanak lz~'0

B~lá7.s ingatlan forgalmi írodájához.

Olajos L3j05 bornagykereskedönél
az elösmert jó gyöngyösi bornak liter
je 44 filJéL

Özv, Izs6 Istvánné Zöldiaposi ta..
nyáján törek van ejlldó. Lakik Petőfi

ll, 36. sz.

200 as kétcsövű vadászfegyver, uri
szánkó, 196 tojásos k:::Heíögép, 3 csö
vos lJangsz6rót, telepes rádiókészűJék

el'3d6k. Debreczelli DénesnéL
Öo::v. Fekete Jánosnénak saját

termésű bora \Tao eladó. Attila ut 14.

Karácsonyi fenyők minden nagy
s~gban kaphatók, ifj. Zöld Benjámin
slerszámfa kereskedőnél grf. Tisza Ist
ván ut 79. szám aJatt 3 _. 2

Sz:alókí lst\l~nnak a gyomai Yá
sárba egy s z ö k e k o c a másfél
éves hasas fiisznója elveszeIt, - Aki
tu::!. róla jelentse a rendőrségen mo ju
talomban részesül. 3-3

Domokos A~bert viílanyszerelö és
m:.íszerész azoilna:i belépésre fe!H~:>l

egy kiszolgálóieányt és tánu16fiukat 4-

!-<:j·mnö zamatu rizling bor lHe
re'lként 56 fillérért kaph;,tó Kerekes
Károlyr.ál. -27

SPITZER DEZSO toll-, bőll'- és
gyapjúkeréskecJ6 tud<:dja il lakos
sJggal, hogy üzietében, Kossúth-u.
3. sz. alatt toUa, bört és gyapjút a
legmagasabb napi áron vásároL 
A téli nyulbőrök mai ára 1 P.

A szerkesztő postája:
F. l. Kondorosts!1ya. Köszönöm il.

jókivánságai! és alokat viszonozom. Aki.
igazuton jár, annak türelme is szokott
lenni és kivárja, hogy má30k belássák
tévedéseiket

Bartha Andrá'S Endr~(.i. Ha G}/o·
mán jár, keressen feL

ha ingyen képes
prospektl.l ~ lj;

Rendkivüli kedvezménnyel
s21crezheH meg ezt ft kiváló

munkát

levél a tén köszönés
megreformálásárói

kér azonnal a mmika
kiadójától :

a Szeg~di Egyetem Földrajzi
Intézetéíöl

(Szeged. Zerge u. 19. sz,,)

f~~~1'tftAftf!l'R __

Szégyelheti agát I " ',. .~~5't'lo~gó I
aki hazasz~retetról.szón~kol de l Endrőd I

hazáját nem ISme" J.. . 1936. december 25 és 26-án I
Dunántu;· l I~ Karácsony első és második napján

felfedezésének l 6 és 8 órakor. 1

különös élményében részesü!! Fényes Karácsonyi míisor! !

KOgutoWi~~ ald l i ~
Dunántu~ IsZÉP ERNŐ regénye filmen. l
~~~~~~ I föszereplők: !

. "ke k" t t d' l .. té b ~ Ágai lré~, Bmer Irén, Es.zterházy;
ClillUkA "(~ 'Ok~ es t' ~szes ""é'

o /U li Ilona, Somogy! Nus!. Nagy Gyéiro,}" :;
mun é1Jl:U ouyv ara r sz'Cre .r. "". I K' . -, ,. 6-O l t . d l I zon "':fU a, al;oC2S Gyula es meg,

3m2e4gsz~rz!.k-b.. "kap er
5
Je
61

e e~t I több i{iváló magyar szinész. l
szoveg ozu . ep, gYO-1 ... ., , .:. . I

nyörü mélypyomásu; !énykép, .~ ~ekelQGk ,bOld~~ 1f!u~~gnak s~lV~ez- i
8 szines melléklet tarja az 01- ",zoló legszebb, Lbbájo"i.lbb regeu) e és !
'l3SÓ eié Dunántul szépséoeit,! il magyar Mlvészet tündöklő büszke- ,.

népesséO'e saiátosságait.ó i sége ez a magyar hangosfilm. amelynek l
;,:> " l minden jelenete felejthetetlen miH3e! a !

Felnőttnek, serdült ifjuságnak ! nélő számára. l
egyaránt! I

, ·l:'.';)'~ d ...?~ 6 ' iI ~'_'V :;;cemver ~,. d1 vasarnap l
pompá~ ,karácsonyi l 6 és 8 Órakor l

aJandek Csak 16 éven felüiieknek l _ :
I

EHsabe~h Bergner l
csodálatos produkciója! !

A árn I
Biró Ljos és Lengyel Menyhért I

'fl i l . d - .v "1 !ki.,;ne ml ramál.a r,l men, !
Föszerepl6K; I

EHsabeth .Bergner~ Duglas l
Faubanks Jr. •

A régi orosz. cári birodalomban i
~~~IliUii!nil<Wti:lll~WWtiillll~ játszódik le, bOl1yodalmakban!

Igazdag és érdekes orosz történet. !
Pán\Hauul szenzációs film - II kolosszus. I

Kaptuk és közöljük az alábbi' A műsor kiegészítve l
sorokat: vígjáték!

Kedves ."5;., bátyám és Y. öcsém! és i
Hangos Magyal' i

Bár eRyéni érteketek; de hivatali I VH~.,ghiradókkaI. I
ú lldstok tekintélye is kö!elességem~ il !
mé teszl~ hog}! Titeket mindellkor ._jr~WtW~ I

. I i
kellő tisztelettel köszöntselek; -! HI D-SS- I

mégis e!flézésteket kélem; ha ta- l R t ·t. f\l l
lálkuzásunkkoí a téJi hónapokban I LAPU t"\BAN I I
nem emelek kalapoi, hanem csak i I'

kalopomhoz emelt kézze!, katond . ! r~f~'~~~~ftfH1 \
san fiszfelgek. : IIOl.CSÓBB A. BO.R I l'

Legyetek megJ;yózödve, e kö, ~ t d I,
~'.. '.::.. ~ n~'9& af n SIzo! ~Vl Z ll. li'.szöntési mód sokka.l több 6szinte*;: • , '. ;

sége! árul el, mint a térdig való! ~ L.. I I e r !
kalaolevétel, mert ugyanakkor gono "" :JI I

~"'; c;?,Y liter ka;;J"' ...ka vagy :Ii II
dola~ban szidom a sorsot, miért ~ f l é "t Hb' I' . :lJ.,.: e l r. ;e

l
Je UJ 01'.::>0 lV:lQ- ;Ill

hozott utamba Titeket, hogya· ~ kert al onlá.sn klsláliitva ~ l.I s feladva. V" ,mti fuvar kb. I
kényszerű kalapemetgetés miatt jól:' • f'll" r· ké t C ,....1 ~r here:,' n. SaKIS !

megfázott fejjel érke222m napi I 50 Iíluell felüli rendelést 5':•.-: lj
foga.dok el. Hordól dijll1en- j

munkám helyére, lesen adok aszállítas lar- ' ,

I t2rnara kölcsön; hordóm j..•. ',II..•..•
30 1H.:Jon belül bérmentve
küld"ndó vissza Szétkül-

l
l; dés u~ánvétteL Egy pengő I~. I..

levélbélyi:g ellenében kül- ,
ctök IEintát a bortól m!n- ':
lásdobozoan, bérmentve. l

BOfaim ~;.eUemes édeskés JJ

I
tiszta, tő~,é!etes :r:amatua!< ;//I I

és fl El> m sa'l,lsnyuak. $ I

. Székely Ferenc kft. i .
•. fajborpincészete 3

Solt....adkert, Peslme"ve. ::Il

L(~~U'Au~~*~~d l

Egyéni ér!éketeket CSil/( emelni
fogja e sarok kellő megértéssel
Faló fogadása, mert annak hid·
nytfóan is - tekintette! családom
érdekeire - a féli i1órwpokban \
kalápot senkinek sem emelek, de I
megváltásként ez idő. alaff az l
"ftlségakció" javára havi k!:! pen-l
gót fizetek. .,

Csatlakozzaiok Ti is';3 akkor'

jelvényt viseliink ! Z

... !
l ;

r i, .f
i.

at
vez
z

másoló irón.
GYÁRTJA: SCHULER jÓSZEF R,-T.

lll.tézkedjék, hogy mindennapi poslája
nak aJáirásánál kéznél le!<yen a magyar

E sn

,/l.z 1957_ 1~ö:~ön5éQ"fs év J-~'én

1ckkeJ ~·~.2idödik. \/izker'esz{

5zzrdára, k Lm.: ár 2·ikJ Oyer
IYBsze!1!eió E'üldogasszony ün'
nepe kcddrc esik. Hamva j.

szerda f"bruBr O én lesz, te
hál IZarne\'él hercege csak öl
hélig fog uralkodni 1957 ben.
Husvél március 28-29-én lesz.
Gyűmöksoiló Boldogasszony,
mível NagycsUlbriölmz esne,
isméJ későbbi napra lelt ál
helyezve. éspedig ci lis 5 re,

hélfórc, ;6,idozócsii,!örlök máius
6-án, Pünkösd május 16-17,
Urnapja máju527·én lesz. Pé
tcr·Pál keddre esik. P.uguszlus
15-iki dO~6s5zony ün ...
nepe vasárnap, Szen! lsi'Ján
király pénh2ken !esz, l'vlind·
szentek hétfőr '2, !Zarácsony 'i

szombal,vélsárnö!)ra esik A7 l
- II

idei öl keli25 és egy hármas!
ünneppel sZemben éJ íővó év I
naplára szerényc-bb ksz. merj l
(j három ki2liós f6iinneppcl ~
együt! csak öl dupla ünr:erel ii
larlogaL j

l
SZillházi társasjáték. A ieg- 1

érdekesebb és legpompásabb!
színházi talá.lós kérdéseket köz- :1

li a Délibáb karácsonyi száma, l
amely terjedelemben lj!

és rendkivül gazdag tartalom- .,.
mal jelent meg. Kiváló magyar
irók ci kkeit, novellai! és ver- I
seH találja az olvasó a kitünő I
színhazi képeslapban. Képes
:rádióműsorok, riportok, remek i
iHmcikkek és több mint száz,
kép van még a Délibáb-ban. A II

karácsonyi szám is csak 20 mo ,
IéI'. l

. i
Szaz ember egy sorban ... I

Még most is hosszu sorokban l
állnak Tolnai Világlapja ki- l
adóbivatalában azok az ujság- ~

árusok, akik és ujabb l
példányokat kérnek II népsze- j

rü ké~esl~p n~gysikerü kar~-I
csonYl szamáboL Ennek a pa- i
I'atlan sikernek az a magyará~ l
zata, hogy To~nai Világlapja I
karácsonyi száma három ra- i
gyogó meHékleUel jelent meg, l
terjedelme összesen 596· oldal. I
és ára mindössze 90 iilléI'. Az I
ujságkiadas diadala Tolnai Vi-!
láglapja kará,csonyi száma, I




