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Neí!,;edévre 1'30 P, fél évre 'Z'fiO iP, Egész évre :Y20 r.
... Be~!zefések postacsekkel1;

,.Hungária-l1yomda Gyoma" cseid".szár,' 18.280.
Lapzarta cs ti t ti r t ,j k este 6 óra,

Megj'3ledk mindelr sz:omba!Ol1 reggeL

I"eialó$ 5:Z;:';i"(~;SZtö: WAG!I~ER MÁRTON
SZ'!!rkll'!l!>ztöl\iiég ~s kiadóhivatal:

Hl ,~n~A~' KÖNYV~NOMDA
ji y t;; t" &1, K01!5uth L2JjO$ utea 64.

Telef.::lf?:.; 22.

!;;, d dijo;zabásam:
Egyi'la~ábo,g (55 mm széles) 1 cm. magas hirdeté!',
20 fillér. Őtszöri bintetésnél 10 százalék, tlzszerinél
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél2ű százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

mH{or
~s~bét?

Jan:u~,rg

Január lS

és

A békéscsabai keltető központ
nem tudott annyi tojást kapni,
hogy minden igénylőt·kielégít
sen január közepéig, ezér[ a
kecskeméti központ boz fordult
lS! Hombár szövetkezet, abon
mm a következő beosztással
szállitjak a csibéket:

Január 8

Kecskeméten {eladnak a kÖ 4

vetkezők részére csibéket:
Balogh Lajos 200, Szalóki

László 200, Diószegi Elekné
200, Brüche!l' József 400, Benie

schróth József 400, Podani
Mihály 400, Kocsis Gábor 200
daraboL

Hódmezővásarhelyről szálH
tanak PfeiHer Márionnak 400
és Bene Józsefnek 300 darabot.

Január 13

Nyiregyházáról szálHtanak T.
Kocsis Mihálynak 250 és G. Nagy
Lászlónak 250 darabot.

T~J'0'ábbl ,el5jegyzések

A fenti mennyiségen f e l ú l
még 5600 darab csibét jegyez
tek elő. A napokban várjuk ~

békéscsabai központ válaszát,

hogy ezekből mennyit váHal·

nak ők január 15-ig leszaUihmi
és a többit majd szintén Kecs
keméten át rendeljiik meg.

Tehát eddig 11.500 darab ál~

lamHag ellenőrzött farmokon
termelt tojásból keltett; parlagi
keresztezésü csibét h o z II n k
Gyomára. Reméljük, hogya jő

vedelmezönek ígérkező akci·

ónkhoz meg többen is csatla
koznak és igy rövid idő alaH
elérhetjük, hogy községünk ba·
romfiáUomáo'yái feljavithatjuk,
amiből tenyésztöinknek nagyon

jelentős jövedelmük lehet

))aj, de szépek lU Es ez minden
további doboz felbontásánál
megisméUödötL

Aki gyermekeket hoz a világra, I
anDak biztositani keH, hogy
azokat tisztességesen fel istud-I.
ja nevelni, Aki beteg, annak'
módot keH adni, hogy gyógyit
ta~sa magát. Aki temuini akar, j.

annak lehetövé kell ezt tenni.
De aki nem akar dolgozni I

vagy aki konkolyt hint az em
berek között, azt félre keH ál·
Wani és eH{ölönileni, . mint a
fertóző beteget.

Az egész emberiséget egy
ujabb haboru. rémével tenyege~

tik. A nemzetek lázas hadiké.
. • I

szülődése is ezt bizonyitja. Es
megisazt reméljük. a spanyol
nép tragédiájával megváHják az
emberiséget egy ujabb világ
égéstől és enélköl találják meg I
a módját, hogy az üjevbe,l min
den államban aJkotmá:n.yos mó
don épitI!>. fel a népek munka-

,:Hbmait és ha . igy H1.indenik'
állam önmagával lesz elfoglal
v2l,nem lesz kedve más ' álla
mok létét veszélyeztetni Ebben
a nemes épitóml.lnkáhan ne
künk magyaroknak egy fájó i

sérelmél is keH még Euröpa I
nemzeteinek orvo§olni: az el~ l

. I

szakHott részeket az e!szakitoH l"

testYéreinkkel adják vissza,
mert ez is egyik elófeltétete a
lelkek megbékülésének,

'1366 csirke érkezett

e érkezett az első

csibeszáU ány a ékéscs
keltető köz I

Kecskemé1ről száJlitanak Vin
, eze Lajosnak 30, Bátori Lajos

-~~~~ ~~~~--""'~'-!!!'!""''!''''''-'''!''!!!''''-~""""""",~"""",~~,~""","'!'~"""!!!~~'''''''''''''' nak 150, SzHúgyi Istvánnak

150, Wagner Mánon és József
nek 800 darabot

Most már valóságga válik a i
többheti szervező· munka. Az i
első csibeszállitmány december!
30-án érkezett meg Békéscsa~'

báróI A csirkéket 50 darabong ~ Csak egy csirke
ként csomagolták egy-egy do-. a veszteség
hozba. A vasuUól a Hombár'
szövetkezet előre fűtött szobái- Gyorsan megtörtént az ál-
ha vitték a csirkéket Az ad- számolás és a jelzett 1366 da
dig türelmesen váró igénylők, rab mind, egyszáHg megvolt,

csupán az egyik dobozban akadt
többnyire asszonyok, a hangos egy darab, amelyikben nem
csipogásra élénk érdeklődéssel 'Volt élet. A hangos csipogásba
fi,gyeUék ~, dobozok ,~elbontá-! vegyült bele a boldog tulajdo
sat és amHwr az elso dohoz l nosok szavakban is kHeiezeU,
f~?ele .felp~Hant, at~a~ános ~e!~ I.öröme. A hónuk alatt a nyüzsgő.
uJJongas VIHogott vegIg a ko- I dobozokkal utnak indultak, so- I

I'üláUókon és az 50 darab eiő- ! kan a messzi [anyákra és bol
bukkanó csirkét hangos kitö- I dogok voltak, hogy szép csir
réssel üdvözöIték mindannyian: kéket kaptak.

nél csodásan gyarapodó állati
életfejlódést láthatunk.Mahol
nap a szt.ratoszférában közle
kediink 1000-2000 kilométeres
ódi.ftkénti sebességgel. li szink~

ronizáit fHmeken n ujzélanJi
vademberek besz·édjében gyö
nyörködünk, biszen azok a mi
anyanyelvünkön, iHetöleg min
den nép nyelvére átüitetheföen
beszélnek hozzánk a tilmen.
Az or'VC)sludomány hihetetlen
gyógymódokkal pl.lsztitja a kór- II

okozo hacIJusok seregét. A ha- ,
dHec1mi[;a raW mílt öldöklő

szersrámokkal és gazo';k~l lep
meg bennünket naponta. És
ki tudna mindezeket e!so;olni!

Az emberi értelem szédüietes
magasságig fejlődött ~ csak az
emberi lévek nem tud a ma
gasba szárnyall1i és megtalálni
a testvériségben aboldoguiá5át.

U~)' mondjak: egy uj világ
vall kialakulóban. Az összecsa
pás méreteiből tényleg ez Hin
hetik ki és mégis kélségbe keH

, esnie az embernek, hogy vala
mi jót reméljenebhől a kiaJa
kulásbóL Egy bizonyos: a né-·
pek miHioit ki kell emelni az
eddigi elnyomásból, A munkát
keH az érvényesülés trónjára

'álHtani. Aki dolgozik, annak I
emberi életet keH biztositani.

..i9~-/ I
! () 'l

Ha a gazdasági életünk ceru- I

zájival ktsziljök el az elmult!
évről a zarszámadásunkat. ta- l

~ li

Ján kiegyeznénk anny,:han, hogy I
ennél rosszabb évünk sohase i
legyen, Termésünk is volt, hála i

Istennek ára volt és van is
minden terményünknek, Ag
gaszt ugyan a sok elvetdlcn
terület kiesési· lehetősége, de
ki tudja; esetleg tavasziakból
ezt is ·lH';iJozzuk. Minden az
időjárástól függ.

A jó tennesűnkkel az iparo
sok és keres'~edők is munka
alkaxomhoz é, fOfgalo'l11Joz
jnuua.r" ha nem is a megki
vfmt mértékben) de ez is voU
annyi, hogy nyugodl:abhan néz
hetünk akovetkező~szteiCdöelé.

Amennyire nJugodt~b.h Mg
kór alakult ki a gazdasági éle
tünkben, annyira zakla[oHabh
leh ;El lelki éleHink. Politikai
világnézetek választják el az
emberIséget, olyan mély szaka
dékkalv szinte már félő? hogy·
ebbe a feneketlen . mél~ségbe
vész bele· az ,emberiség gyen
géhhFésze, minden eddig 'lét
rehozott knIln.rájávalegyütt.
Minduntahm. felgyullnakaiFöld
különbözó sflrkaina nagJl'gond:..
dal és; ónási számHásokkalelő~
készitett vörös tüzek.Spanyol
országban' már tH hónapja gyil~

koljaegymás, SI. spanyol nép,
testvérháboruj ában, a ~nemzet- ~

közi" eszmékkel félrevezetett i
több· féle nemzetiséo, áHitóJaű íby ~ f

magyarok is. Szinte olybá Wn- I
telik már fel a hiszékeny em.~!

berek elölt az emberiség jöven-!
~őjét, hogy előUe csak két lehe· I
l'~ségvan~a vörös n:'ennyország II

és a polgári pokol. Es gondosan
eUályolozzák a barmadik életet, .
amelyre pedig sokkal inkább
van szüksége mindénkinek: 3

földi életet.
A technika és a kémia cso

dás eredményei birtokában hi- '
heM sem volna a mai viláClné
~eli.. felfogások gyiilöleles h~rci 1\

oIdoklése a ma felvilágosult
emberénél, amikor fl laborató~ ,
riumokban mesterséges tejet, I
mesterséges növenypóHókat, 'l·,'

kvarcténnyel egész éven át tar-
tó éjjehilap?ali' ~övényi !ejlő-I,

uUf~VAo!et·lamp~k fényé~
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Tájéi,oztaUisul kÖ2)1j<5l1.~ az
é:rdeke2Ickkei~ ~1üg'y az adózó
is gyakorolhat felmondást, azon~

t. )Tl~i:; ~ -én kizhesileLtek. E te~
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az {864-i~~ év e~z:tnd.ö

voj,'~ t~'j,:~és:·t nez:~;

1865 i-"~(~ZÖ!1Si;\~J:S bC~\

l~O~jcusi jüg azonban, ugy" g~'ra

izor~a?:óó. hugy az adóalap fel-

t.dózó fél ]l}ár...~ius 31-ik nap-
~{;bkó56l:ben megkapja,

i;1InGlogy Ii l,=cnkrét esetben ci

:kirr{~stá~~ f~lma,].dási jogá11ak
ervéayesitésé'\/el l~é~.elt~ at b.jr·ó
ság ~{inlC,fj j Qi~8.p hag~y flZ 'c15z5
esz I.endó ben i~;S gzi~.~[t ad6aL~p

lle;y f.·2rré~f::n. t f~:~gy á~ ke""

A Közigazgatási b i r ó s ag
97:1935. szár'C!ll Helelé"el pa-
r,:iiSWS adózó m~gke;;,-esésé:e

k.inlondotl8L? nogy él kinCStár
adofelilloudasa énrénytslerr,
:Qi~1e~"1 a felrnond.ást 2:.Z adózó...
::·ak n.en]. az év március 31·i~

A hatáf'Dan teri~ékrc.· kerülő
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Fe-
c törvényszéki

titkárt dl KOl."manyzó az igaz
sagii.gyminisz ter előterj esztésere

. járásbirósághoz

T;s;:;~eleHei;

"" V.isag"

Nemes Pau~

la (Békés) és Hortobágyi Jenő

(Békéscsab2i) házasságot kötöt
tek.

k,t~=fgB7Zgatási

~0rn"',"<r'? BeHcley Gé

Józsefet, Csizma·
Geisz~ és

Lajost választot~

gjlezte
(Endr5d.) '\'-U"H'UCvH

sHés hcRy'siLt)

Gye:-\~áj'6ú \:fan.;) e~';:á'Jozásunk aJ ..
f<88m2b5~ mondi,gnk tstenhoz'z,ááot

{l:. :"j: ':..'"§zer't·i.rszü]f;[á ~at~

UrHli::;pJ[J.·-a"p·akDn és éjjel mhiden
15-ig 2 Máday és

utolsó napjával
bezáróan a beéri Balogh gyógy
sZ'3nár tari szolgsJatot

Schüssler Irén
Eger) elje G

i%Jws tanitó
külön érle-

f]~k s: hátZ",'S:!é~'~ü~{2t ~:bben ~

i~i;'~~;é:~/::varill I~:,:'[~zetlli1~ és ·az ~] 'e~5f~ ....
:zetésC~·~,z·~ ~,eh(9):' ~Z

l~i,§ví:)e'l1 (Je fK'~8i:}:::J sz[irrist~f~nk az
~(rUl~~,is[i;·cs ~ 81~~a~á~-\o·so{{n~K ..

tSü"tTh'~r5sejnk7Tiei< és r~inda;:ö~~~s~~f

ftt taJ'"t62k~d,ás,u[j~{aJka~má'lJa.~
s.~(~retedJ&d«2d cis tá~no9e'Sr~é5l!lk?<al

i:öi[U{vj:;;t~;z;}~ bennUfiJ~{et~

T2ttsac~~.;:k metJ o'ovabbra DS er~ ..
és ~;;i1:l;§l1Qk boldlög

f!ZK állitják,
Ylsdrid vörös parancsnoka,
most K!éber áábornok ne
visei, mezőturi szöletésti,

az igazi neve, de
Lajos nevet is bitorol.

szarvasi
l-én nyu

vármegyén
tartják,

Ugrin László várme·
gya főjegyző lesz a szarvasi
főswlgabiró.

crenene szegedi nagyo
asszony 50.000 pengő! hagyo
mányozoUi) hogy abból a foga

te:11ploill3Iőit diszkutat
épWessen si Yáros,

kisgszda, Kovacs

V9.szkó Imre.
bizotks~g: LIT.

orvos, DhJ:ya!

Kiszely

van Kondoros
Jsnuár 8.-m a Kecske

méti BaromfikivHeli R T. jön
:d bevásarolni. Ki
elégüő eredményesetén áJI@u

, - azt igérte.
Kat. Olvasókörben

27-én El-
nök: Katona Imre, alebök: Far-
kas Györ?,y, jegyző: Ist-
ván es1óüdf, gazda; Im-

re (k6zS~g-sori), pénzt.; Gu:1mcz

Isíván kensskedŐ. ellenőr:

noldmre (teE1plomsori), könyv~

d,rcok: Hegediis István, Fel

öp József,

Várlak én is, 'Hint
S csókj81idnak itt szivet
S engedj\~k a iátog2Kásod,
~n is s velem sokezer masl)lc
Niucs ma béke,
Napjaink ukat hOZZ:&tL

Mi mennénk e! elédbe,
De
S
De elmegyünk' lUI IS.

Csak gyógyulnánk, csak megnyugodm'mk,
Kis Jézuska, nézz he hozzáink !

Hazug vágyakl' Ledér ",,,,,,...<>.; ,-,o. '" 17

Rajtam - Aatüd -

Gyertyát gyujtunk és szivet égünk,
S imáiddal úgy elbeszélünk,
S ha megcsóKolsz friss csókkal minket,
Eléd rakjuk tört sziveir,f{et
S megmelegsz'J.nk égi-Wzednél,
Csók nélküi jaj, vissza ne menjél I , ..

szokták kérdezni 2l

mikor a "tanyasia.k a

nek a faluba vagy a városba
Rende~eh ez a felelet: nincs
semmi! Most azonban egyszer- .
re többd szoigalhahmk.

KarácsonYfa
Kondo:rostan:yát a felefo!1 há:!á
zatba. Az ünnepi esten mar te-
lefonon üdvözölheHe távoU,'
testvérét) rO!{4)nát az, aki igy'
akada és voU hozzá - módja. I

A karácsonyi ünnepek
2. Központban Bencze taniló
m', 8. »Pogány Frigyes"
ban pedig vHéz Mb;~olczy G6
hor tanító ur az gyer

igen szép

Hozd el

EZlJst-körmyben
S
S
Csókjaik ma Téged

Kis Jéz!Js; ha
Sok, s:;k pici
Mert téged ma
Amig könnyet fényez
S minden szivre CSI)!HftIQ

Szen~, új hiteK h",,.,,,,,?

január 12-en EJ. Szöv·eí oa

:·:ezetben társas vacsa fl lesz az

eli6ljáróság tIjz'eletel'e,

legkésőbben' ianuar 31-ig,a •. ..

alapján célszerű

szemben r;; • ,"',:.. "".

Az elmult évek rossz termé
~C a serlésiü omány unkat is
alaposan meglépázla. Vissza
emlékezzük még az eimult szil
veszterek tobzódó malac pusz
mását. A malachus volt a :eg~
ol'cs()bJb. Egy héHizkiíós m~Hac

ára 5 pengő volt
is a böjtje. A

sertéspjacon. "es8k" 15
pengijt kértek az
,c:ért A
gől kértek. A
i~g-I{ént

Felhajtás
igen,

sz

Kinek ne eszébe a sze-
retet ünnepén, a meleg szobá.

. csmogó karácsonyfa alaU,
. hogy mindég szen:; iii-

csétlen emberek, aldknek ez
nem Nem is teljes a
karácsonyi ha nem se-
gitenünk akinek n<Í!-
hmk is kevesebbje van,

Gyoma község társadalma
idén is kivette a részét a segi
tő munkábóL Kiki a tehetsége
és szive szerint A község és a
jótékony egyesiHetek összesen
220 szegény családnak osztot
tak ki gjándé;;,okat

December 22-én délután a
Stefánia és a Gyomai Jó\ék:)ny
Nőegylei együttesen 72 kisgyer
mekes családot el !:iszt
iel, cŰkorraJ,.szalonnával;oor

só, bab, sZ;ippan, csemegével
2,Z ünnepekre.

Decemner 23,3.1) pedig a fö
Ispánunk által gyüjtött ruh~me

mű kerölt Idosztásra,amH a
helybeli. MAL~SZ hölgytagjai
valT~ak meg a szegényeknek.

150 család kapott me·
l'ukát.

HelyszűkemiaU iH mondunk
köszönetet a jószivü adako
zóknak, akik pénzzel; vagy ter
mésze,beni adománY0b.kat ezt
a karácsonyi segélyezést lehe
tőve tették. Mindenki, aki ehez
hozzájáruH, érezhette a
melegitö nyugalmát il szent es
ién, nemcsak magának,
de nála elesettebb ember!ársá- i

n;J;lk örömet és békét adott



ó

bor ette·
K'ue~es

-27

p il b l j

~OLCSÓBB fl. I
~m.int a szódaviz II

KjtCinő 2&mah! l'izHng
renkc>lÍ 56 üllér(;n KaDtl,é!!Ö

Kárvi)/i'láL

S?ITZER ~EZSÖ

::'ág.s.(U,~ \)űgy üi:h::~ében,

3. sz. e.~~rtt toLa;-;" böri és a
1>2g'j"~,:;':!;':;Sé~j2' :r'Japi ~ron 1J;:;"'~""'!

A táii 11l:I:A!!:lőtéík ,-,'l ai ára "I P. Ren.
·i~~s nagysá.gú l.Jh(~~: QliEtb'',;lnként 20 P.

:itngária l,önyvnyo üdavíllalat, Gyoma

fele.IQs Ozemvezető: TeketSándor.

ZOl1lgora tal'litás.Qyémánt. Erzs'!'
b'3! a zenenliiveszeti -főiskolán vég7ett
(jH zongoratanál n'j, kellő sió.mú
kezö esetén hetenkint kéts'!."r átjÖDJ16

Csabár';'l 0yomcira órák"t adn!, ug-i
kezdők, mint !Jaladók részére. Bi)vebb
feJvilag('sitást nyujt WaH~3nn Miklós
né szűL Markstein Ilona Hort/lY M. u.n.

Olajos Lajos bornagr"creskedőné1

az eiösmert jó gyöngyösi. blxnal; liler
ie 44 miér.

Dutkon.Lászlór'lak, a Lad'lai La
jos féle .4 és fél kal. hold ug«r: tm1VZl
\öld,eeJaöó. Zrinyi u. 35 sz~ 1":-"2

ŐZ1i. lzs6lstvál1ne Zü1Lilapos.i la~
.nyáj'~Án törek van eié"dÓ. Lakik Petöfi
UL 36. sz. 3-l

2D..as kélcsövű vadászfegy~·er1 uri
:"zán"ó, ; 96 l.Oiisos keltetögép, 3 csö
ves 11angszé,rót" telepes rádiókészülék
eladók. íJebrt<}l.em O';'llesnél. 2-1

Domokos ,:Ubert .viUan}iszereJÖ és
n1űszcr~~,z azo~~~1:a.;i belépésre. feh'esz
egy idswlgáió!eányt és Litiuló fiukat. 4

egy tIter l{a-;'j::lrka i;agy
fehér rejrdl UI'oor Soilvad
i{~(t iptÓI11:.i.St:i:l. t\.~'51á!Etva
s felaclva. Vasun ruvar kb~

4 ii;l'~r li",renként. Csakis
50 .litfren fellili rendelést
fogadok ei Hordót díjmen-
tesen adok a szállitas tar
tamára k{,lcsön; hordóm
30 napon beHii bbuenNe
küldeúdö vissza. Szétküi
dés uiál1vettel. Egy pengő

levélb~!ye$ ellenében kül
dők mjn tát a borból min
t2.sclobozbai~; bérn1entve.

~~~==~--_......
:jzer~{eSZ{é5ért és KÜulásert teJejjs ;

- \rl,,~C:Ki".1E} fAART0>!..

6cra~m keHem·es édeskés"
tiszta, tökéletes ;;:amatl.la~"I:

és ne ro S3\121fi;/ual<.

Székely r er'enc kft.
fajborpincészete

SoYt:radlkert, Pesime.e:1'e.

'CClildó 82:>' h?.7 :EJ . Boc"kw uccaba;l.
Sl~p nag:,·-· WHa1s~'gi udárral, 64 m:
II ~Z entJr6di U~~} on, ·~J;'~Y iá karban
h.:fCJ nád2.3 .h/u: a Baross l,Jccábanp ,38
Fl. h.; görög állás0-rJ~ 1eherre! átv,~he

"'), U k. h. ugari ;vM kerh·ező fizetési
1:e J te'i21ek n1e!~!eti.. \/ar;;,.son 14 Jn. 11.
ig~n OlCSÓ '~arSálj\:;I'1éHC~n .Hj ~'\~

TI, szép a Hor,11~' U\C'[J egy
igen lorgaJn:;;:; [~/.leti helyen

pengbert, 5m. II " nagylaposi
állomás kö:.:e\eb'en, a legjohb . mh:ös{:
gU.·\Tesze1-: ügyfe~eLln·nle:.!b~zásáb6l kis
sebb birtokol(at 3 I{~ h. "l 15 k. h. ng..

Elad6 e~y láthaí:ó. j,.;,:m irógép 80
penge,ért. Erdeklő(1)ök fcnfnljanak fzsó
Balázs jngatlan forgalmi irodálállOZ.

és

Mozgó

IR~A FEl. ezefl .;zel
vényre az ieg
jobi:l'2n tetsző hárQm
~yer,.r"ek :nevét és a
SZei\féOl~;~ jut',assa el 3.

~zarktiJszt.f55:§gb,e~

" \I;:;~se"'y ei'.?;;;;l;ninyét
él! jövő szémbáfl k:J 6

zoijUi<.

te. l\~e;Jr.i.ló;

leg:i){,b amit

1937 január l-én Ujév napján
és 3 án véisámap 6 és 8 Ó.r<18:0r

A mexii;ói szabru:'12ágharcol{
1eg·endcis h5sónd<, a banda
vez2Tbé lett dh.[;aimas
a'lO~i ?:"WdH} történe-

reszt

4

l:e:;;;~lmas történet
föszcrep~ők:

9"""""''''''''-'' .~:;' =-:;V...kJ;;''-'.~~ J .,lilil- ~:i
WEd éli K.atbce:rine

lLi'e f>-iUHe.,

r.::icióival nemcsak ft SZakeD(lI~'

b?rt,,, hanem a iail(us cl';f1sót is
érdE'keJhe{i~ fl IV~e1·5ga?Jaság

kiadélLi "/atata Budr:p est" 't7"~,

FöldmiFelesiigyi urn.
eg~y ulkalommal rliJ'~Jl~nul küld
muL:Üványszamc.i e 18pro.
hivatKozassal.

Lehár ferenc örökszép opere:lje.
fő'; l C i' e p e k:) e n :

lVitwrke CliievuHeií ;25
.t't1ac Dona~d~

A vIg öZ'~~e.gy hJngDsriln1Változaia
fri-ss: rno.jern, szel ;errncS és ÖL~2"

tes ragyogó k~3.il; (á~,u rnú ~ett és
n3gyvl:~~g s~keri ér'1 eL [V~:ndefl

idők. ~E'gr:,;ig)'SZt:'E produkciója~

íar;-l~f 6~án 5Zi:.:rdán "l~zke

na>iá~1: é.s 1 v~;~,.:1rn3p

6 és 8
A\>'llág legdrilgéibh és ieg~ö

ki::letesebb 'lj

NÉV

mint szaz Mo
oldalas szino

Délibáb egy

HIRDETÉSI

TELEFON: 1l~25-58

BUDAPEST,
TERÉZ KÖRÚT 35

A
imér.

.:!MZET~ EALIG
9-

házi

Őr~~a@ mega;;; alábbi sz:elvéwayt. Te~(il"ltse m~g karács':Ji'lY ha~éh~,tl a

BER CS a~(,atában

lá(;,ató, i'léwel eJláil:oi;t gyeL'"meidéi'lyi'é~e:·;et,

Sza\'azato:< aJap3á;1 dönt(Jjnk a !;:wsrmei{szépségvers€:I1Y
t~~ja.inak 'O,d3cté~ésében..

főherceg vasárnap
Gfllgamácsán, a kormányzó va
dászatán, olyan szere ccsétlenül
csn'szütt el egy meredek par
ton, hogy a bokáját eltörte.

IGEN TISZTELT ÜZLET
FELElNEK

A nMezőgazdaság ,.
ber hó 15-iki szamü a sok
haswos ap:r6 aktuális
ter~esztő a vetésfor
g6 g8xda23g1 jűvedehneztisé~

gáöl, a jö'vedelmező kanca- és
ludtenyésztésről, a homoki tao

erőben tartásáról ir Rop
érdekes tanulmányt közöl

a tejgazdasági kérdéseI{ közü;
arról, hogy miJ,ént fertőződik

fl tej; dus és művészi muszt-

'l
w
i

;! 2.' " , " "

lj 3 " """ ,",..,.. ,,, .. , !
t"""' .,.., _...., """".....",..._....._--""""".,,;J

szán1.a 20

Egy film5i~

[[ere. Hogyan lett egy magyar
jJaUkus a leghire:sebb
film-zeneszerzője. Erről szól az

rendúviil érdekes cikk,
amely a Délibáb uj· számáiban
jelent Remek képes rá
dióműsorokal, egyíeavoriásos
szindarabot, noveUákaL premi~

erbeszámolókat, pompás filrn-
5zá::ni:a!an é'rdekes]['Í·

és több
pet közöl a

meU"
nath:Lilk is közismert nevet szer
zet magának?
ujság ~ fizikai ra tart-
ja érdemesnek,

gyal' irók és
jainak köz:remüiködesével
erlékzs szemlét a
olvasó ~:e.zébe;) amely az
z,zellemi ék~~én2k

méIlyéről tijébz[2L
történelem, muvés7.eL
zene~ fBm:; ezelr az úl~ar~dó

targykörei a TÜKÖR-nek s .1fil
nuári számában Bie.bauer Vil:~

gil, Halasz

li bél;ésváníillegyei. vitézek
h&tlját január 16·an
!illrtj&k.

uj
terjedelemben és ít3.:,d2lli!!

jelent meg.
lobb magyar irók
1:;lv iH pompas cikkel,
:riportot, remek folytatásos re"
gényt és közel száz nagyszerű

képet az olvaso a
1'1.1 képeshpbal1, TD~nai

lapja egy száma 20 mIér.

vonatkozóan.

Ke-
Dezső, Tibor,

Lasdó s velük együn
még egész sereg kHünö mun'
kllltárs

cember 30-an 80 éves korában
elhunyt fóherceget

pompáv2:~ terrH~tik el.

aránylag idő

népszerűségreszert !2' t ir0-

érdel{es~ w3Jtozatos1 dIe minden
izében magas ~rj)dR~mi 8zin.vo,
nalon szór@.[z;ozast :rryuj tson
a Tükör;:;lvasóinak. Sok

tarkhja fl. szám 121pjfi.it,
zonyságálll annak, hogy m2 8

a legszehb magyar fo
lyóirat

A Gyomai előHzetői

kiadóhivatalunkban
feltételekkel meg
lapunkkal
Társuaatnak ezt
foiyóirzd:át
1937.éviévfolyamra
tes előHzelésről

nyujt felvHágositást
egyre tért
ségúnkben az u.j
évfolyam minden Dl-
vasónknak legjobb meggyőző

déssel



Gyoma

tUjszabálsai ~,

EgyInajiálüos (55 mm széles) i cm. magas hirde"é~

20 fillér. Őtszö,i 111rdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, li negyedevi i1irdetésnél 20 százalék éB
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adUliJ.k.

ÉS KÖZG'

F'l'ileiós Uel'ke5z'l:ö: WAGNER MÁRTOf'J
Szeli'kes;z1l:<5ség és klO2id6M\!ar~a!:

HUNOÁRIA" KÖNYVNYOMDi\
Gy 4) m 3, Kossuth Lajos utca 64.

.Telefon: 22.

E L Ö F I ZE 'T É lS I ÍJ, R AK :
N~g)"ede;,rre í '30 fél évre :NiO fl, Egész é-mi: 5'2;) IP.

Befizetések [Jos!lJ.csekk~~jl

.Hungária-nyomda csekkszám 18.280.
. Lapzárta t (jr! ö k este fi óra,

Megjelenik minden szomoaton reggel.

Gond.nok
pénztárnok .v-á~

laszta.s a lu.iherá~

község szegényeinek

VM? dr. Ricsóy Béla főispán

este fél 8 órakor, íHkiÍra: Sziro
nyi V. László kiséretében ér#
kezik Gyomára. A pályaudvar
ról Sorbán Jenő fÓs7.oJgablró
lakására haj!crl, ahol voC'során
vesz részt, majd álöHözködik
és álmegy az i":aszinóba,
ahol ünnepélyesen fogadjál"

A lulherárms egyháznál a
gondnokol és pénzlámokoi
egy évre szokltik megválasz
tani. ldb. Wagner Ádám 10 é

voll. egyfolytában gondnok
éi lutheránlls egyháznál és most
egy éve is még nagy többség
gel válaszlol1ák meg. A mos.
iani válasz~ás előll azonban

agner Ádám kijelerdette, hogy
tovább m5.f nem vállalja él

gondnok! l!sz!séget, igy lierler
Adám Táncsics-l.llcai lakost Vá.
iaszloUák meg egy évre gone!.
noknak és péoziámoknak Kurlz
~/1ihály régi pénzlámokol vá.
!aszloH~k meg,

I
I

:I

ál

ál" m
n epél

vitéz
rik éla

tett. .3zeretnénk ha jól éfez~
né magá.t kÖTünkben 2S
amikor arra törekszünk,
hogyelhalmozzuk . a régi
magyar vendég-l.átás minden

figyelmességével, a kivéte;
les egyéniségeknek árá
tisztelettel kérj fogadja

jószívvel köszöntésünket:
lsten hozta, lsten áldja meg
él Főispán Urat,

SZl.! iqókre emlékezeíessé te-·
gye. Különös gonddal készül~

nek vitéz . Ricso\' Béla
főispán fogadásá;a, hogy ezzi2X I
is tanujelé! adják a- ~

zé,l él sok segitségérl, amil az III

íZlmlJ!ll1eh~z napokban Gyoma

A !őbejátral elől! Nemerey
Péler, mint a NEP gyomai szer·
vezetének elnöke, G. Nagy
László, mint NEP kerület j el~

nök és dr Kovács János, min!
él NEP gyomai szervezelének
ifjusági elnöke várjál\. Az üd-
vözlő beszédei Nemerey Pé

I ter mondja.

. I Utána fl főispán és kisérele
Pul!lOki Anta,! 4?2, ~olnár A!- lj a kivonult láncosok s.orfala .kö
ber! 458, joo Laszlo 456, Sn- zöll öl nagy/erembe megy, itt a

lágyi .Lá~~lÓ ~4?, Qo~on L~j~s Ibejáral előlt ujabb üdvözlés ben
397, SZlIagyi Anial {')46, Vi/ez lesz része. Ezul!al egy szép
Biró Endre 339, Erdős Gábor l kisieány:Papp Ilonka köszönti,
324. Tanil6-pólpresbitere~t: Ta- I majd egy mimóza. csokrot nyujt
ri jános 466, Varga Pál 465. ! ál neki.

feléskelésük él január 5 iki l Amint a főispán él számára
t~mplomj is/eni liszlele/en iör=.! emel! pódiumon helyet foglal,
lent meg. l d K ' d 'I í k ', . A január 5. Hd presbiteri r. ovacs os enge iZ y er

I él bál megoyilására. Mluián azlés egyházi és iskolai elnök·,
nek Bay Józsefe!, Pénzlárnok'll engedélyl él főispán megad!a,

megkezdődik él lánc, melynek
~:~ ~i;~~eL;~~~~!' \~~:~:~~i~~ I valószinüleg csak él reggeli' ó.
meg. Ugyanekkor mega!akiI0!4 ti'I rák fognak végQ! veini.·
ják az egyházközségi birósá-
gal, az iskolaszéke! és szám 4 il

vevószeket, gazdasági, bél- i
missziói· és teme!ó-rizollságo- II

. kal. Temelőgonclnok:' Papp I
Zsigmond I

sp
beri tulajdonságoknak a
melegségét éreztük, vala
hányszor szükségben voJ- l

és kérő szóval for-'
dul az . államhatalom .'

d k " e j' . Igon os odasa lele. '!

. Most, hálánk csekély je- ~
Iéül, szeretnénk viszonozni l
azt a sok jót, amit velünk ~

~sztuj~

i

É!énk mozgolódás előz/e I
meg a reformálus egyházi liszl
újilásokal. A kialakult párlok
kitarloflak jelöl!ieik melleU.. A
válaszlás nyugodtan és rend#
ben folyi le. A megválaszloil
presbilerek mandátuma 12 évre,
a többieké 3 évre szóJ.

A választás eredménye él

következő:

Gondnok: Krúchió Lajos 480
szavazat/al. Presbilerek: Bras4
sói Greising József 452, V. Ko. I

vács Imre 434. Kiss Lajos 405,
G. NallY László 402, Szerető

Lajos 369, Sarkadi Lajos 359,
Oláh Sándor 347, Kéri Anlal
333, Gecsei Gábor 312. Tani/ó
Presbiterek: Kiss István 476,
Gecsei ZolJán 462. Pól 4 pres
bilerek: Győri Antal 476,

A rendklvii! sikeresnek igér
k·2ZÓ "Nemzell B.ál" előkészű.

\e;ei nagyban folYflak. A ren.
dezőség' mindeni e!!{Övel, hogy

.a farsang kiemelkedő és ko- I
moly társadalmi megmozdulás l'
szcimba menő muJalságoi hosz·

12111 oll.1!ln lJilii.os
A Nemzeti Egység Párt

gyomai szervezetének ren·
dezésében ma zajlik le
OP Nemzeti Bál", amely tulnő

él szokványos farsangi tánc 4

mulatságok keretein. Ko·
moly· társadalmi megmoz·
dulás színhelye lesz ma este
az Uri Kaszinó, ahol a ba
ráti együttérzés mellett a
nemzeti egység szeJhzl1lé
nek gyakorlali megvalósi
tásából is izelilór fog adni
Gyoma község hazafiasan
érző közönsége, mely ez
alkalommal megkülönböz
tetetett szeretettel várja vi'
téz dr. Ricsóy Béla
főispánunkat, akinek kÖD
rünkben való megjelenése
;(1 legnagyobb örömmel WI,
ti, el az egész közs~get.

Örülünk annélk, hogy éle
tünk árnyoldalai' h e Iy ~ t t
most az egyszer jó\{edvet
és dámságot is mufatho'
tunk fői.3pánunk felé, aki
egész munkásságát annak
szenteli, hogy ez a jókedv
és vidámság nemcsak ná-

,hanem az egész me
gyében: áHandósuljon és
meghozza a békés fejlődés

:ehetoségéL T öre}wéseit ed q

dig a legteljesebb siker ko,
fonázra és bizonyosak va'
gyuok benne, hogy az ered
ményel\' ezután sem fognak
c1marad,li. Erre garandái
nyujt fóispánunk kivételes
egyénisége, melynek gaz'
dag emberi dokumentumait
Gyoma /{özség közönsége
is eJónyősen ismerte
meg.

Vitéz Ricsay Uhlarik
Béla főispán min!

melegen -érző, szociálisan
gondolkozó ember nyiíar

kozoH meg k és
(?z~k:nek a nagyszerű em..



OYI;),[ü"E:i1lg-erebíyJi\el forgalvd.

iövtE;;dg m2g~zi!l~d" :>]I01KDr az

be7s P'"<'t:
6sz1 buzaveWmógO!]
Vl1sszal. mint b.
v'uszi b'uát '(ei,l,dJiJk
{iZ 2iitír~Si Llem o;."~".. - ~'0

;m:nkr~fl.'l öS2.i buzo, Vi'gy (1

HlV-~SZI buza velés,.n·~'í"l·"'·e·"';;:i
.. ..~~\.. I) 1! ..;J; r~~~;;~.'

cs min6ségé~. klse.giliskép2iIl
ez! is rDv.:gpróbcílh.l3l~juk.

:sz:c ~~_ . t~

fi S

"NEMZETI SALlö

ma jar.uár 9·én

mondlak fóla. Éleiben mar,;:z
dásái zs azt ho~v ezi a ha ..
lalmEls kori megérhelle, kizáró.
lélg hugának: özv. Kiss Dárüq
einének és. az ó korábban e!q
ráboa" dhunyt férj<?nek Kiss
Dálnye!n.zH:, no meg almalk kő,

szönneite, hog-r egész élc/ében
mélyen vaHéhos él,zler éli, a.
mely D!yan akara!erói kölcsön'"
zöli neki, hogy a ~qg\'esú!ye~

sebh belegsége!l,cJ ls le Judla
küzdeni.

Temetését nagy részvét mel..
IcH !arto!t& ffi"'!? (l rokonok ~2S

ismerősök gYBszoló seregéi6!
körü!vé':f2.

at es'zíe dős korá
o eg regebb

HenClle
egh

f :lgy z:i Q!(:fI~ljük a I
3 i:""~b~J.t.'a~· ~.:: rt P011\ \ ~k'!1 ~

ra. ,; N! ile,.-:!l ;.u I
:-rünc:..:ddigr,<i? cl ;;;7dves l

~ ,
bW4:tl\"ek)rZ1el~ ~;sc~njlj ÖSS,L'C ~
'0?C.- í",,'·, iM" ,,~ ~'", .. ~_ ~
e;",",,~~J t"l5-'~~ ,,::.t"..J. ~Jk a.::~poseHJ. mJ:.:;;:f.... ~

íörl~lH. ok~;.Of i-z!sH:díi1k ,í.3 I
~di~lmef1!~5 U4.Jyen (p~5(Háson~ 1
ml:J!f116 rOi:m, 510 fl elieregcliUk ~ l
h~k<)Wf rékgben, ~ abol l';; I
c5ünilit fagyoll b;JZq klenRea. l

Január 4-én 96 esziendós ko~ ..
fában meghal! özv. Zöld Oá~

born8 sziHeieU Gaái Erzsébe!,_
?old Ovoma legöregebb :asszo
nya vo!L 1-841. szepLzmber 20·
fin szi.iI2Ie!l, mint kisgyermek
végig élte a szabadságharco!
és mini felnőH szemlallule! vü lj
,iU azóla elviharzoli lörlénelmi
íd6lmek. Már 17 éves korában
lirihez menj, 49 esztendő! iöl~

löH házasságban és 30 eSZ[Cll

dón kczreszíül min! ÖZVCfl.1y' éi~

degélf hugánál, özv, Kiss Dá~

nieinénéL aki! 6 éves kora óla
ó nevel! fe!, mert gyermekei
ne:n vollak.

Öz-v, Zöld Oábom(2li éves
kora ó!a belcQ"iZskedell, azóta

m1Jjdnem állal1dó:m aszlmasze
rű be!egség ~;jr.ozla, nehezen
lélegzell és voUal< órái, még
egészen fialal ,zveibe111s, ami
kor ElZ orvosok végkép k~

taraaz elu
za

Hogya
őszib

A 111ctrcHI:i 7~~2z. napjain II éi Jerv:;;zeH kZ::~!l(kei, 2Wl~HQg'

relldeul1dó országos mező- l vs! a lz!zníl~·ezést h fi til J D :,
gazdd3~gí kiálli!ás és Jen\iész21·semmieselr,z sem fogták 1THcli!'

tü!alYásM iránJ elL: alOn rész!, hDsszabbilánL
venni kivánó gazdák körében j Az ,;:ddigálv!zsg6í11 bci~kr.;
márls az előző évek szép si· l íésekból ss ffi2ir örömfi;J·zllehc',
kerti kiálliJásaí elót! Iapasziöju l megé!Hapilard, hog\i~ a kiálliiiís
ial me~halad6 nagvfoku érdel<- .1 ,J§lJ5licny:isúésiink cP!íZúdeles
lódés mulaikOli!\. Az Idei kiáJq il IO'lábbfeiIódésérói fOQ" számot
Hiás korali idópon!ja miaU el l B'dni. t. ljondosem kiváiogaloUj
lenl'észáHtllok csoporíiában II.zs felülvizsgál! ienyészOlnyag j
már j61!Ulár 6'ám leiár el ielen!- I l-üvéleJ fHHküJ igen magas SZjfi$ ;

kezésl határidő és ezérl f!lZ l lájel képvisel és egészen fzr:d·· i
összes hazai MVi?'S nögyle- j kivüli telje~ilmé!1Yü é5 lenyész' i
nyészeleK, valamint a feikll J értékU áHe!ok ls fognak 3ZZT''Z.!

közleni'észehzke! magukban I pelni a kiáHilásOl1. l
f~!llaló .leI1Yé5lzh.~ .~~n·eSm~lek 'l' A kiálliUis bcjelenlési határ· l
sIcIlek Je!enlkezesl.lv.kel resz~. idejéí a rendezöbizoHság (elme: l
vélelüke! biz!osilanj, A bejci ?1~ I Budapesl, lX., Közteld-: ulca 8. I
lések náma már él halándó! .5Z., telefon: 18-79-54) a többi I
leiárja elóll 3Z összes len vész- II . b . ~ - l' ~J . csoporlok .al1 fe ,}ru ar r ·Den II

áHaicsoporlokbem meghGlfldiö l állapitoHa meo. I
I ~ I

~~'!!!,!.. !"!e~~~~'!"""""""""'!' ""'!""~'!"."'!" ~·13i&&JE _. .59%. e;1
l
!
I

t ' 1 t I
veleSeKe~ I
akkor esetleg folyamodhaHk az I~

én magfagyasziási eljárásofi1-:
1

hoz, me\y kisegU6 eljárás ab, !
bóJ ~!l. hogy fagyos időben I
korál1éró őszi buzafaila veló.. I
mőgjái 24 ,~4.o óróíg fagymen· l
tes helyen vízben ázlaluilk,!
hogya mag jól megdunadjofl, I
de ki ne cslrázzon. Ha az I
megtörlént, a~kor kilesszük a I

L~gémy Ödön, a Magyar Nö·
vénynemesil6k: Orsz~gos Szö
vetségének igazgaíója iria a
Molnárok Lapjában:

Ha vaLamelyik gazdaságIlak
okvetlenül szüksége ven még
buzCJvelés lefülelre, de nem Je~

h·el ezulán őszi buzál vellli,
vagy nem luj megieJe1Ó lavt'!~

szi buzavt?!6magol bes2crezrd,

I en
ten észáU J entettek be

észáHatkiáU

maisíolt volna, hál ötödmagá
véll sem fOgya5z1haUa volna e!,
Ez e!qinJc fel S'2rn lünl nd:em,
hiszen őd.lHem, hogy láthaliam,
bC'3zélgethcllem Vi!;?, amikOT
azonb~m megtudtölTl] hogy .:1

nálam őröB lisz/e! spe!wiációs
c,;ilol<kal hordozgatia Tariánba,
Györlgyösre, Hai\lélllha, pokol.
ba, észDC kaptam án"

Hohó! há! 12 az. én önzellen
b;Jrél1ságomal ily kalmár módon
vCíltcgalod apróp<ZflHe? No
ö«kor máskép besz21ünk ám ...

A következő őrlési, - per"
S?~ !é;'lUS!IV<1ny nélkül - a vém
és porl~son feWI már cSi:!k eQ"Y
cso:..érl vollam ha!l~ndó ebál ..
t.j!m. A másodRkalkeUogrt S
mert szív,csen megfizeHe a lel
kzm, fl narmadikal el'/áiía!lam
e~y csésze ieaérí, Gmit tS mago
fug sajálkezű!.zg szervirozfll a
5tljál ol!honában; éi bubos ke ..
mence padl{ájém,

Hiába no. Űl.le! - üz!eL

Egy lényeges körüJmenjli
azonban elha!.galoH dótlem,
Azt· ludniHHk z hogy neki m~r

gyászí, s aki ü!án cl szerini 1
nem is egészen legálisan, csak!
a jegyz6 ur érlheló j6indulil~á~ .',.•
ból huz;a éveken keresziWa,
hadisegély t, meg sem vo!! es" i
klidve, Mindegy. Azér! mégis ~

CS03K ez elZ asszony voll az 9- ,
eQ"veHen, aki ebben él kjs sÉlr· I
fészekben cl modzrn EUfÓpái l
íl2tenícHe éi szememb·m. Kióíct.. 1
ke'zve ci népies viseleinek az í
ahkol ionUó rU;lada.rabiaiból, ii
ci már olyan jobb szabéÍsu ru- l
hBkbön jtlrl, melyek a ~ VOrH11a· i
kal keJlócll jllllaiják éi'vényre, l
S mert ez.d'ei a vonalakat ak· !

koriba'1 mé1 nem deformáila
dOlwirá ·Ó divat. mJní m~mapság,
hái szebbek is voltak, min! ma.
Egyszóva! Qi1!;eh: a menyecs~

ké~ek kedv<zskedlem éll. él rzo·· I
de!zteL", SlaKSzzrú mcgyaráza- l

l:ívtil,. ~ egészen önzellzn aia
pon - ami;-e voi! is szükség'_,
Ol'{ gRüUarl, oly mcnnyis~S'ek·

ben éH~kli, hogy Oé: Q~ié!ölq,

ref;gehJ s re~giZ!ló! estig ~gye' ,
b~i s~m csináH \lü!roil. mini I
kenYíZHU, meg mákos halukáí i

szabályozUlk, - csak ugy, min!
dZ összes ilyen lermészelü. hi-
vai::Jios "kiadványok '\ olycm
nyelven vollak megszel keszlire,
hOe-;Y azokon mél? a nadrágos
embBf ls csak nehezen Igazod·
halolt cl. Hái még a falu egy- ~

szerti népe? l Bizony belekon· I
"fun dál6dhalofl volna ezekbQ az l

e~n máSilöl:: ellerdmondó, l1éza- l
go~" s~ksz?:r érlelrnellen ren, I
deL(ueselme, ~ ha hag'jlam l
voÍ1a, l

•
Meri én nem hagytam ám! l

Főleg cl falu népének nőncmü ~
egyed.ziv>2:j szemben muíalkoz· ~

larn igen elózékenynek ij szö· I
vegek helyes maS'YaráZa!áV~}'!~
56l, hogy egészen őszinte :;Z~.

g-yek, ez az előzékenység, fi~

gyclem, talán csak eg:Yí.'!!en egy!

személyre koncenlráikJloii", ~
Egy fiatal özvegy menvecske l

·11 lA: il Ir'''' ' ,lj'·az "e v . .""'Hl!Olag nau oz-
vegy. Ez igaz is l-zhe!c!!, mQ:iri.
tHlandódl1 fekelébeni~ri, G! rossz'
i1'jicivl2k szerin! azonhan aZZ·fÚ l
az iHci6vel, akiért ~ háboru ;z!. ,
só é'léb,zrJ öUőH~ lnogap<c c'j I

CA

\ialalln!vzl Ei kommün bukása
uléín, dc má, ől friedrich-kor
mány Q;,s:lágláls6 ala!! löfiénl,
hogy zi magál1!iszlviseiók ldu
számHhaiaHan sorsa e~y kis
lshmháiamögöm palóc faluba
vnéreH, ahol minI ,zgy \!ám~

malom adminiszirallv vezelűje

fe:jlellem kl igazán közhasznu
tevéken ységel. Ez abban álli,
hogy illZ őrlési lanusilván'l'ok",
ról, - amelyek ~;özöH !'izm
egyszer ·aIH'Idl igazálJ S'\,'emus
származás u és hHelcsségü is,
- pontos kimuialásokal 'iezel~

Jem, ;§ gondoskodlam i,óla.
íj mEllom vámkeresménye fl

megadoli időre POOlOSi.'!n be G

szálliUassék fl GO[{.:a OClbo~

nagyUjles Országos Kormánj'q
bizlossága állal e célra kllelőli

kőrzell malomOaL
Azok ca r2nddelek) melyek

éJkkorib~!1: az D1'!.i5ij



Ved egészS:~1?!Kgy1

kérdés(2kr6~~ az lparfesHHet nagy

2SJe /. ÓTQ~ kezdeUeL

szü=
n\Z1 szép számu hallga!ó·

összejöveteh'.lelr igér~

.Ií1P1?1SZ teaesté]:~T.e:. /~J.

Nemzelí

este 9' óré:IT kezdeltei 61Z idéll
IS hagi'ományos
leaes!ié!, él él szezon egvik
1egsikerültebb összejöveieíének
igérkezik. Az eiőkészilie!ek már

Ka-

szép ism8nz~t'2Fj,QSzjöej ö.,
me~ szóIT"a~(Oz.í5[Ó mU ..

kövele!1. KÖIÍ,zlkező szcr·

6 á]lrl al OJvasól~örberL

A nagy te!szés:o:ú fogi5doU li".{2~·

DIán Dr. I{omSr
állaIoNOS lartolt íanul-

í( ijY{;re UVm'li]áiíJ reii1laezikJi J;'

'fí,1cp a. megve~ dtézeik báBját ?
- ~ _>oi

Mio" ismererres; az ~dér: Oros g

házán iélTlják meg a megyei

vi/ézek hé?yományos báljáL
Érlesülésünl,,:. szerJ,ú dl'. Sorbán
Jeré lGszoigabk6 már mosl ö

zon fáradozik, hogy él jövő évi
megyei vilézi bál~ (Jyomán ren
dezzék meg. Re , hogy
u"ánjérása eredménnyel jár és
G~'om;§1 'Jjabb megbecsülés érj
azzal, hogya }egelső magyar
rend megyei !agozata nálunk
[Of' la!ÉJlkozó! adni tagjainak és
ci t'egi magyar hagyományok
szellemében it! tesz eleget él

farsang vidám és gondl1lllan
kö veleimén yeinek.

in-S70'.?cLS,S1 :b:\/Bkod'·j]ok,o~.' ak~

hoss:obt id>?'?: li ödik Oyo~

rr~lán és iársada~lT;1 ,tltztünkben

lb. De'/ezte kj, Dr.
Márki Tamás közig. gyakomo
kot szirlllén ,b. szolgahiróvá,
mig dr. Uszony! fóispálli

árj ib. ':m. a!jer;yzóvé !1e~

5z,emben örvendel2s
él h.§zasságkölés?<{

minimáiisan is,

számará.n

Sajnos, ma már {iZ éJlhelyzei,
horn Oyomán éi mezőgazda ..

ft.. Hungária
llű:6Y Teket
fllyomda
vele mh'ldem.
liatoa m~g$zfbd fi!

A halá~oz,ások

csökkerJJés,z
v2z'Z\neló VTIS3Za, hog,!
"'2m vo\iak nagyobb mérvü já;"
'lányos mcgbeiegedész5-:.

l!4. közsé'gi21óljáfóság rnos!
készile~íe ei Ovoma !936, évi
népm()zgolmÍ, slaíiszn;';álál. Szi.i
~e!ei~ ös~;zese[1 193 gverrnek~

(Iava[y 240), hjzasságol kÖIŐH

83 pár, (Iavaiy 30), meghal! 144
zmber, (laVi}!Y 223). Természe,
:es szaporodas 55 Iéiek.

Ha áz 1936. évi és az 1935.
evi oépíll''lOzgaimi. ~lalísZliká·

Kal összeh.Qsor11'iií fe!lünóen

Az eInlUH évbe
I:::~'~ ~
(JU e~e e2

csomagoiás mosi
elhullás

A legközelebbi szá;!iimá

uár 12-én mezóvásar-
700 d 13-án (Nyir.

egyhál'árol ,3,00 és" 15 én
(Kecskeméfről 1350 ér-

rn1g"
deraO!1jK a sz·~nn.\ás5i

FeHúlJju~ .BIZ íü!/E;t1v!ö.li[et.

!ent\ielZeriH~k s;zormaI

Cse"jd'lr. fz);üzött szmony,
iÖ/! pu~k~, l\:ommün utáni jog
n;'nd é~ 57c' biztor:ság nem
<1 le.<$'rézsásebb ausspkiuIDokal
rJyuHo','lák ehhua kis enopo,
idy1 ihcz, Szégyen bizony 3

16s, de - hasznos. Usgyl
h,~~ ~ Cse~-{ ugypallYDkára
jem mGg~hTira fl

s al:z,zal kie
degbe. Az
mé5zeiesel1 oem
íem. A ház végére ~.ro",n:l:)I·n

S egy szabálvos .]endü!eUd ái"
velve mogam cl nem lUlmagéJs
palánkl.)D, a szomszéd uch/8:r·~·

ha ugroiiam hogy oli kerüj$
k1 az llfCá?EL t-Ja leh<;~ a

ha ne~;J jzher~, b~t

Csak ebben az idegen
udvarban voll érkezésem::>!·

gondo;kozni a doi;;ük főlöH,

hOéf;léHl is \~,örh~ni> s egy
kicsi! nl/ugodl,m nszni szé;,
(lO;?y is ve.,:,yok lulaídoo e

kzpen?

(Fotyi. köv,)

A kecske,!H?!i keltelé köz~

pon! jarJU:§r 22:· re 2000 dcrab

dekiódók is a kibon,
IÉhhoz, Dr. Thaisz Laios I-JtJlZ

dasági is n:egkkin
felte acslbz!,el és ó is gvö

a e·
EJ szép csibepéldányok-

A keun2ces csilcenevellés :',Ik·
eióiáhan a máso-

dik
darab csibe, Kecske'
mélró!.

A csibéhel
5 órakor adták fel Kecskemé
len és ]Q órfl 27 perckor rh~r

Ovoíl1cra érkez:elc Nem:::sak éi

[en a népi ponn!(éJ

~-- Pi SZD'-}~2!

van e;~J' .,tókgényz, Egy cscn Q

. Igaz, nogy csak 0:YcTl

5zl.ikségcsendór, éld csah c
for~ad.::.1nT~ idó~~ tQ:'gf.;~ag~ban

sodr60011 vi'i!8ho,~nian etb12 a
lisztes 1esEii:;lbe1 5 aki6 szom
széd fa\ubeH őrsön ~dje~,H\I~

szolgála/ol, idórokin! kllüzön
szuronnval 1 iöiíö~~ puská_~la~;- ~

rerndsz2rff~~ ejszai<ának é\j~dján

jároga! '21 hozzcL,
En erről pe,sze nem mUljdiU.

19yese!l, hogy amikor már bi p

zafmasal1 keHesbel1 üldögél$
egymás mellett él kemen

cepadkáián. egyik kezünkbe" cl

ieásc'SfÍszével, amelvből él va·
lami Ji Teafíx" névre höllgató
mksodáb61 készi.l!j nekiárl szlir
csölgelHlk, a másikban egymás
kezét iar!va, melyekkel él dról·
nélküli telegráf mibenléhH si~

igen eredményes~ll ér o

zékelieill1i.inx, s egyszerre csak
megzörrei1~ az abLak. - egyc$
dUl ó voU az, rn2gljcdL

,ll,mlkor azonban a kopogás
magyarázatál adla, rnjr

Q sor. [iogyne,

dig szivósa"
nyol !wmm;,;nis!ák, ins
kapilány, az jsm(;;lJ sar!Ulla:tó
Asmél akar U~

jaié l1Jra rn2~r;j az éSZék~ SCJ!·kra~

.-:.-- "A budap(~si'i hfcrec~roIoB1jj

jnlézel megéllc;oUo:io, hogy az
Q~m év 1dó;árás.E i~L5n tart~

haloilan az az áHH.ss, hogy az
ármel1Jzsli,zS2K miBó)Z AíEö:d
kiszárt:dóbaL1 vcdrEL

képvise1öi
5{alc.na~ ·;I.v~:s.lf)!}mp~·ítai

Oli:l32~-i:IIíll?U! .rrl?QCi:!Ve;Ze~!I,meij"

lyd sikerillJ EUE'opa

Wiiil éi háboll.l .veszélyét -
5 i p6cz leiíJö. ',{eresz·

lyérwé ICI! Budöpesl
ó polg&f:1Ksíe~e"

Ó'iáfD~J ej !-(a,má
rom:. sp.sn
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Szer};es:l:.tésért és kiadásért felelős:

\VAONER
. Hclngária kÚJi]lrvrJ'{()m;:!aváll<llat, Gyoma

_felelös jÜE'i;rrn!eZ~~tő: Wallach Mnlalj~.

,olngl:.tra tal'litás,· Uvémání EfZSé~

bet rt. zeneművészeti főiskolFn1

okj :wngoratanámfi
kező eseténhetenkint
Csabáró! Gyomára órákat
kezdök, mint h::tlad6k részére,
ielvi;ágositásí: nyujt WaHmann
n'~ szU] M~rk;:;teifj Ilona M. u, l

egy liter ka~arka. 'ragy
fehér fettett uJbor Soltvad
kert állömásra kiS7állitva
s feladva. Vasuli fuvar kb.
4 fillér literenként Csakis
50 Etereli~elűlí rel!del~st
lopadok el. Hordól dijmeil-
tesen adok a ~ziÍllitás tar
tamára kÖlcsön; iJOrd6m
30 napon beWI bérmentve
küldendó vissza_ Szétklii
dés utánvéttel. Egy pengö
\evélbélyeg ellenében kül
dök nlÍntát a borból min
.J1:ásdobo:'.oan, bérment\'e.

'6ol'a~'keiie,mes édeskés,
tiszt1i. t~kéietes :l:.amatuak

á~ n e fil sav~iI'i;lI:'fa1l:.

ferenc kft.

Olajos
az eJösmert jó gyöngyösi tlllrnak liter",
je 44 fillér.

Outkoi'i lászlónak, i? Ladl'Jlli La
jos féle 4 és fH kaL hold Hgari
földie eiado, Zrinyi l.L 35 sz; 1--2

Özv. lzsó Istvánné Zöldlaposl ta
nyáján törek van eladó. Lakik Petőfi

il. 36. sz. 3-1

20-as kétcsövű vadászfegyver,
szánkó, 196 tojásos keltetőgép, 3 csö
ves hangszóró;, telepes rádiókészülék
eLdók. Oebreczeni Dénesné!. 2-l

DOI1'i~I{os JUbert villanyszerelő és.
műszerész azonna;i belépésre felveSZi
egy kiszoigálóleányt és tanuió fiukat. 4t

Zamatos minöségU, magas foku,
<t:eglédi fehér, ujbor lilerenként 40
fillérért kapható Kerekes Károlynál.
Ugyanott az Ó bor literje 56 fillér.

SPITZER DEZSŐ toll-, böl1'= es
9yapjúkeréskedö tudatja a lakos
sággal, hogy üzletében, Kossóth-u.
3. sz. alatt toHa!, bőrt és gyapjút a
legmagasabb áron vásárol. 
A téli nyuibörök mai ára 1 P. Ren·

des nagyságú lóbőr darabonként 20 P.'.

Eladó: 40 kat. hold nagy tanyával és ;
gyümölcsös kerttei az: endrödi· határ-·
ban, 5 kat hold kesejősön vetéssej, '
20 hold pőlJaJmoll, 20 hold gö.ögállá-,
son, 35 hold udvarnokban, 14 hold',
varjason, 5 hold nagylaposon.

Eladó házal<: Bocskay uton 3 szobás;
nagy gazdasági épületekkel. Baros ut-·
caban egy szép családi ház. Árpádi
uwn 2 szobás nagy telekkel. Dobó
István utOl! egy kis családi ház 700 ?

EladÓ egy 18-36-os Har Par tr .ak~
107• l traktor kocsi l.5-ös eké1l'9~1. Ke-

~:sek ~i~eb~:nagy~~~. f~,I~,el az ugaron
e:> ,2-:-~ :er~aj kese,;:>! lU! Jet tanyával.

EraeK!odok forduJjap' ~k Izsó Balázs
ingatlan közvetitöhö'"
~~"'~JS?'~~

jel~ntkezzeneJ( a műteremben.

1937. január 10 én vasárnap
6 és 8 órakor.

A világ legdrágább és
kéleíesebb

B. A. ~l1drQd. Panasz a tanyák kö
zött cimü cikkét épen az érdekelt ta
nyai lakóssl,g érdekében nem közölhet
jük, ill<"rt csak az ellzntéfeket éleznénk
ki még jobban. Próbál;ák meg az illető

urakat más uton jobb behHAsra birni.
Kellő tapimattal bizonyára sikerülni fo/!
közmegei'~gt ..:i~sre J11ei;cldani az - el
ismerjük, - sulyos kérdést.

K.orona Hangos

Lehár Ferenc örökszép opereHje.
Főszerepekben:

Maurice CnevaHer és Jeanette
Mac Donald. j

A. vig öz:egy hang,osWm~ált~.z~tal
fnss, mooern, szellemes 1::5 d.e, "

'I
tes ragyogó kíéJlitásu mú lett és i
nagyvilági sikert ért el. Minden~,

idők legnagyszerűbb produkcióit&, í
amelyhez foghatót még soha .s~r.n

!á,tak!

Nincs
al.
vi{;já~1§;k

•t

1 drb. 30](40 cm. jéflJi'k~p

PJr~k.~iJa:oik.a.élil Tibike 61.
ll. dij '1 4I'b. 24](310 cm, f'll;\:9Y~'ár;l" fl§lílllíkép T a.maA~62.

m. dlj '1 drb. 18)(24 cm, KoOcsb Uonka 41.

Gratuláiunk il. szerencsés nyeröknek és ezulon

'III

Meqh.ivó
A MANSz gyomai csoporlja

1937. évi januar hő 16'án este
9 órai ke?deils! az

Uri. Kaszinó nagytermében

ES ET

dE

Anyakönyvi h.ilrf'~K

A gyömai anyakönyvi hiva·
ta! könyveibe december 24-lól
január 6, ig él következŐ be
Jegyzések törlénlele

Születtek:
Koloh Antalné Herter Róza

nak leánya, Ella~ Veronika, ág.
ev., Kru~hió Dánielné T:mé,
Veronikának leánya, Róza, rk.,
HajJu Imréné B. Kovác"l Julian
nának fia, Lajos, rer., Varga
Gyuláné Németh Irén Margi/
nak fia Gyufa, ric.

rendez, amelyre Öni és o. csa'
ládjál kedves ismeróseive!
együílszereleliel meghívia

a Rendezőség.

B~lépódií nincs. ,l
Teajeqy ára 1. pengő.
Kedves Úlgjaink ismeróseik ré~

5zére meghívókat igén yelhejnck
az elnökségnéL

l"l.leg'n~~I'ia.,K.i

B. Marjai József, 7 napos,
ref., ÖZ\!. Szalóki Jánosné F

Nagy Mária 64 éves, ref., 5zvo..
boda Gabriella 83 éves, rk.,
özv. fekete, Imréné Szendrei
Má'·ia 85 éves, ref., Babarik
Margit 3 éves rl<, özv. Zöld
Q&IJomé Gá! Erzsébet 97 éves
ref.

erkovlcs

K'&IOln:lI~K II

Ágoston József és Ladnai
Mária, Vincze Sándor és Timár
Eszter, Szilá~yi László és
Szán ló Piroska.

A ~~J'~~~ett S%~hl',t.':l!Yilk Öss%e$"ám!álás~ ~I,,!pjlil'il, kő;.:i:\l,ll.lk

.l"lW!Hl'tA:::,::;1L fievét~

altaS re:nde;z:eU

g-yerlDeki!izépséqver§eny .... '11I;;&""',..

~NeDl.zeti Bál~ S:,j!:crvezö~iz<f}H§á9d.na.k

hogy a ;;'á1 m 6~ g h i '2i Ó j á r a
:fel"f'eJ"uJli ~" .....r=·""',.- egyén~kkÖ~d.i e9,,-e.~ek

~-életlen fo1l.ytán li:i1riJl.'én·dd~ak*

Miin1:hc)Qve a Sz>?,;w""e~Sbi.::oa~;i~~·~ sem#
mjifé~aeszándékosság vagy tf!,ld~'nckfi~rr~ \';~zé:ren~"

/P>.7'~I·taz eZi:ioW1J as ~4ilJíiE'S eh~ézést kér.

DszJrák s2UJ6k~ ak
mekei Q szünidő! 1\10
gYilfors.zágon lÖ]jÖIJék., viszolJ

2ásk~pcn g':il2:rrnekelk magyór
pai!~s.31 él Verband der
freunde~

rendezisében cl karácsoIl"yl
szúnldől-e meghívják 5écsbl'.
A magYllr vendégdiákok és dj·
áknók dec. 28-án délben 12
óra 20 perckor érkez/ek Bécsbe,
ahol őkel o Verbcwd der Un
garnfreunde elnöksége fogadla
és üdvözölle. Bécsben él mu
Zl?umokal, IwlJurinlézciekel és
Bécs egyéb b lálvBnyosságaji
lekintellék meg. GondosKodás
törlénl arról is, hogy színhfl~

zakball kellemesen szórakoz·
zanak. tvlinderról ugli a Ver
band der Ungqmfreunde. mini
az oszlrák családok e1ózéke~

nyen gondoskodlalc A magyar
vendégdiákok január 6 án ér
kukk vissza ollhol1ukbél.

.. GyógyszertárszolgálQt.
Unnepnapokon és éjjel minuen
hónap t-U'H Hi-ig a és
Hl·tól a hónap utolsó
nezáróan a beéri Balogb gyógy
szertár tart szolgálatot.

HercegnőböI baUerina. Errój
közöl pompás képekkel ilíuszt·
ráll Cikke! él Délibáb uj száma.
amely oldal terjedelemben
és gélzdag IMIalommal jelenj

meg. Remek illusztrál! rádíó
mUsorokai, egyfelvonásos szin
darabol, premierbeszámolókat,
noveliákfll, nagyszerü filmrova~

lot, érdekes színházi pletykákat
és több mini száz képet talál
az olvasó el kllünó színházi ké,
peslapbafJ. A Délibáb egy szá
ma 20 fillér.

A remetéje.
Ez él dme annak a rendkivül
érdekes cikknek, amely Tolnai
Világlapja uj sZéÍmában ielenl
meg. A. legkiválóbb magyar
irók flovelléin kivül, számialan
pompás cíkket, nagysurü foly
tatásos regényt és ltöze] száz
remek képel talál az olvasó a
n<Ípszerü képeslapbam, amely
nagy terjedelemben és gazdag
larlalommal jeleni meg. Tolnai
Világlapja egy sz,áma 20 fillér.

A kis karrierje.
Három évvel ezelóHegy rosz
szul öltözöl! lány álHloll be
egy párizsi dlvalszalónba. Mo
delltervező volt és BudapesIról
ulazoll a francia fővárosba. A
szegény kíslányból három év
alali él leghíresebb párizsi dl·
llBllervcző ma már kéj·
százezer frankol keres havon,
kén!. A világhírű íervczónólöbb
f'lmek modelljének rajzál él Pá
rísi Divat ui száma - A
népszerü magyar divallap egy
S7áma 60 fiiíér,
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Gyoma 1931 január
aL· dtP-W; , ri íA*ííi fu "'í fi ip; 5& 64\ arr a4sTf'it'%AZi

gazdasági

. ség hiva!alos ,közzé
keH tenni, 82: UraszlahHól el~

tiltanak nevét pedig minden
I urvacsoraoszíás elő."It st szószé-
i ken keH olvasnL
! Az rm8J.szlalától való eHi!tYJs
időtariamának mmdméma öt
esztendő. Ezen az időn belül
is nyomban hatMyát veszti,
ft megbüntetett egyhádag az
,egész gyülekezet szine előtt a
templomban ünnepélyes formá,·
ban kijelenti, hogy elkövetett
bünét megbánta,

zp

községi kép' iselő-
testtilet aros j

l tel{ öZ GG tt egszdvazta
a já aépítési' ozzájá~

~~.#-W-_~~_~ I ás kivetését
átus áz !Barto!f ihál!d~apta meg a

reve I ,iskola építését

elete i Gyoma közseg képviselótes- lépték tul a birgyHagos megHé
: tülete ianuár 14·éa delelőU lés határátI v

Il<OlJáCS Gábor biró elnöklete A közgyiUést reggel 9 óraköi'
!alan és dr SorbJ.n Jenő fŐ5201- nyitotta meg Kodcs Gábor biró,
!gabi, ó jelenlétében népes köz- Beinschrórth. MJrton napi.end

I
,g)'iHést tartott, mely iránt a előtt szóváteHe, hogy a közg:yn~

képviselotestüleH t~gok köré- iési meghívókat későn kézbesí
t ben nlagy érdeklődés nyilvánult tik ki, ti is csak tegnap délután
Imeg, A nyugodt mederben meg- kapta kézhez, Ilyen. kön.'Hmé~

I induló tárgyalást csakhamar iz~ nyek között nem lehet

lgaJmas vitákváltoHák fel, Imeretesen készülni fi kÖlgyu~

lönösen III betonjárdahogzájá.~ lésre, Kérle ~ föjegyzllt, hogy

I
fulási költségek kivetese és ~ r a közgyűlés megbivóhuik ide
gazdasági· iskolaépHésenek vá1- jében való kikézbesHéserőlg-on·
hllatba adása körülhangzoUak doskodjék,
el heves felszólalások, melJek l PJnczél Emil íőjegyző; Raji~

azonban egy sem. ,I h\s:eek j mJnden'

A liszáninneni református 1 n~nosságra hozta ft két szabáJ,y
e~yhúzkerüiet ősú kőzgJü}ésén !rendelet szövegét. Az első a
Ezabályrenddetet alkotott' ~ ! p'esbHerekről szóló szaM.1yren
kÖlelességnldasztópresbHenk l delet A másik szabályrendelet
és az egyhálhoz hütica háza~ az eg.yházi törvényeknek nem
l'ulók ellen. Mosl Farl\as István engedelmeskedőreformátus val·
püspök és EnyediA-ndor dr, I listi házasuiókkal szemben kö~

egyházkerü!eH lelkészjeg,yző az I vetendő eljárásról intézkedik.

egyházkerület valamennyi pre:;- ! . Sze.l11beh1nö. hogy ez ll. sza·
bHériumával hivat~los&n kö-! bályréridelet - protestáns egy
f:öHe ~ nyomtatIlsban és nyH~! báú fŐ!:U:ltós~okreverzális tör-

.éle b<elé
il "'",'It "Ill Jt. w
~JS~·~ll' O

.Urasztalátói való e Itás időtartamá

ak maximu a öt esztendő

'v'ényellénes.áUáspontjának is
megfeldően - csupán ad kő

velelimeg á reformáiuSl egy
'!:HíJztagtól, h.ogy 2. nemének meg-

,A Ma'!yar Asszonyok h CZ cJ f. '"tos, m~m l ieleW gyermeket nevdlesse fel-

Nl:'mzeli3zöve;-ség:ZII\::I< 15)'0 cl MANSI:' klad.1Jel. Itétlenül,' reformátusv811~sJban.
• ' h. 1 <,..f','" "l1'\a:J' 'al' .4;.'01 I. f' mt- A sZ:lbalyrendelet ugyams lJlztIum Csopüflla szomudUll T~.: <J"1 6' Ut' " I

I
mondja: Azokat azegyházlag()~

osle "e'" O" -'I ~ fe'ld >? d' '-'.'ell" "C\2f",hdllaldó dl,dt')
1;;. y' i ..... "-~,~} i . i"". ,"- U' .,. • kafr, akik hazasságkötésülmél
'ciga,llytelepi vá.lYI 19verögöd ;H'l. A MANS;: (JlZól, ho~,' fi saját nerr.iükhöz tartozó gyer-
rök lakóinak. kirl::\.2pliése kidd d':fiHJn~lrálrl! a SOl., mekeiknek a református val-

;avÓra. A cel az, hogy oe Si'az ~2I::gellY ,emo<::r Ilh:} lásban való nevelést n,em Jbiz-
ket a sNrencsdlen leu,. m:~gle",zi ö körd~::-.~Ii'# tositják s igya hithüségbe, val-

, ,'," .. ~ -1- b l..,1.0I. H(.·)~'.I eS'''j1eu,. d' n\ld\.!I·lóo. fásos érzületbe, :El. iörvényszah-meny('~{ KOLOi, e o enl 12- ,."'. ~, ~;... J ~ ~

ta eg,yháztagsági kötelességbe ,. ..rekel cgészségesebblal'Íás- j.-; él s,-,gil~égüKre ~ier, ez ..
ütköző cselekményt kövelnek ;

hoz iu·L~ssá.k. Ez 6 IÖfiZk lel 121%f,dj ...-bb Gyoma t,öz' el, fegyelmi eljárás keH l A tisz'minneni egyházkerűlet
vés ín.!glehetúsen dlenlél- l sé,.; hj! s.Jdalmána!<. ",llsn1";- vonni. Az ilyen, cselekményt I eme szaMlyrendeletét azzal kő-
'ben 611 e.: hivéHú!OS kpi- I ié~ér é·) háldlál IHélyili l:1 elköveW egyháztagokat az Ur~ zöljük, hogy ez a debreceni,
tési pO!llikával, ami::~ly j műg:i irálJ[' I asztalától való eltiUásra Hélnek, vagyis a tiszántuli egyházke-
.-ne'CI .yn,.a is. eló--;zerei~nel l' r" A' i::!. C>9t k" _ lami a választás és választható- rülelben, amelyhez ami gyomai

,.!j" b .-, IC .Y.ll m.nce,l e,,>.re O " á"1 {' f t't er.vha''''unk;s·''r'oz;t, mécrnem. .__ d' '. -. h'" .., . Bag Jog' .01 va o meg ogyasz as l!w'" • lo L H", .. b
ra.g.'Os.lhQ i.l; . a.. hllÜI, . v;Sy ls.zn.. ['.uk "'. MA.NSz. -ndk, . '.' cr. 0,1(. .. ·· : .. A' " '. lépett életbe. Ezek ?sz.aMly'~
.-;"p ":1 ~~'b -~ " ".~ j' " • ' •....•- '," lsmabs u_n. vonja. ~. Jogeros.
TI :elISaH) te elJ'd ,e!H::.jje~!he, l, O()gy eZf a :---ulyos probJe- ítéletél fi legközelebbi islentisz- rendeletek m niost vannak
ivleg'\á~Ijuk,. hug,;,. nekünk Imát oly nemes g'<:'sztus~al telet végeztével II szószékról ki szerkesztés alatt s valószinüteg

.:l:iMtxNSzmozgalma llciiemagáévil és eZtel pd- kell hirdetni és az egyházköz- e,z év öszére JbocsáUatnak ld.
i(ai .. szimpalil-cusahh, m'2rl I(jal mutat azo\< fdé. is, ~_~"". """"' _

:emberibb és sokkal na- l akHwek elsősorban volna
gYObtk szod'Ólis érzésról i köt( \Ességül.. , hogya· c!
)CsztonttságoLNemilitdl-\ gá;vyj(;~kpl villyoggödról"
'juk ugy.an maguhkatőzzéll,'" rl\omonallyáif mmél elóhb
hogy il H~aeestéry jö);cdd- I ellÜ\.t~"5ék él föld szinér{)1.
m'éb61 a.kái' egyetlen CS:i a I Rem~ljük. hogy d !vtA.NSz
. .'. :; '.1-

Jád kHelepHését és -egé-;zs,z- nem",'s geszhlsa wtm ez

gesebb clne:yez~sét .15 m:g I sem fog sokáig vilral:li

lehe~nc old,ani, de e.luílal i rI1d~ári'l.
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sét, épitő mUn&{álfa kivánja

felhas,'náh'ii.

Meggyőződése, hogy ugyanez iil

i szándék hatja át a töhbi kép~
viselőtcsW!eti tagot i9.

Ami a betm~járda készítés;
köHsf',geinek m~gtérHé$ét meti,

, kétdés, hogy 3Z 1932-henaJkQ>;;c
, t :)Ü'sz.sbáI5'1fendelefnekcvao;-e;j'

visszahatÓ ereje. Havlm, ,<ugy'
nem szabad gátat veh1i a he..

! h3j~ás elé. mert ez.te! dl tovAbbi

1 9'a!mazvák, mert 2:::: egves \?á!-
;1 o._-' 'l. ..

l la!8ti iraJok eltüntek és ~gJ
nem lehe!eH meg:ll!2pí1~mi,hogy
.2Z ~rdeke!t báztulajdonosokat,
mekkor--a fizetési kö!e!ezeUsé~

,terheli.\Ennek,póHásári. 9z~l(f
já'ösng j~va~oll,:{'hóg'y'egysé.g
:\nkat áHapítsanak meg, ' még
pedig olyan. tormilthan. hogy

betonjá
meatéritése';...... .

El

~;';;':..o~::S.J~:9.::r}:::c;<·::t##4C~~:::?':c:;:;~t::"~~6~:::';s;~~<~~~~~::~~>:"'::~S:~:;:f~'":",*:.Z#"y~,r;~d::..~~~~ ......,·' "-_'b .'7 - \.,.~ -. """ ·Or""-Y,~"..., -- - • _'...;;0:, :;.;,>

..;~~ ·-D"7TIT7iT~--;::;QI.......--;;;:;:~r---~Z="""""'~~~=-='·::t'O'Ji_·""iil&!JiOkiZ'J-~ ~='ll'<I--':;';'~""'J';;;~~-';:;:'~~~~~:J:;::;a:::~~",", __::w:m

ki rn.eg ~1 lT1eg-, !kegzitésér-e felvett 1~öltsége16... ~;gy négYí:~~tméter ~ pirendre az. tlö!j~r6si1g

hiv'ÓL : lr2~.Jza~o! j6\·~.bagyfá-k; s: ;~~,§n '2 ~et-;,~'5t egr t1~g~t... 7áDY'~ fG]elt
! geDyszegi hlt:ola0.gyben kj'kül- z~~n?'e, íJ>:'csi~J~*~,z;t l.Hán PdriC?-ÉI Ern!'?; li 'kOzlgazgatási

dÖlt ,?1isn.-:r:ertélc:- il~ ~~' "Hg 8 pt:.n:rő bir6s8;g d.{~;c~é:~'éj~_5---.6 t~:sztend{3

Y,~tőleg s. b1zottsá~ k.iknldésé~ ~s elte~htt EDI".yi i{.,~ei.~ __ , ne,'rr~
<.--> ·Er;~nek ~ f0P.ét 1Jl fr{lek~Jt - ~

HJ-z ~ tndomás'l.~} veték; egy ~ná'i\ta- vác'hatunk, mi:?rt nl'In }e~;;;, m, i~
h~ztu;ajdonoEok ~Erhere Bzzal j

l~"zÉI E',~?i.t isrrl..'~rtette, "zi várm(~" i,~ lan dipit;·Cl.~S jt::gyz6 01h<:lyez',é- j2',rd~J {p1ienü:~~d(~ A f3erH1,1~
hogy a a és ~ peng>6 kö;;:;t] kG- .'

:! se Üt;t1'éb-2B nOlOn h~üároz~t(}t öS3zeJek ugyanis f:\: ,Jh,;::.
1 ,u,_" W:xDség-:t. téuH n~glzeün<éte. ~
l.lóváhagyt9.k: s\ kö?ségi fllgaU8.- tonjárdaalap céljait SE,GJgáil1ák~
~ k' 'h ~ ~ J: ..' renkéni; no - rM~szonbér.i.1e i:l'U<:aS;;at Júva· l{rucfúó 1.,;,/os kHogásQifra,hoPJ
I hagyták; vit.ez Pajoll" Gyula ré- 2 pe,,;őt szinítérn a há2taz~ azert m e r t, Yáross~épész<eti

~ szére megáH9.pitcU istio!8.s2':éki ~aidor;oso!{ kgY(';;!1lf;I{ kO· $zempontból az eQ.yes utcákh1llu
~ jegyző! Hszteletdijat jÓ"iahagy- tee~?lr m::-gfiletnL szé!esehbre épitették ::l. járd~-

Itik: a gyürnölcskiállitás vWany- EgyuUal mondják ki, il'Jgy ~l; kat, mint például a, Kos~um!vHágilási költségenek át, áliatát- igy keleUu:zett követelés meg· Lajos. u'ctlhan, vagy a Jrefor
i 'gát jóváhagyták; az anyakönyvi ~izeLésé~ osszák el 5 évi e~yer!,· máius templom körlH, aF' erde..
! bivatalrészere egy Hh:mentes 16 részlf;tre lehe!iSieg ugy, hol4Y keH uázhl;'a.idol1osok Hzessé~

l, s,zekrény bezerzését jóváhagy- (] m:'i.r esedékes első évi rész.. , meg a kölíségtóbbletet
I !ák. lietet az els.ő felszólí1ás; után 30 PJnczét Emil: Ott,lll já.~

I nr.pon heiül, il második részle- ; dák8ll az előirt méreieiméi szé-
l Következett li besenyszegi jlj~ te~ a ~;,ah:H5'reüddeH)€n meg- :,' lesebbre é1lbitették. :El költséf.:'-
! kob keritésénél felmerült több- Il'_
li áHapHoH időben fizessék meg többlet mindeu !Cgye:i> esetben! leUdaa:;Ís fedezésének tafhüyalá- és a~ü fm~tcsi kölelezeUségének : a kőzsége~ terheli.
i S3. Összesen 31.'58 nen.g,ő több· <'ft" l 'i . t' - ,y,J be;öJ eH~gE't tesz, az' \ lVi,.<"u:,r Morton: mielőtt aIIetkiadás merült fel, amit a 1D ~zázaI~kos fizetési 'kedv€:z- i tárgyhoz szólt vOlna, mint ujon
r k'épvisekHesWlet egyhanguiag j mé[;yt k3pjvDo ; nan heválasztoU kepviselőtes-

1megsz~YazotL l A ké; dé:;hez elsőnek Aranyi 'iiHeti tag hangsl1Iyoxta, hogy
!Mfhály szól! hozzá és hai]goz~ l.;ép'VjseUhe~tii!et~miH'öd~~

, taH[.I" h.lgy al. egységárak kive·
tésének must serr:m í értelme
sincsen, merf az :Ui:52 évben
húz'.)U ~2ah:liyrenddetet, meh
a kiv(~1(>s alapjául szolgái, tő!>·

hcn.mr~felkbheztek a közigE.z·
gatási h:rósfl.~hoz. Amennyiben
a közi,t;;ng2ltúsl biróság ft fet
!ebbező.,; javára dön!~n~? ug)'

,az,~'~Y~~~?:H:ak pehaj'ásntugy
sem leli'2tne végrehajtani. In
diívánYI)zta. II 'gy a feHebbezé~

! sOr'eának eldőlh~ig térjenek ma-

A polgári bkala férőhelyének

biz.fosHás2 ügyéhen a
zést elutasHoHákt mert si k~p

viselőlesüiilet ,csak elvi hEL,' '}
"atot hozoU; a három egyhá;!;;
iskolilsegé!yezése ügyében bo·
zott határozatot jóváhagyták; :&1.

besenyszegi e!emi iskola könyvu

ellátására Idulalt toO pengő

hozzájaruMIst jóváhagyiák; a
tanya~ póstakézbesités tárgyá
ban hOlOU jóvá~

hagy~al;;; Anda József trafH>.bó..
de feiállilása kérdésében hozoit
,rafikbódé h3 tározatot jóvá~

hagyták: az óvodák, karbantar
tási kö\ts.égeH jóváhllgyták; fl

községi elemi iskolai el·

A' betonjarda készit-ésl költ
ségeinek megiérHése ügyében
Panezél Erml főjeg)'ző teljeS;/;
teí!ee16 e.zután az előtjáróság

jaY~slatát

'\lii)jf'Jtf'~'7.b 'ie11tnt:!'tri'folt8, 'hogy"
aialkoto!t s7.nbfi.ly
retldcletalapjan megií.llapHGH
I"ésdetek befIzetését nem sZOJr-

\i3~Y hiányosság' nJncsen.., ,
Hogv meggyódem;e őke!.

nem ludom.

A,nikor azu!án csak ugy lop··
',fi, fl?ls7cmmcl, végr.z egy p~l·

icJ(lli!isl velzifem az ohskums
hamu1ar,órf;, héli észbe kapfam

ám.Me~'lin ill/cg a!61if 012'11

íioli egy.=-!;, min~ oZ c lenyemvi
dc:r!lb szőve1, amí! slerdan esle
el Sai,) kU!V/l1 é'zaboll Ida nad·
ragon!Dól. Dz hogy kidbzUve ? !
Szép csii!ogalakru. :3Zl?cessiósan

kionÓzt'0, valam! !1yolc éig ra,
s éi :;: ,m<5,? a nyolc agáJ·

ba czfJV'z'JV sz.!v.e:!ak !1yinrjjJ."

! ELbe!! az időben. !öllek dio l Anán 1 Hát ez izgalia ahöl'"
I 'JaIba 070;'; (ji kis kézimUnkával ?y"k f.:m!áziáiál t ?No ió. '
l diszi!,'jj lá'cák.tél1yérok, hamUr'! Pölkel!em székemról, 5 El
! tartol,. melyek rendsurint üveg· "a~Hhrijl kezdveef:.V k!estl ma~
~ boI l,és7'.i ii ek, s alája ~obeHfl- j ',d3'abb polilikaJ eszmecserét,

kZp "",r , hmzések, !i1odeirák, \ ;(IZ7,i?ime{ a ne:drágom z5eb'.íbe
ncH\~lktk meg i'l f"Jgy élJ lud, l :-:liih;e:szlv'z lár;qljJjam fd·ah), mi
la mif~ie hmgerl herkentyük ii ~ Ö7 ben ti derékba szabotI zBg

{.zrüilek. N..:ke'H f;:liün~ ugyanis. ~ ;,;,jr'1a! ügyese" ol\;.'i'lrJ magasr<::.
'10;:Y a ház kisf1sJ.;Qnyal, - !"iL:rü!i felkapf10m fi hii:lamon,
,zladósQrtJan már rdnd G há- I I'ogy él csín!além hajadonok
rom, - \ünielóleg iO!og'élir.ak ~ ·,:,Kdr il hÓZ~lllfdij'erem mintá',
i:l kezem üJye alá egy ilyell l ;- ·:'i3~b(m ls 1?vönyörkődhe,'feK,

hamutar:ó\, s fdenló3égleljesl C'lé1[{ dzert. l1o,;ry igy, lernpós
pjl!eHliásol<a! vőli la egymással, ! izpl ekkel j.jrkéJlva, magama!
Vli'.S!;;; s7.i2'TlQkke! n,~zeg(-l!k iól J minde., oldelról v.ÖzszemÍ<Íre
. ". I ~ '. , • 'h.' ., ilo >..'Jsmzr, rllnemél., L:.il: -- epen l t,zve t)'2ullOl1\i;\SBm, !logy t.'élr
i:lZr.:rl, m,'rl ,ilQméridlem a dal \ e sZÖ"'Z~ szJnc. mintiJ~a m2g~

goi, -~ szömye!l kényelmeilen I; :'~~vezií.: 'lek. az én mhéza
voll. ! lOT/tár! i: S;;:á?PDdjöhetó ierü·

~

! Jeleken semmiféle szakadá3,
I

ilj
,l Lehzl, ho~v ráíöHek később.
I ,

f hQgll hiemyozhal vt1!~ami '\fa lel e

~ !W,!lnan ői ~~.~iH,i~" hogy .~~~

l \:Ci< ~·,omal 'at~önk, rc:erl a~mH
l! erlzsl!~lem, ~ZO!ll m(1f rege n

I férjhez: men! mina éi fE~rom.

I
I,: A,d.,om r.óiuk. E.

, (Vége,}

AI, n C' A' \Q 5.)jt dZ wgves<?!JI). A 'igd

.K.===="C'::_=~----I ~~~~:~~~:~~~I h~~~O~~~r!~Q~~U é:
GALÁN5 KALAND I é~ föid közö!! kapálódzó lába

:.- AZ ALVÉGEM l mal, ., c nadrágomból 'Zgy jó
~ .... . . ~ ~ ~
I ter'vernYll killf,51,od ...

(2.ik íOIJ,ía!&s,) i Ezt u\-Iyan már csak OM1hon

l\ile~í3mer!2m a hely~L . Az í lwnsialálhaHam, meri abban él

cgye!!en falubeH földbírio,lws! pILanaiban, amikor ez III vá·
házának lldvarál1, kerlizben lUHlan -.-, bár slZilel! - hJzuh.l~
voiIam, Ol! van nl a lugos ls, I ér/. nem törődvlZ vele, hogy
- igaz, hogy mosl már iiil, f~ l, 'l lA !. nOlia DU aanoll'l. a lU ,'lud,Or, a
díszben, - ahol éi nyár' vég~n 'vaksölélben, ugy ve!e,lem ma~
(ll !Jáz háromkisasszorq'ánök " ~{!máí a kerltésen, hogV még
emlékkön"vébe irlH~!lam 'a veí~ ., ,J I l'

l t Ö szöges ufóH" se SOKal gon-
sekel. No, ha cl lugas UI va\), 1 A III ÚC ,Q1m.
akkor ll! vanr),iS!!<; él közelben a i A bai tehá! megvan. Az egyel-
ku!y~!~ i5'. Ez a gondola l afr~ l !"fI jó szövZlruhámvol! az,
készleteI!, hegy egy IdcsH sza· ami-hen ~rmepel!em,' vizHef.<be
porább~ri szcdiem cl lábamat, iánam. S lesstflc mos! egy ilyen
meri a kn1vákal ismer!em, de l h,-,!almc;s folytonossági hiány
armv1ra be~álH'llos a há:l'!1OZ i éktelenkedik ralla, SlereI1C'3Q',

nernvoHom. hogy ők ís is- '~hOgy ol keb(Í~ i'} sa~inlávéll VOl!

merlek VOIM engem. Ez pedig l bélelve, s ií! P--l ~zélbómesier

baj. Neszíe;en iérMkkel • I innen pólo!vé!1Il 45 hii;nyl, olyan
lam©z UICd ft>ióli kókerifés! szép;ir. Óolgo21a Qt e b",\oh1~f,',

:relé, is lomász!am maga,! hogy 5z1 meg (lZ ólv{)llal~ SZilm
m;;'!1 rá szerencsésen, s csak r: sem ,vQheUe ésa,2.,. .'
épen,íj szöges GróHal voli még I Következő v15sám~pon- fo
némi kis eligazilani valóm, I nök6mme! egviiH,~, '2'nnek {il

amikor hátulról,. min! lj ferg·z- II rillubcli földeswrrmk c! házáb~

leg, rohan. ám U!áíu.m ~ i-';é i il voltam hi\fa!d~OS.

kutya. A Bodri, meg ~ Saló, i t.1:05~ 'i_~!élmil kö~b'2vefó[q;

t\ QQQrl Y0H I.'l flyorS\:i/Jb" (.I'? I meg k\? !I ,,,~~y~w~m,



A tárgysofa·z@t kő ,'etkező

pontjaival gJors~D végeztele it
község, tanüóns:k hasmáJatra

'dijmentesen :HengedeU 2·-2
hold föld. ulán a jövőben el.·
lenerlékel szám.itanak es azt
levonják a fizetésükb6L A. szám.
vizsgáló bizot:ságba öt kép vise·
lőtestűleti tago~ küldtek ki és
pedig Nemerey Péter takal:"ék~

pénztári igazgatót, elnöe
köi, Lukács Béres Ma-
hály~, Erdei MÚlályt és
hió Istvant mint tagokat II
testnevelési bizottságba
dőlt három ta~

meghosszabbi loHák, illetőleg uj
í ra kikiHdlték őket és igya testIne~elési bizoUság képviselőles-

. k ~. I m"''''''zav''zhatJ'Q ': keD.vhdőt~:~ I' való eHatás@ melL2'Et dö:~[tek'==YRn.e ezek!}:járdaépitést:ker a asz~~ma meg 10;0," '" •

a képviselőtestűJet IiHet. ' A kélJ<ise!őtesW~e~ ezutún nl- az
P,mczét Emil: A k~rdésread- Art!íil'i Mi/ujrl': tért a gaizdasggi iskola épHésé- I Pdflczél Emil: Arról szó,

ká I ho~y a főjegyző ur nem tudott nek váHalaU:m adásarraL ~ hogy a község tulajdonából el·
ható válasz akár igenlő, a 'I" I i loptak bilOnVQS mennyiségű
nemlege§. mind a két eseiben ' keHŐ válasz! adni a feltdtkér-. Ba,toif ihaly kapt~ ~ J

vHaUw.:?:ás .tárf:vát kéPeilieti'l désre: .... d .• IépiHetanyagot. Meg.vizsgáltam
• -ol . ' El . n1I-l"Q éi gaz éI.S3QI az önyet 'és kidermt, hogy Ro.

Annvi azcmhm bhonyos~ hogy 'A ,ita eizel vége~ ért és o~ i<";kola ,:opité<;~t. I'pás ~em .', történt. A kérdéses.
mll:i.daddig, mig ~ sl21bá!yren~ ': váes Gáb~r bjró szav::izásr ' teHe I '.

I
'a: .'l·é:r:d'·(ist. 1\.Te··v~"'·er;nli sza- Beérl{eze~tösszeselJl 20 aján- . anyi:lgokat, néhányáUvánYlllh

de~et ellen be~li4:'hit '" J.'<: "'" • '.••. .
, . .' . lal, de közlük kfliönbör.ő hhí.· ka.lrészt. Ug:rin mérnök úr adtael nem dől, il bt'hajiást nem vazással 22 sZ3vaz3t1al 10 elle·· . ..: ....! . '"

i . d k ·1··'·· nyok miaU többet '.. el keheti I, kölcsöIL . ..lehet 'i:'él1rehaJ<ianE. Az l nében ('l foga lá' az e óJJarosag .'. I d '! . l '.,
~ , . F "t . úta~I am. gy nem foga ta l[ e "I: WtJglier Márfán beszéH,

MlS! javaslatát tehát nyugodtan. l p.vasLatiJl • T D l\. I. b'';'v... evan uezső E)élli.é~csa ~U m,_.r- . hogya rágalmokkalmár a kö1:-

k . k h nők, BaJázs M. István buda- Iség lisztv.iselöinek erkölcsi re-ennsI. azeg~. za, am •. , 't" C I: S' cl . h'd b. - peS~I epl ;;::sz"aato an· or o .. ~ putációja érdeke en is Je
zettetik" vel Ük a 0] ttrdaépHési meZŐ.. 'VáSá~hery.· i iwsmester: ífr' 1számolni, mert a közönség Csak

költség,e:\€,t Sulyok MIhály békéscsabaI épI= akkor bizhali.k meg vezetőiben,

I lőme'le~, .• Riíck József bl.1da-'.'1 ha ~zokhoz. a gyanuml.k 'még. a
A befon járda. hozzájárulasI f A két eHentéleiindHvány fe· ·1 pesn épJtomester. Zolesek Ala~hlglusebb anyél;a liJem tapadt

költségeinek kivetése eUcn Eilel' l lett névszerinti szavazással dön- jos gyulai épitőmester, a 6yo- Nem szabad megengedni, hogy
Mihályné, Wagner Péter,. dr.! Wttd. és 23 ",zavazaHal' 8 ellee I mai H8Idir,Jkkant Iparo,csoport a HsztvbeWket rágalmakkal
Balázs László, Szabó Margit, II nében el fogadták az .elöljáróság 'I Borkó György békéscsabai asz- i Ressék és ezér~ tisztázni keH II
özv. B. Ki5sLajosné, "Wagner ; javaslatM. Egy képviselőtesíü- l lalosmester és C'ielei János bé- dolgot, hogy mindenki lássa:
Márton Fiai és a Református lleii tair. lar!ózkodoH II sz~n{a- l,. ké~csnbai asz[al,o~mester aján- II l.a p il: 3 l a !ij II I gyanllsHot.tak
Egyház tellebbezé.,t adtak be! zástóL . latai. Maradt Biro Benedek és EgY:'bként nem helyeselte, hogy
és kérték; hogya .terhükre ki- ( A tárgysorozat következ? IFi~i aszlulosmesterek aján::[üa, a községi épétkezésekeiévek
vetett hozzájárulási kőHsegekei l ponfjaként, - az alhpán ulasi- I !'<lk az .asz.I~I(}smUlnl;:a~ra .óta ugyanaz a vállalkozó kapja
töröljék. Azelőljáróság java- I tására ..-::- meg~jánlottak 6000 I004860 pengős, :~o Balog L?I03: i meg, Inditványoz[a, hogy SJ.

solta, hogy fi fdlebbezéseket, perlgó[ a jál daépitések foly,a- : asztaiosrneste~ 3jan lala, aIn az .munkát osszák meg az egyes
'. i t' '1' ·"'Sl·ts"'ly pl tasára, Az.elő:járóságjavasolta, i asztalosmunkaimf 518t.81. pen~ p' J.ly~"'A, ,"''''.'''k'P''ff'lS''''k I,nz·o"l~.mHl, ihap aUln..Ch{a" th,", . c.:b ~" <JI <JI",,,, _,,,,« • « ~ v av ~.

l hogy ebből 3J!: összegböl a 665 Ig.ös, Ha.. J'b..a,c l A,dil.m.épitesi P"JIII'".". .;[ En'.l·!." ]",I"'''''I"a;;; i:j,_BeinscfrroL1 Márton szerint {Ö· -- .. _ "" C .!"h.1U! "'0' ll.-."-
. '. h . meter hosszu Árpád ulcát Jás. I lalkozo9Jan!ai2, akI 807. osszes "";;,lm"""y"'k ,"'rr". ln. em ~'].';::;ömbö!;, hogy mit uílü1roz· fi ' . I • .. eIU! v v "lU! ",u

képvisei0~eswlet,mertahoz/á- l sák. ell métel:" széles bewFjár. I munkákf~ 31.496 pengős, Dar- módot a közszállilásf s2.abálv~
Jár'ulási' ko~ls(>gek7tekinteHe1 IdávaL . I toU M,hály épite"i .váHalk">F:6 'xat a Yádaskodás~.

cl . '1 I' K"Jf''Ii,í.LaiO';· M,ért az P,rpád ;1' aJ-ánlata. a.ki azö§szesmu!1'··áli:~ l,_"". ""'.. '-'!lV",I, '" fo·'-arrá hogy' OlO.Gl te lernCli: ' ~G~ U4C ""'~.l "'" <t -

gZá,~Uanak,' . kh:Królag csall; Iu.~~~t, a~ikor, er~e a Mályás ki- 1 ra 3n~,:>?~engős, Tak~ls I~- szolgabiró úr elé terjesztem és
12~oknakazépüleleknelt azér} l r~:.J:, utca~,~,~ .' SOKkal nagyo~b re.enidr<)(h acsme~ter aLánia~a: megkérem, hogy tartson viz:s-:- .

té:kegitésébőbR.illnál1!2ikÜBb~h:ijt!'; "1. sz.,~t.:;se~í~.·r1z~~'~.:~.,~~r/:·OIga.··z~t~a ...n~;}'I' ap~~'k~.1,~;.~~s~.·frldRly·(~ ..J~..'?~.it·.·.:(s1~.ii~..J 7@'/~S'f'~~áS.'~.-'~,·m···i.~.t~~~~I;~J.~.·~r.~~;;.
haták; amelyek mellett· a jár.. . , . ~". ~.,' w ,. • Cl.uv", "'. 'v ,,,

da épúlL Ezeket 3zépulp1eket '1 Cs~k ~i orvosok tu~j~'k,. hogy Iaj~nlaÜ, ~}~ ",az asilálo~ mun~' .. és fl vúaak;t viss~a:
. • l k". me,n.H,.Ylr.e. 1.ehetetle.n..uJ ,.1.',0,.ss.z a.l' k:akra. 4.90.. ;).;)0 pengő. S.' Jenelpedig a hozzájárulásI l{,öltsége ". . . .

miaU értékesiteni nem lehet. I Malya,; kI: aly utca tegfalardájtl ! Bá!iiÜ ácsmester ajál1l3ta, következett ezu-
!nditványozüi, hogylérjenek1 Fu:c:'r:,. A~ ,Árpád~ca ·1 azácsml:lmkAkra 735240 fiúi 05 miuifm

. . lk' d" f' 't ' után a ~·tltyas· klraly UJltcar21, dŐ5 ifi Jenei. Bálini. ~"71cak,'~~ ~ <>11.'J·' -'- • ° , t,!;· lnaOl.rendre 3, -er cS ele.. I .'. . ó • _. "" "'. .... .• ' ~ .. , ,- ! <O,Z :.. v jarvsagJava§J:8IliV~h szem·
p,~. ..:;' '!. B'. 'c, h 'th' i m:'Jd a BocskaI utcára. keru! a mesler ajánlata. aid. az asziu- II h~n fenntartotta mf2l!Za indlH~

aflcz,p! tomi'. elO~C ro. ur! sor l .. i_ ,j 510'7 n" . - ~. ~
. d J' . . h b l • osmun.!l>~H{ra ,IJ,;) pen!2Ü's tS " YÉnyát: Kovácsteve .. gaz., ugyan, . ogyae· I u' • v l' ,'; . A' ·....e· -i ~""m",aA:' '''!' G" c. lD" J:' ~ ,

. ....• d h . lJ.' k-'t" r\ "Cli!,' I.';; 1,": .. gA tv '"~V VeQlh a )"omal' JCl,n1!U][)aro3.Cl(.z io tlJa~ ';dl~l '0 se ".-.- ~ szavazásra teHe fl kérdést
wl1

j a
d
r,a . Zt~Zh "" ,. - á' -t" - 'mögöU elhuzódó 227 méter! Szó'vetkezetébe tomörÖU ipsro- ~ l .. ··"'· '"

er Pl'" sz nu CI I . AZe,<Hj<:lfOS;:[!Z
ge({ O,Ogi e iL.· " ': ho"'szu ulat k",Hene .először be~ k . I 'k :. ~

d k' d '1 d" . t ' . so . a,\L az os§zes . 18 szavazatoíadtak
nak,. e ,ÖZ8 o ~ mo. Ja"a 3

1
zer i tűnj-ál dava! ellátni, .. vag.~· ]e~a- '1 32,297.74 erH1ös"

b~.balthalok, :amI maSszOVlh azt ' ~.; ~ ! . .< l 't' t 't' t' ~k P L. 1 Márton esett 7
. . h . d l l l' 1 1ább is téglávalbebürkolnn, mert I aJön a o e ae. , I t' k"" l
Jelenh, ogy aL er e U' lel{ m· I áHitom hogy ez az utvonal p.,j/ E '/ fi l' t ~ sza:v@za , rmg öt . 'tpvIse őtestü~

Ó '" 'L~l' t d . II t"l i ' 'J(lCZ~, mL. an~su JOZ a, lleti tag tartózkodolt a szava~
g Sitl!galUu IS e ez II o L l Gvoma egyiK legforO'alma~abb h . . l bM' kák ~.' " 1ftl" . J. 1 p ~ ~;:. ogy mIve a. agos muri. -! zásróL Ezek szerint 11 slótöbb~

•. ' ..' .. Marion az e. o:Jar~s~g l utja,. ra .n.·em érkezett., a.Joánlat,· .1'
. lAo! l b d , "" . . : séggelJavas <ll ava szem ,en m ,l V",,- P.H/c?éi EmU: Apeng,5•. egyéb kön1lményekmiaU lis, a ,

nyozta, hogy, _jegal~~b ~. har:~l . böl csak betonjardát lehet épi- köz;szálHtási. szabályzat .é.rtel- i Barion Miháiv me$!
egybáz hOzz3Járulasl lwltséoeII leni, de annak nincsen semmi mében a mrmk:át oszt2t_lagald.aságii~koJaépité:i
el1~edj~ el,' mert az egyházak i akadálJa•. hogy az ,!\rp-ád u~a:;á- li larml lehet kiadni, tekinteHe~ !. munkáját.

amugYIs suly~,sa~ ~le~" v~m~a.~ i. . lukern!ő t.églaall1y~gb~~~f~ Iarra, ll'Ogy agyornai iparosokat
leJrhelvek~llo~,bozo ku,Hurah:> .Javltsuk a régI lemelo mogot~ll .. előnyben.kivánják részt:siteni,
és egyéb kuadasokkaL. ulat Különben ilyen célokra az eWljároság javasolja, hogy
.·Kt IIc1lJO L'lf".azono::ntoU~ma· 2UOO pengől álliloltriok: be .a a gazda~ági iskola épitésére

gát 'Wagn~rMarton felszolalá· köHségveté"be, de ezi az össz:e- B"rloH Mihá!lyal, mint a leg
sávai ésramutatoU arra, hogy get az alispán csak ~ másod- olcsóbb ajánlaUevővel kössék

azegyhalal, válságba ke~ rendü kiadásként~ engedé-' meg a szerződést. .
riiinének, lla megfizettetil< . lyezte. '. A javastatboz elsőnek Papp
velük abetonjárda hozzá· Klurh{ó Laios: En ragaszko- Zsigmond szólt hozzá és han-

járuiil,si költségeket. dom hozzá, hogy a pen- goztatta, hogy il pályázat meg·
P,inczé Err;U; Van egyház, goból a Má.lyás király ufcát hird~tése után kiHönféle álliiá

amely ezeket a köllségeket be- lássák el betonjár.dáva1. sok keniihek forgalomba, nH~e

fizette. !'Jem tehetünk kivételt. P,meZpl Elm: En li magam lyeir. nem valami jó fényt vei,
WIgner !Viii/JOn: Ha II képvi- részéről ehhez is hozzájámlok. nek a mostanábsn kiaaott épit

selötestdlet az ákalam elŐler-! Herrer Adom szavazást kéri a kezések válh;Jkozójár:El. Egy íiigy~

jeszteU inditványhoz nem já~ I két ellentétes indHv3.lJlY fölött, i gyel kapcsolatban áHHólag a
rullJla hozzá, legalább a temp- . mire névszerinti szavazással:> I csendőrséget is fogla!koztattak.
lomok kórül épHeU járda b.oz~ szavaz.Uöibséggel a MátJás IInditványozta, hogy mielőtt az
zájándási költségeIt engedje el. ~irály u,cának betonjárdávai ügJben dönt.enének, tisztázzák,



gondoskodtak és al Ő

sára: megsza vazlak
Agyámpémtári közös



nép-

és némi

.. G JI z/BrtárszoIgá
Unnepnapokon és éjjel minden

l-tő~ 15-ig a Máday és
a honap utolsó napjával

bezáIióan a. beéri Balogh gyógy
szertár tart szolgálatot

A;~ tervezetett vé·
megkapta a 9l!-8

kere:skl;d,;lnJ] és jp3rl~ll!-

az váIllll<
észrevételeiket

előte:rjeszthetlk.

z0ngoristtck r.eszérE. Aki csak

énetereje egy-
loJtiban hanyatlik, Mamií.r

hogy kal~sztró·

A magYilir
ára ~ényegese[1l

gpJÍad arszin-
A !u.Hnmunisták

.M:a:dlrid. ki.iirHéset

ijeil!::i:IJ, lVU.nd:en könyv-

gyaKur1aÍa. Var1;l k~ösnJ7en játsz...
hafija ezeket a Dótákaí, mivel
minden hangjegy - a zongora
~skoná[~éhCtz haso121óan - §ziÍ

mokkalns megjelöli az~ az u.j~

ja!, u]ellyeI a megfeLelő biHene

tyiH le keH f'ítni. A nóták a
tr'cr.:wóknak nagy örömei: fognak
szerezni.. Ehhez hasonló gya
kOI'laH kotla oem jelent meg

A

az
térlVh~iJ vannak. Az elől

járósá.g hangslllyozza, hogy az
összeirás nem az adóztatás cél-

A

róni.
. Gan1óGyuia err'H:~i;:i{'(n!"[' re

a előlt i1viJi,lles
2)zoub;m az emléké}§zíop [i11'~,l

ma sein álL Md6bb és szehb
emiék,et nem áiliUl3,t netli 8:,;
e~Jlház, [njn[rJt~ ett2i~'~liüt é:~ rB.",
szonÚó h:án)'át l'ef1dSZ~resell

segélyezi.

I
P,ömál12L ~ li R:.udap''E.sth ~1- ~

l.e:lótör'lényszék SlemáLf. [anf!.csa !

üogy
aző hataskö.ebe
fa lörekszik.
lágban és a
több kbdedovó melyen
'Paróka lesz a Lécsi el~v'8-

vatJ3.. Bálokban
val jelennek meg a h.ilo't'",k

A fÖldmiveí.ésügyi mjlOnszl:er
vaLalü:; jeieuté36
szágszerte folyik az
szántás es ve:és
Darányi Kái'nán
nők, 'aki akar<icsonvi szünetet
Ausz ril:\bau, B",denben töllöl:te,
-Hóman Ba!inr v[:üás· ég
ok"8.\ásugyi m'niszierrel
hétfun bie BlH.l::JfJe:,:,tre erke"
ze,t Előzőleg a m:lCdszte['etnol,
Bécsben Schuschnigg

és ílil.;;)n,dorHT

!f;~ t,. ,-'Ed"~~,~ pj~
!ize;rb~~z1ovú

E~hí{~ maga
Do~}~.y Ferenc;: eU:nt<;:$2'Cref!;E:t

~iu ~ ~ytll:!li ~··Jlfi",gf!!:1hn'T

Az ]\pó1riesW::\ét ebo eI1[$0;,{{;;'.

Várme#yei T3.lmriékpénztámak
pedig~!d.!1öke voit al:
egé"~ DiH:'RY'ében (i"linte .rész
'11étetkeHe! ír.

Temp!iésé~ jamüii' ll-én tar
tmtak meg Ól iá.j ré~zvét

lett

ma W-W;m:;rn4 ~

Alig hihető, ,hogy, van valaki
Gyorn4n,akine volna
Garzó Gyuláról s ne tudná ld
1mit és mit a község
életében. Ha netán az ujabb
generációb3n mégis akadn~.. aU
nemtudnatelőle. "~gy pedig
ha nem volnatiszt~ban jelen
tőségével és kivMó:;;ígávaJ, an,.
nakideíklatjúk a ReY3i lexj·
konbantalil.lható ismertetést,
amely t.ö])bek között a .1'9vet~
keiól(et .m,Öndja;~..'.. .

"Mélygpndolkozás, .' fenl-:öH
irály, ragyogó szónolderő,buz
~ó egyhúúaste.vékenység. h ii.
lelkipásztori m~lnkálkodás jel~

lemezték, Nagy irodalmi mun·
kásságot fejtett ki a g)'akorlati
irányuegybázi folyóiratokban..
löbb egyházi lapban; megjelent
önállóan is kisebb müve,
de irodalmi möködésfin.ek su)
pontja a Gyakorlati BibJiama
gyarfvatok .cimö folyóirat, lne
lyet 1881 alapitoH s.. 16 éven
át, 1896·ig vezetett s 3/. enemü
egyházi munkala!ok országos
közpoQljává lett It

Magából a tényböl, hogy ne
ve található az egyi" leg·
nagyobb lexiconb::m, kitűnik,

hogy Garzó Gyula kiemeIkedeU
il papság állagáDól s ilyen,
egyhaza,a gyomai egyház ér
dekében egyéniségének megfe~

lelő, értékes munkásságot fej-
[eUkL .

Harsányi Pái békésbánáties
peres fl. gyomai eg\'ház történe
lében szintén. mini
7ílla~y()bb leHdpásdorl CHUH',"'!~

nekidejébenaz egyhaz. különös

képen:::!:!. nskoiázta,as va!ó~.a~;o5

aranykorát éHe.



III

.;~.~ !
l li ~22

OEaj~s lajos: bomagykereskedönéJ
az e"'~7$mer~ jó gYÖügYÜ5( o.,;}fuak
íe 44 fillér.

D~U-!:ilm éi

j(:'s ~~!e 4: é~ [él kaL hold ngui
tök!Ie eiad6. Zrinyi lL 35 sz. 1--1

ö,v. Unó !$h'jl!u~é Zöld:a.posi li,.
ayáian Jöret \·'3.n eladó. Lakik

20-as kétcsovű vadAfl:r.fegyver, uri
s;;:ácJ:ó, 19-5 toj:'lSúe i::eltet.f,g~p, :J csö
ves h3ng8~ÓfÓ[, teiepes racHókészUlék
eladók: Dtbreczenj JJeuesnéL 2-2

Dom~kos tUbert viBunYEizerelő és
IUű50zerá5z :e.züilüóJi beiepésre felvesz.
egy kis:w!gálólcányt til tanuló fiukat. 4,

Za.matos mioiis-égU,maga5 fo~o{u

ceglédi fehér, !.llHor (iterenként 40
;'illéréft kapható ;<f.!lf'ekes Kárai}'rláJ•
Ugy1ilnoH az Ó o<l'r lilérfe 56 t!!léi.

Sz,erkesztesér! és [·öadasért ieleló8 .
W AíiNER MÁRTON.

Hur:gária kÖl1yvllyomdavá.!lalat, Gyoma

F~le!ős ib:emt'ezetö; W,lilQiCh \1Iilniill'y,

egy Eter kedarka ~tiagy ..
f~hér iej\;~it uJbor Sottvad
~.eff áiIor~1ásra kis:i'áilitvCt
s felad'!~# V3suH fuvar kb.
4; fínér Hterenl,ént. Csakis
5<:1 Jiteren reHlH rendelést
~0gadok eL é-Kordót d~jrl}en
H:sen adok a ~t:a:;it.::s tEl.r">'"
ta~l1a~·a Kö;csön; hOflii:'Dl
3D ~3apon b-ehU (>érrnefi[Ve
kiildendé; I;S;5ZR# Szétk!.U
des u!311vécteL Egy pengő

l,z'd;lbél\íeg eJlenébep. .kül-
dűk m'l1tát a borból ,ni/!
tásdODozb<:tn, bérmentve.

Bera/ro kellemes édeskés.
tis;z·ta, töké!eaes zamatuak

és fl e m 5;.9ilfaJnyq,;;a!(.

Székeiy Ferenc kft
fajborpi11lcésozete

SaltYádterl. PeShllefi!.i!e~

Zongora Úlrdt~5ftp G:~'~~iint Er~,::s!;

bet a .L:é'ijtU;Ür!::;.zc', fvi3k01?,tl 'iég:ir~Li:

Oki loö~Ú\ata.-{árn~. :{elló sz::.rr·u ile~ea).t·

K;:.:/:0 QStlé:n" !i.eft=D~·j{n !:e:~z~: .át]:3J1~1~

. C""aoár61 Gyolnára órákat arl;;~j lJ(;Y
: k~7.fjők~ núnt' hal13dók rés.~érc. J:;:ö\i~ebG

f>tlvjUlgüsitást nyulr \~.ra~ü~~;;o lV~átdó8;:<

né szuL lvía:rkstein·Hoaa Hon~lY [\'1. 1,:1. n7.

Eladó: 4D kat. hoict :lag)' íanyti.l'<!! és
,,:yürr,őlcsl:ífl i,e,ttel az endrödi hl>tár.
lXiil, 5 klt. hold k"se-jöső-n \'eté~se!,

20 hold pöhalmon, 20 !wld görögállá
son, 35 hold ndvarno1>b211, 14 l:C!ld

varjason, :5 hold 113~rlilpos~n.
-Eladó házak: 13J)i;~kay uton 3 s.zobás

nagy gazdasági épLileiel'kel. BlIros ut
cában egy szép C$;]áÓ( ház. A:pád
uton 2 I'izo!J'ás r:agy JdekkeL 0(,1.1"
:~tvan uton egy kitlcsaládi bAt: 7OOP.

E,H1ó [-gy 18-350$. Har Parfi"ak
í to'. l t~~H:tor kocsi Ei?>l pkÚeL Ke
! l!:'sek lWlebbl'lagyobb földet az. ugaron
, es 2 - 2 kitéj l:eseiós; földet íanyávs!

Érdeldlídők forO:<íianak lZ9ó tiarA"s
üjgatlan kÖLl.'e!itóhöz.

~ '",ani
árat

A pápa diszautóla a
pesti Nemzetközi Vásáron lesz
iáthatl),
. Ors:J:ágos ~ásiirÚlk.· J,mlJJár

IS-én és 16-13.0 MezöberélJyhe:1
országos Mbl- és; kirakodóvá

tarlatHJ,k,

~'ff;' (-:~. i-.Úitur fílrneK.

Hangos Magyar VHághiradók..

Ez arelidkivül énjtkes és látvá·
nyol' fill!] él gyam,ali hi:idsere~

őr,7e áldüzásá;. és a dZ?:lHlgeiben
dó r,rítTI:Jiv népek f,l.;;l]'Jedésének
bOfz"jn:jl hűséggel ddja vissza.

.Erö..; '{.:S llgala1as h~]íá5Úkon

~öd_énet

~gy kiámtású
izgah113s h'EH1~.r:)5fUm!

SzereplDk:

Car)' Grefid, Claude Rah'lsg
Oeitrude Michad, Kaihh;en

Buriíe..

1931. ji-:r!uár l1-én vas,árnap
6 t~S jé) 9 inr:al,of..

D;csun~Jel

a
~'m • $!i ,l1"

j"ll..i;l,VdJd.:rO"

C~endet

, (Gyomtn, 1937,

Gabün':ll.~~;?'C; január
tú~a 20 pengő, rnorzsolt ten
tVni 10,70 P., árra 14 P.

i;:er ~~:,p1ac; Hi~'ot t BE:rtés (120
kg.-on felül) 0, - 0.05, hizoU
sertés (100 kg.-on aiul) 0.85-
0.90 pengő kg.-kent, malac SO
pengő páronként, éves süldő

50-SO pengő drbA,énJ.

1
csirke 1,10-) .15, pulyka
g-yörigyl.yuk 1.30, Hb3
1.2;'), kacsa 1 pengő

kg.-ként, hdtes c,,,irke 0.50 pen
gö páronként, sovány
pengő

7-9 pengő páronkén tp tojás
kg.-ként 5-5 e.~

R,,::k~sc~ab3iOrvosi
1937 janUár 19'én keddan fél

: tudományos illést lart,I .

! melyen Dr. Mészáros Gábor
l igazgató főorvos ad elő ",Ujabb
I . - l ' ,- t···· ~,. .i Iranye;\veK a mae el!kuiiJan Cl-
j m,en~ UIána társas vacsora. A
; Rt;;;llwg)ei orvosokat mindket
tőre sl!ivesen látja az f~lflökség.

Kozgyüást
t2i"t, melyre a tagokat ez uton
meghivja és szíves rnegjelené~

süket kéri.
TÁRGYSOROZAT:

1. ) ~lnőki megnyitó.
2.) Ugyvezető jelentése.
3.) Pénzhimok jelentése.
4.) Számvizsgáló

ieIentése.
" 5) Határozat fl( felmentvény
rnegadásáróL

6.) IndHványok.
7.) Tisztujjitás-.
8.) Jövő évi költségvetés eUl·

i:r1innat.
Indltványok a k6J!lgyiHés előtt
nappiJIl a csoport. tigyvezetó·

adandók be.
Bajtársi üdvözlette!:
Gyoma, 19:17. jarmar hó 10,

IZSÓ BAL.iiZS
ögj've:~eíő igazgató.
EKETE LAJOS

,~lD.ök.

E G .r~~ ~'\l Ö
gyomai (;~jpGl'~:

·,.r:ir r::t~ 24~~-t);:1. ~':; n~

[\r'Q~C-,;r- fl 'cso:pcrt hely5sé
a~~_J.J~i ~á?gysG::-s2~t[al

,.r>nn:p~. ~vi tisztu.}itó

Az Or szágos, JPöldhitel
intézet eladni szándékozHí:
a gyomaj haláthf'l~. a pó
hedmi részen fzkvő, volt
Halmi Péter, Alt Pál, Si
n.on I :::re, özv. Ráczi Já ..
nosné, Homok János. Koz
ma rvUhá!y és I\1ihálYl Jó
zsef-féle földifígmhmokat,
esetLeg kisebb tZlgokbEm is
Az intézet megblloHja e

(:5zornbaton),
_WU"'-""".•'''' (ked·

n"-d.'[\,iÖny~-ihiFe~i

A gyomai anyakönyvi b iva
kön:riTeibe január 8-iól14-]g

koveHr.i'ző h~jegyzé3ek Wr
téntnk;

SzülettekTakáts Imréné Hor
nak E~ztérnek leánya, Eszter,

Barta LfljOS MHlályné Kun
nózának . ie<~nya;' ref.,
'.rar ga Alherlné Ceglédi Hef:i
fHinak - Józsefjt ref."

Benedekné Gecsei Hauá
nak leánYll, Erzsébe[, ref., Mun·
kácsi LBjosné Ceglédi Erzeébet·
nek leánya, Piroska, ret, Erdei
JáDosné Petneháú Róz~nak le·
ánya, Ilona-Jolán, ref.

Há~"sságot Í'ötctkk:Szilágyi
László és Szántó Piroska.

özv. 'Varga Já
nosné E Kiss Erl:'.éhet 87 éves
ret., özv, Cs. KOiTács Sándorné
Sági 75 éves, l"e[
..,"',,p""'----.--~

,pengö,
75.- pengő, harmadik dij:

peiJgő, ATénlete5 iáj(~"

lro,zllilltji:at 'J tada!maz6 n2vezé5i
50 mIér-ért kaphatbk "

"""·T""n.. Szövetség Fthezérs.f':Ti;n

, ~{uzeum"'h.~J.:"""

ul 6-S.) Posí21 20 liBer.
Pályázati h.atáridd l~XF í·eh·

ruár 15-ig.
Gyümöks,fá~; alaldM metszé·

séf'ö~ft fi gCfizteoyetern:aelé5.réH, a

czy-u.

vezményes
időt jam1ár 25 ig.

I<arnatrnentes hiteHe~ lehet
)1:e11}'és:zjiil<~tc;tvásárohü\<i me

z.{htazdasá!Zi ldálmása!~. ,l". köl-
~ ~ .

csőn 18 h6napra. szól cs azt
egyenlő résúetb,:;;l1 kell fl
'é lŐ' "1- • n ..of;~"~"'J· .~'7len,:: S2>. 'kne" Vlg~"ct'''''''H . r'~"

ifiénvbevelt hHe~ kamalmcnles,
("~;lp"[ml1 folyósitásérl és- kezű
lésert keH a kő!csöntőke

összege utfi.o éví 1.5
járulékot a törlesztési
tekkel egyszene és egy
megtériteni.

Azok a m2góntenyésltők,

ezt fl hi.eH igénybe
venni, igél1ylésüket az ors;;;ágos
mezőgazdasági kiálJi!ás rende
zőbizoUsti.gának (Budapest
Köztelek utca legkésőbb

február 25-ig jelentsék be.
A lenyészállatvástiri Igeny-

vevő tenyésztők 9. bejelen
tésükben a :néven, 11llkbelyen,

nernén, sza
és il Ilitelösszegen ki \lül

közöljék, hogy tagja· e az
tartozó vala

mely szövet kezelnek és rövid
.tömör az ingatlan és
ingó vagyonuk, valamint terheik
auapOHH szintén közöljék. E
hHelakció célja az áHaUenyésg
lŐ gazdák részére fl.

Yásárolható tenyészállatok
szenésének megkönnyítése,
zér! nem kifejezeUcn tenyész
tésiÍ célra történő vásárlásokra
e hHel nem A köz
ségek és lközbirtokosságok
1) pjt~H tl,em



É S K Ö Z Gh. Z D A S A G! H E T I l A PAl

~ . .'

F""'!8ióili >1il;e,1:eg:zto :Wti.GNER
S:l:~n1~!';zt,5sé~ -t;,,: ,daClÓhl"átai'

"HUNGÁRL4.« KÖNYVNYOMDA
,G 'fl ~ ,.... a, KG35utÍ'll.ltca 64,
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hl. Egy!]aiáb.os (55 mIn széles) 1 cnL magas h~.rd.et~

II. 20 fillef. ÖtSLör' hirdetésnél íO 5zá:::alék, tiÍ-s;:,;ril1el
I~ t5 százalék,.l negyedévi hirde,ésnéi 2D sz!ha1~kés

I~i félévi hmi{;,{;s eseten 2.:J szazalék ked,cr;:lény! ~'.lllnk,

ségei közepette nem lehet egé- De nem nélkülözheti ezt a
szen akisemb-erekre bizni, már kőzremüködést a kormány te
csak azért sem, mert aZOKnak lepHési politikaja sem, amely·
gazdasági ereje és JelkészüHsé· nek következtében az őnáHó,

ge e!égleleu és- mert il. teljesen m~gbilhatóéstermelőképeskis
önkényes és öt!etszerü terme- gazdasági egyedek száma ént;l
lés me!!eH sok oli produktum évre szaporodni' fog, de akinek
áU elő, ·:a.mely szaporítja a fe- gazdasági munkája is csak ak
les!eget .és nehezíti az értékesÍ- kor lesz eredményes kö
tést, vagy pedi~ s,zÜkséges és rükben a szővetkezés miad na
rentábilis cikkek élőlvonjael: gyohb mértékben el {uel ter~

ft talajt. Hogy a termelés terén I jedni és fi termelő-o és értéke
való szö-veikezéssel . MagyarOl'- I Hő 5zö'letkezetekben gazdasú
szágon is milyen nagyeredmé-! gi munkájuk irányitásrü, szer
nyeké!!ehet e/értü. ad é!én- i vezésre és vezetésr~ tuláL
ken mIllatja a tejszövetkezetek I Ime, nagy feladatok és köte.
eredményes munkája, amelynek !lességek harulnak II nUllgJarot'
i'~vén II tehénáUomliJ.nj'. tejelő- I slagi szövetkezetekre. Szivből

képes~ége és a tejlermékek mi-I' kívánom, hogya magyar nép
nősége tekintélyes feju5dést ért. boldogulása érdekében eJ.: & ne
el. M:ezögazdaságnakátslel'Ve~ i héz munkájuk ismét sikeresebb
zése aminöségi versenyterm,c-I legyen.
té~·)4nyáb.ancs8l.~}s ~lgy. i
eredményes, ha a kÍsgazdák' ··iii;;;;;;:;ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiii....iiiiiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiilliiliiiiiiiiiiiiliiiö>

. nagy tömegeit mentén hama~ I" M· .
rább termelő"zövelkez"U;" . Inden af .... lIooP v·· .....' - ~

juk tömörHeni. ,l külöznek a
Hasonlóan fonlos hivatás v~r! reform s ,á

ft siövétkezés munkásairaaz l i eg lJ z-
értékesitó szővetkezetekmeg-! ke leti lelkészfő...
~lervczése ésszaporHá~ terén I iega aző válas"tAC!ro' f
IS. Számos olyan ~ennék van, l J;:' L a~

a~elyet.a kis:ermelő nem I' megjele eHen'zéki
eljullatm a pmcra, mivel ez' I t d' 't H k
rend§~erint tá.volabb esik a ter- "I ap u oS I asa
m~lés ,helYétől. ',t\z érlékesitö l A.Debrecen'" cimú napHap
szoveU!.ezet rendeltetése, hogy I január D i számában és néhánv

. a kis!ermelők lermékeH egj'be- budapesti és vidéki ellenzéki
gyüjlve, megszerezze azoknak I s2jtóorgánumban -célzatos be
a kedvezőbb érté~esités lehelő- állHasu cik~ek jelenlek m~g

ségeit E részben lS nagyon á!- 21 tolyamalban lévő egyhúzke
dásos és hálás munka vár a rű!eH !.elkészfőjegyző vált1:SZUI5~

szöve&kea:és hazai apostolairI:!" ról, A nDehrecen" példáu~

A kormányzat a maga részérői egyik cikkében azt hja, hogy
már eddig is mindent megLelt v Darányi Kálmán miniszterel
és még tolwzoUabban fog meg~ nők jelentésiHelreszólitoHa
tenni arra nézve, hogy gazdasági Vay László íőispánt, mert CI

tanfolyamokon és fA szakokta'lis köügazgnU.si hatósoígok beavat
népszerüsHésével t'elvHágositsa koznak az egyházkerületi izS
a gazdatársaddom legszélesebh jegyző vMiM,ztásAba,"
r-élegeit.- még a tanya népét A hamis beáHitásu cikk 2Z

is - fA termelési és édékesH6 első pillantásra is ~rról tIlI1US~

szövetkezet hasznosságáróL De kodik, h0Élv hanguhükeHést
ebhe il. munkába bele keH kap- 6hajtanak csinúlnL Különösen
csolódniaés azt hatályossa kell hihetetlenül hangzik a cikkben,
~ennie a magyar intemgeneiá. hogy DarányI miniszterelnÖk
nak is, ki1!őnösen pedig szö- bár is vo! na fl d~b·

ve~k€:'zeti vezető receni áHilólagos plH1f!1SZGS-ílk

akik o már fennálló szövetk~~ kózül és hogy ennek ~yomiii1

zei! hálózat segitségével ered- búró Vay föispánt jelente5h~!el~

mén-Je'.'len ezt a re szólHot!ak volna feL Köztu
font<H' népnevelö. telvih~go3itó dom~sn ugyanis, hogy ami·
és OkH~t6 felad;:ltOt, ni5zlerelnök il karácsonyi űn-

lim!

r sz v
~I dés'i

'.

.I!I!l.-""--",,S

I
trta; ,DR: miniszterelnök, I

. földmivelésügyi miniszter .1
""'A""szö,;etkézes gondolatanak. l kedés heiye.ssége és sziikséges-!

-és, a... ,..~.lÖ"ii.'.et.'kezeti'sie.. 'r.'Ii.'e.·.'.Z.k.edés~ II.Ség.e. körüielméleti vitákat fÓIY. -
~ nek' szü'lfsé,gszerűségét'~8 ered- .latnL Magyarországoa is a szö-
" ményésség-et ma mirvHágszer..- veikezeH ha\ózat elérte n fej:'
-,c fé'elisdlerjf,tés viláll felüláU, Ilődésnek azt fi foluH, ,amely

hogya nlagAnlulnjddnra 'alapio • mellettamagyár.gaz'dasagi életi
'gazda~ági:rendben aierök l egyik}üntos és lényeges ténye-
·'eMesltésének szÖveU;:eleti for- zöjeként szerepel a köztl1dat-
, 'í:riájáíú:mcsak '. beváH. hanem l'ban, Most már arról van ssó
'.~c!1ese~nélkülözli~te't1~n.!a~! és a~ra keH tö:ekednün~, hogy I

gadhatatlan. hog)' II kapllahsz-! fi szovetkezés ügyét az elet fel- I
·':llKlm.s, fej.lődés , sorar.l . fi ,tőke~ l m~rülő szükségleteihez képest I
,'~gyesités' ,il r'észveny,társaság li tóvábbfejiesszük, a nagy gazda-I
'.6laQáljana '-gázdasági haladás, sági érdekek ~~olglilalára men
',~'ternlelé~'és--vállalkOzás.c~l- I től képesebbé tegyük és a nem-
· -Eié'ni !;s éredinényes eszközé-! zet javára haswosHsuk. A szö

,o.ek bizonyult és á 6atálmas; vetkezdi alakulás lerén tekin
I

k9nceulraciói~ ft nagy- I télyes eredményeket áUapilha-
ipar és a hHelszervezet példát~ i hmk meg' két irányban: az
lan f~Hei~dfdéséterédményezte. i egyik a fogyasztási szövetkezel
De éppen ~nnyi:rá igaz, högy il ! müködése~ II másik II hitelszö-

;:"t,~~'sulásnakez ,a formája nem l 'íetkeze~ek tevékenysége. Nem,
~olf 31kalmas arra, hogy n sze- I mintha e két irányban már
.!fel1.Y gazdasági erőket, ~1 kis- I neUl lelt volna semmi tenni
embereket nagyobb gazdasági l való, mert hiszen a szöv~tke~
crokifejfésreösszefogja, li 52é· l zet! hillózat mentől nagyobb
!e5 néprét~gek gazdasági össze~ l kiterjesztése, fi s?övetkezes át
fogásí1.t iehetővé tegye és őkei i dásainak Bt legkísebb faluba, I!l

gazdas~gL· tevékenységükben- !1egtáyolabbi tanyitra való eljut-
·..~eg~iJ[·ős-itse· és alátámassza. Ezt i Uüása ákmdó és folyt?i.lóla~os

:ci'fi V311 a szövet- I ~munkát igényel. De tény, hogy
..·ke~és~ ~melynek létjogosultsága e két irányban túl vagyunk a

szukségszfn'isége ma már kezdőr'nunk,a nehézségein és
. l'i.ét;!i,égtel~Jl. Az -SI tény, hogy a I most máJ az eddigi e:redmé·
.s~veH~ezeti gondoIlü az egész! nyek alapjiar meg van 3d va fA

:"ól~gontéd hóditoU és rna már! lebeWsége az egészséges to~

i;:fPjnden .országiJan Bt kisebb l vá!?bfejlődésnek,

.gszdaságLegyedek millióit egye· l Ellenbe[i ~okozoU tevékeny-
kÜlönböző. szövetkezetek l 5égre és Sé:ervező niunkára van .

'i""lJ1;jt~Mkébe,két~gtelenné teszi I még szükség a !ermeíő és al t
~~a~iö:velkeze1i sze.rvezktdésdia- I értékesítő szövetkezetek Iétesi-I

A tapasztalat igazolja, l tése ~s terjesztés,~ terén. A lds
.a nagytőke és a~ tőkés l gazdák ])ekapcsolása a ~erseny.

AJ.' I l-é '" • • 6 l' ~ •
-I~lg~z!;llas~gl re,nd· természetesen i ~ pesmmosegl LermeleSJ)8CS3g-
i~\ kiaJl"lkulótl11hatalmával szem- I ]s mentől sürübb termelőszö;'

a társadalmi egyensuly I vetkezeti hálózat útj~n lesz 'le~

.\i,f~nntart,ásának- leghaihaLósabb l he:séges, mert II tapasztalat azt I

':,e~zköze a szÖvetkezés, 2mel~ i mutatja, hogya ptsgárahagyoH
"'í~em e~yéb, mint a töm~. \ kisgazdatál'sadalom tefírsz'erű.
~'ge~: ,szervezkedési formaja a ~ racionális és eredményes teJ:~
.;, g~z.dasági érvényesüiésé:rt foly~ I melésre alig képes. Hogy mit"
'.,tatpU létküzdelemben. l milyen minőségben és mera1yi...

~Ma;nár ~~lesleges .és idősze~ I ségben termel~en 81 .kisg3z~a.
l"Utlen ~ 8'z6vetkezeh sZ'ervez- I azt az értékesltés m'1U nehez~



KirendeHséget áHított
fel a Külkereskedel·..

mi .HivaTal Békés4
cSelbán

IsméteHen elnézést k.eU egy
uHal kén1em,uéL'f a Reudelö
BizoHságtól, mim Gyoma j~ő~·
'e"-- -\'" ""1-C', '-". '-T"~ .~n,,",{ ki l)", •• ;j :me!i:'J~y.en~ (",0-

zönsegétöl,hog1
/ az l1rmepsé'

gen0~k riUháh~n j{'llenhet~

tem L'lCg. awnban 13.ajElláIRtom~

ra.itJl íiöz~lE:dő (';skl:ÍYlőmr,gel kap'
ü,ol~Jth~n'olf renge~e~é!inféz.
ni 'í'aV( dolgom. YoU,,'. ameh'
megt'{ iv:hlta,'hogy ~Z éjszlillúii
'foiJl,IRHaA ~ovább .uia<?,;z'lun: SV8
sáriDJap reggel. Pesten· legyek..

Mégegysz~r minden 'jótki
'Vánva, rrul.n~.d()ks~i"'tHves .dd~

vőzl©Uel lfitéz nksóJ-UhiarHi'< q

ny]~ \'an képvisdóválaszlást ... !
1937-ben nagy hilbom nem lesz, !
csak 1') behorradalom':'; négy-öL
ilt;iYf.!n~ Ha:byfU 19J;2-hen 68
1752-hen szakad a vHágra.

=~ jr,5"\.:rŐ ávi közepes terrae..
seri: n,;~.:)ll 1?a igéreUel i-iárpotoI
~ff.íug, ho.,u.}l ,~l~HO~1'\~. még a;~

árvagJermc;;k iE bm::laken]eret
e&zjk é& ne-m lesz szeg~u)1e.m·

ber. ~ (Igy legyeu 1)

VégiH egy iadisz:krédói is e!~

követ a kiHin6 idé~Ó>s.. mégpe
dig JuU~'n;r~a hoHaad tróu(~rö'

kósnóvel .k-apcsots.;ban) aki
nemsokára férjhez me6,Y. fl
mester szerint két. gyermeke
születik, az elöő ieány~a ~ná·

wdik fiu les&.,.

~~A. Nemzeti Egység
gondolatának nem szabad

kia ni a magyar lelkekből"

RtCSOV-UHLARU<B~~_A főispán kÖs.zőnete

Gyoma kÖ4'önségE!nek

esőt; ba '>?9.t,

gébh t!ideg~t jósol..

szernel;rf~~~ és kritLb:L.1.l na ~

Iesz i'és,zÜiúk, kbb be
lesz. ~:.1~gyobb ht ')7~L~~$ és

viharos szelek ~jj.outün.i(ik ~J~ he:·
zá~~k

Március meleg napokkIiI ;jr~

vendeztet meg, 40 azért h:s','lf.fti';
I.Ú is. fog,

.t\priHs első felében. váüozó
időjánist vii. Sirilas) ~ie kés:óbb
20-28 fokos meleg: e.qedékeB.

Májusra, amikor az orgona
nyilik, uálam5t~ ~gér ~ :~uester~

Régi. khrá-naága ' Békésesabá.
nak, hogy a Külkereskedellni
Hivl<liai kirendeHseget . tlmiso~
fel Békélics3.bán, abola~egyre
f~lódó g~zda~2gié!~t. kivá~ta

akirendd.tség fdáUitását. '.
Ö.röill!,Uel .közöljük, hogy ez

a. k i 'II" ta·uél.é g most' teljesiilt.
Vité3drt. Ricsóy·L'hlarik Bé. fe:/ia'iz!lJ..Iva és fdradsdgot ...:em is- amenuyilH:.n a Kfilkeresi~edél-

. . Í"" 'rI.-r a 0" /"..- .0-; /yz mi Hivatal most k.ire.nde.ltsé.,;tetv;:;rmeg)'f:l' mspan, a !':~eill·1 merve azon VUoY h., •«;C:J' ...:; G ~

P .' f 1'" ..I l . t'" "[ IP ,,y·t,, ;o\I'!i'ot* f,.,.~ ~.;'''n~s''.'nl,~ •.", "'..' ~ '.i_zeti Egység árt őssaes azerve- mení{ 11'11<!1). ra JU MSU e.osesl ..em, -l... ~ L"'~ ."". - ........5"""""' ..li."'4

zeieihez körlevelet intézett s erwe{{ erdekében minden lehdőt r,endeHség 1íezew.Je :Pr.;~ d~

miút asze:rvezetek vármeg}'ei, meg'esz;f;'k és pedig ile/ricsaJ: hilla.. me r S~ kj' .Dezlio m.kir. k1iil~

élnoke megkeideHszervelesi· taIi ál!ásomma( járó '.. kötefeze!tsé- kereskedelm.i teWgye!6;, akiLjifk
munkáknak az eddigit is renu- gémMI folydanr hú~~em az egy€~ ;; áldásos. ér-tékes .ltevékenY!i~ge
::uuIó erővel es lelkesedéssel temes nemzeti érdekek iránt ér.zett! közismed a . vtirfi'c(.6gye: ~~.~
'lal6 todbhtol:vts.tásál kéri· /'W:wfií.,i kötelességem!JiJlo Ebbe!~ a ,kÖzöl1Béga~lŐ!.~.,

Ked ves kpt~!e~égdnkrtektaft~ !Fwnkdmban
juk registrálni ködeveléuek a.d , ~dmitok ei!ső$crba~ 8~ ef-·
arészétp amelJ lángoló haz9.~ i: lenzék áJtatméltaUa.ml Kosloruti
szeretetről) kötelességtudásl'ói í gerihtte~ennekny~ivái1itott ' ...
oiy meggyőzőeröve!teS3 tanu~ i;" i d é k i intemgetldára~ Mesterverse'ng.re
saC'ot :' amdynek éppen nul\f~Usé:':A Nemzeti Egysé,g gandolatá- ge fúkyUnjübbal1 keH Ud~ kész f a magyar
nak nem szabad kialudni [E ma· J nia a Nernl~t magáraha. .. .
gyar lelkekbN Enélkill nem lesz!. gyotüttságát és nem ·kézmüvesipa--
johb magJ'ar: élet. szebb }öv/f, te~ 1 zeti i5ssz'C-!ogás s:d.il!séges· . .
viúó, Nagymag}il1fors.zág. HazJja j ségét" sság
és a magyar ·nt.1Jtze! téte ellen Ifit ! Itt eifnlitjük meg,. hogy a Nem- Az Országos Iparegyesölet.-o~.". ..,' tr .... l
az, ala e S2UK flC2Ul.t"fjJ(O;1 (elUL, leii Egy.ség P~rí községi3zer~ év szep~emherh6 eíső feI~ben

_él5és magai cl magyar la/hoz) vezetének dnöke, Kemerey Pé· rendezi imlnár. liiU1did:reuaZl
tcr!{)~ónak ~ llal!6 legkilför2bfj~őbb l ter takarékpenz:tári igazgak\', arnnsk{)szoru& mesterversel1yt
idrsúdalmi rétegű embereknek a ! vHéz -dr. RkÓoó'y-UUarikBé!~ .ai Országos Kézműves!parigi~
~'A-lemzet fermtartásaés gyampitá i vármegyénk föispánjatól. aja- áUi,á@ keretében. Akoszorus
sa erdekében. testvérként val6 ősz l Duál:' 9-ta megreml~i:eH Ne;:n· mester\'ersef!Y o. mil.~'yar kéz~

I 'l' l
5zejbgásál . ilem f.RfJlU<íl Ja, vagy l zefí Banall kapcso!athana kö- miivesiparo5s~g_ nagy o!impi
annak gdt2CSOt Ifel. Az egység! vetkező köszönő iratntliaptlil; a!<z, amelyre már: most nagy
megteremteséle jokCZiJti SZl1kSeg! tfMégegy.-;S!Ser MJás köszöne· gonddal készHik: remeltdaraJ;)Q
litm nemzetiségi. vallási és gaz- 'I temet fejezem ld' azért a szi- jaikala koszorus mester eimre
dasági htelem,berr. cmnyira ~zétt~, ve::. -és nl el e g tbgsdtlilllásért, 'pályálo kiváló magyar" iparo~
gol~ lJ'ármegyenkbw, mCUlki1ldSao

l

amelyben engem. a áJkal- :'lok. Ennek elősegilése'érdeké~

hoz p:-dig .ol)'a~ f~natikt.lSan m~- mával reszesiteni szivesek vo!~ ben a magyal'" ké~művesipall"og~
grar erzésll embereK lcellenek, alak - tak. sóg bizik . abbal}. .bogy' ugy III

nem ismerik él megaltaJliást. II I Nem mulasztihllltom el erorut- közit\tézmények, mint ft< m.~
mag(!Sz!os céiokat káttérb€:szOlit6 a tal grafuládóW: kHejezni a Ren~ gáuváUalatok éi lillllllábanli
egyéni érdeke! is nem fuítralcwk I dezó BizQ.Uság minden egyes nagyközönség a remekdl1lnibok
m-eg az; eUetrzék támadása i eliJtt! tagjának; ugy ft kiam!ibb~mv i elkes:átésére &pályázókna~
s::m, . I mint méreteiben oly nagysze- I reudeléseket ad fe! és igYE!gyo

Etvárom minden Man.katdrsam. rüen sikerűlt bálhoz" amelyet I részt lehe!ővé te:idti kHünó ips."
hogy iJnkén! ví.illaU fu:iiéz ki),.. I csak önfeláldozó és s:r.eretetleI· ! rosok számára a versenyen

tetességét tI Nemzdi Egység kere- " jes munkával és propagandával I való részvételt? másrészről a
tdt! beiiit, legjofJfJ igyekezetéve! fel· I aehetelt Hy nagy sikert jelentő- i rendelő is kiáUHási miutada·
f;'silse. En nngam m5met! en ol':izehozni. i rab birtokába jut

s

terti-

~melYQ

ujesz-

.szolgálják

.R' term'ésieti

dr.
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ennyi evétel volt
al idén nyári idény..

cikkekböl.

Az etetés beosdása a már
ismerteleU módon.

A mezőga7.dasági nyári idény
cikkek kivHeleaz utóbbi évek~

ben egYre nagyobb jelentőségre

telt szert
Érdekes kimutatás! közölt fi

napokban a Magyar Statiszlikai
Szemle néhi\ny idénycikk ki vi·
teléből.

Őszibarackbói ! 936·ban 1.t
miHió pengő értékben vittek ki,
12.339 méle:rmaz~a mennyiség~

ben, A cseresznye kivitel értéke
574,000 pen~őt teH ki, .mennyi
&IéRe több mint 8000 métermá.c

zsa volt. A szHvakiviLel értéke
2.9 millió pengö! teU ki,
mennyisége 150,000 métermá·
~sa. A töldieper,ribizke, egres

30- 5 napig
A keverékünkbe ismét több

tengerH adunk, mégpedig na
gyobb szemd tengeri darát:

.... 5k.g. 'tengeri dara

2 " árpadara
Azelöbbi e!eLéstöl csak annyi·
ban" térünk el, hogy naponta
fokozottabban adjunk bUlaal
jal vagy szemes árpát.

A 45-ik' naptól végig
ismét a· tengeri! fokozzuk: .
.8 kg. tengeridara
.1 " árpadara
50 deka zabdara

. 50 deka lwrpadara,
EzL akeverékef adjuk most

.már végig. Ujjnyi vastagságr&
. és karikái'a >vágott burgondit
adunk nekik 'mé~!uapközbeu

és ha' ·van, zöld füvet is; FŐtt

.11UU hapacalt darálva adjunk, ha
hozzáju.thatunk\ de ebből na~

.' pon ta csak egyszer és· kevesel
adjunk; .

Hogy II I.engeridarát gyor~

sabban' emésszék a csirkék, főzo
zük azt meg tiszta vizben, 
de csak egy .. napravalot~ mert
ha tvvább áH,' meg:i8vanyodik

SE

,:.

sir

I

-, .

egye

. A rna"yár nővénynemes,Hők
.érdekeik véd,elmére ésa ma
gyal:' növéllyneme,sHés teljes' ki
fejlesdése célJáh\';l!, nemkulön
ben a nóvénynemesités össz
hangban való h.oiálala· érdeké
ben szövetségbe löÍliőrühek. A
,iézetőSég a' követkeZŐRépen

alakid·meg: . elnö!t:Aíbrecht
királyi.' herceg. tisz/ele beh el
nÓk:baró Harkárn;i János, ~t

elnök: 'vitéi'Mecsé;Endre,ügy- l
'vezető alclúök": vitéz Roszner I
.Jstvá~ bárÓ, ... ,igazgató: Leu:\ny I '
Ó',Jön, HtRár;' dr. Taróci(S ma· l
isenka)' A szövetségl·

.már össieáAllto, (a a növ€uyne- l
. ·mesÍlók katas~lerétazon célból, !

"-"'~""'''''' UiS6G 3;-., január 23~
.,,~~~~~.l4fAJ"'cz~~~r*:t"~~~~~~~

-- . I I
~őf ·h."';'k·' .,~. :bo.. gynyilvántat.ts,a,r a ma. g,a,'n,' ,. nemesJité.si.' Slakba~.! ..dol~o.zó)
"'-"'j.e ie~ "orO,,-,l i" é ~ kl'''dnűvény ,nemesHOh munlU'IJsJ, I vagy azuánt fue {) Q, magyar

entesító köíe\é- 'őket ta ácesalel~ás~a,elö~U~to~t i áHampo!gar., . '. ,'. I
?t1rto7{t rra ák . az ehdegemlestol I A síövetség Budapesten 8Ze-

-" 'AJ • 1- -, ~'lllegvedje. 'l kel. ci me: Magyar Növényne·
p O n- Az alapszabályok slerint a! mesitők O.rszág"s, Szö,'elsége,

lesönt' , szövetségnek rendes és pártoló' Budapest: V.; Szabads{t,:-tér 10.
l tagj:.:ii vannak. - Rendes tag' l. emelet; Orsz .Mező~azdasági

K mi· den DÖYénJll1.e~'w~esitőe!4y~n, Kanlara. Felszóllialatnak mind· ~

AzAl,so-Fehé:'kői&si.}~3'men- vagy . övénvllemesitesel fo g- azon növénynemesitő üzemek~ I .
". tésitöI:h>lvJz,,;;abáiYG7.ú e:~V:i?- I la(-ozó u ada.i .gazda-ág. il· j vagy nővF";ynemesikssel fog-:
'h~5zht",ilöTAr,uiaul"k a föld- i letőfeg részvénytársaság. vagy I' lalkoiók, kik- mé~ nem kplek I

:'·inh'elé;;ügyl lOOOCO: "zö\"etk uL Párioló,ag minden i bea szövetségbe, hogy azt sa· I'
" .' '1'" 't 't '.' d II' o n<henynf'fIlt:",itési' Ü z·e mm ld I,. ját érdekükben mielóbb tedyékpen (fol )<·c,·a Ch" a re;; e "ez;::- _ l"J.

sére'" ahhó~ 3,' }iélból, fcb- :' nem rendelkező, de a növény- I meg.
'. 'n'0"1' az o"'''s'';eaböl öntr\zúb,,,'e, ,.i '.' . .o' • o •

. - .' '-' 'o. .- I ~~-~-~----------- --- -_._--odezések léfe:;,Hésé.re kÖJc"önö.;: . o o. ~N.<nh"~"""""---:-"'or,....... .

. ket nYUj bon rizérdetéHség<cbe I'
tártő:zÓ ga;zdáknak. : I

Ai,ölcsÖfl 'öt év alatt, öt i.

, egyenlő ,'részletben' fizetendő 1
. ·Vísszá,3Z fize'eridő k ij~ ',••

'N~mzeti Bank kamatlá4 • . • '. ..•••••. •• •

A HO~InARs7övetkpze' ál-! . 41 Pt,"Ps.~~rlf'lIdip: .
;':ha-" hnziaad·vaegvsdczalékot ". ,
.' ,: ' .. ;. ' tal m!'g~/e ve7.ell . cs\b.eákció .~:.l.~J),I;&jb(ú;aá!Jat,sióórunk a

~iiiiliiiiiiiiiii~iiiiiiiii"""iiiiijiiiiUiiij""""""iiii.. -iiiiiiii"~- .kerelében eddig 7866 darab. homokra. . "
.egyíl~pos ~s!be érkez~U . n'leg. J ,")1. '. Á<fentr '., 'kev.erékbŐl egy

Le:oz:álliianak még 3150 dara· etetésre elég.,égesmennyiséget
bot és igy a j~HHJ.ár2~-.i s~ál- .:'W't'-SZUll·kY8'zL alu~Uejjel higra I

j'áHat- lilmitrmyal egyÜt.', 11000. dar~b «}sszek~Yerjük, ebbe ilWldt:fl eSI- '.

I cslbe érkezett Gyomára. 'Két tie' f' pi-, ('c:·;, pp C'Ui, U fl l/l io/nia! ve~

;,,:.~':o:·':·U :ltU'LI e~e. I:h..ón~I.).•. mülv~ rrlt.gIUdjU.I.,:.. _. ' ....??y. ~zlj.-:nj{ ,éS. jÓl. ös~z.e~eVerjilk és
:;:::;.:>' ' '_'.'. ". .' ~bbo! : hany darabot ~lk,eru.t. Idad'.I,goljuk a vályukba.

:pé~#~,,(y.~r,~l~l1:yrne~ 1~36 év~ [,t~J~"evelni.; . '. .• A.,c;>ú.,,,.amáj?lajat a csibék 5
.;)~e~ . é.s;gt'p~qc~'P .. eS\2~ I "1enyé~z!öjnknekhon.Moérhe· navos,kóruldóI kezd,"e áUan
<;:k:??pJt"JQY~Jt;.§z~k.)~ogymt'g!s~n!e,rj('k .,' dq,an <kap,ák; .~~P~dig reggel

';..J?\·![,\~~~xÓth,1óá~J.así'J~!o~pes- ·plitJ,~t~r~":~~:~:'~'~o~~*rlj~.ú~~aij
,ll ?95,k.ea:évek ;ó~a 'jqlbievalt','letetésibíll ,nárv,-<J:lam~nn'yü Je1szede-

,,:~l,arvas,maI1\:ih25.779;~ar2<bju~L'mo4s;{erét .... .... '. . . ".ge,t.lék" .
. és. S9057da;:.ab",s)Irt~:,~:. A j '. k Jtr'''.(:ben neveH . Tört fas2Jenet és va, eset~

s::rt,éskí;ileI a~ ..t935: éVlh~z I c'Sibek €tetese'., .' .1eg~,pró~avics.o1i,folyóhomokot
';i'ASlonYlt','a~' n~g'}" ~Vlsstae'se,t '';1 ')'f • .' ~ ' . ,:ij~l21ndóan·. ;.a.rh,~nk . a cSlbék
m!!tal.ameün)'!ben.llkkor 138 : Me ehl,.eH. . sLáraz homok.! _elö,U... o " .,.. • • I

'e·'er't.I.6'.h.·~d';'~;i.' •··..vl·'!.·~l· A TÖlt faszer.I.Köles. éstiszla ,.,. ·'''A···... ·'a i.Ji,. -.·b· • e' 'e' I.- •
':".'~. '.'''''' .111 "'~,.l:l,'t, . f,."'''' .'.... , " '.. _ ..' n pi'ui' enn ,el 'uez

-..w.~ .... dar;;nbnyi..c,.,őkkeriés kő- afliada~·a. Vu helJeU Ietolozot ·akev.erekel n)ár 'nem higra.
'·M;:;a .. .ItJ1V szazalé.lúiak felel meg. aludueJ. '. hSlierll siÍlűre ké~áqök, d~' ~
$ro~' ~ .. I 36 /I',];/il 4 fhPIl\ korig tejel minden' eletéshez kiÜön

3 rész 3rn adlara é k - 'I ""'l t lé 6 "tt1\ if .. ' !'. l r .. S ozve. enlUl az e e s .eLO

l\iegd KU!la r I 1 1') ten~eJrldaJra ad ,goljuk akeverékhez és azt

,.0' N'lr}'\f6r"'iJn'en~!os';~/~Il( "l 1 ~ zabdara alap{}san el kavarjuk,\.. t.;·""'~~t . ",ti x... ~iI~,j(~ .. . .'. : i 1 ~ búzal~orpa Nt~pközben egysxer adhalunk
. Or::;zagos ! Napközben idönkénl egy kis Cló"en ö,.szemorzsolt aMil vért
5lÖVel~éj.!e . i kolest adjunk. . is; dlecsak kis mennyiségben.

Viz hel)'eH letmózöu aludttej. Naponta legalább kétszer
4~íK naptól 10 napo',;; . aludl1ejjel itasí)uk meg a esi

koriQ beket.

Ekl;or már átlérlf.nk a lefó- Az· e elést két óránként vé~
lözött aiudhejjeA való keverélue. gezzük..

10 'iló f,(JtJereknez iwU l .. ík naptól 30 ik napig
5 kg. árpadara. A keveréken már vYtHollita~

2 m tengeridara tunk: .
1 5" zé<bdara 4' kg, tengeridara. .
1.5" bú.zakorpa 3 kg. árpadarlll.
25 deka Il.lcemalis.d A többi h~/Z1Ílva.ló mind [l:1a-. " - . , .

10 TY haiJiszt rad II mar l11ell21doU~ei1lJyi~

10 '" husliszt ségben. Mo~t.máJrmegke~djük
10.' " vérliszt a. c,.,iráztatoU árpa etet~sét is,

1) csontliszt Tehát már most l{ezdhetjúk a
5 ,," kagylódara csiráztatást. . .

5 ". szénsavas mész Adjunk nsponl:& egyszer kis
5 "" futor. mennyiségü reszelt burgondit,
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lJ.1I I R·' ·E·" ' i ezelőtt üfSZ:;l'JlJl l során
ft .•• . n: • ;. . ~ Sám1űf
AH~eiye2és. ur. Rűma:r {}V'~k ~' jegyze gyomai
járá-j tiilaloi='vüsQ Orosház~ra I aid azó~a a közsegházán a lröz-

h.elyez~ék át RöYId. ideio mű~ "... igazgal~s! ug)'osztá!yhoz b~-
'" osztva, igen értékes munkát

ködöH, dr. Kómáll' Gyula kó-
egyik 'Ie~komob'3hb száma Vá. végzeU. - fdtétienül értéke-

, ~ J riimkbten. de rokonszenves érhllft~
AMa~llar Asszcnvok Nem- radi Antafi és Abrán"i: _Rodos- I , sebbet, mint amennvh'e a köz-

a. . J .J .. kezési m'l)d(}r.:i\l~1 és kiváló ál- "
'ú~H Sz6veáségének gyo~ai CSO~ [(}'-I tr: mii' mE'!odrámáj!ll volt, §,;g azt hOl1orálni dudla .Ezlatorvosi szaktudásával annyira
portja az. elmult szombaton melvi,'t Nónai Ferenc zongora- . 9.taU az idö alaH Kovács je~y~.; "megnyerte községfink· lf'.>kon-
rendezte meg hagJom{m.rostea- kisé ete meUeU Nónai Ferenc- ző nemcsak teleHe~einek eHs-szen vé!. hogya neki mélló elő-
estjét; mely 'komoly erkölcsi né interpretált 3:l: egybegyüH . merését szerez!e megj hanem

I
léptelé~t jelentő álhelyezé..sel '

siKerrel járt és ~nY3gH3g is közönség megl!juló tapsai kö- - az ügyes-bajos nagyközönségGyoma közöns<'gf?nek őszinte
meghozta a kivánt eredményt. zött. Nagy derül1ségei keheitek I sZl:'fektét és tiszteielét is, ame·sajo&lkozásál kiÉ'pezi eUavozliÍlsa. .

.. A megbivoüválogatoU 'kö- Kató József rÖgtönzött humo- lyet milldenkor kézséggel ésDr. Kómár Gyula utóda dr. .
.zönség este 8 órélkor ke;,:d.elt ros versei. amelvekhen Gyoma buzgalommal szolgáit ki. MostHorváth Sandal!" lesz.
gyiHekezm . az Uri Kaszinó ,'kőzéleiének repr~zentánsait,.H- 'I' veUük al értesülést, hogy Ko+

b l
-, Uj k~vJf) a;(ilSf-<.!h:ü~;:in, A á' " I h l é "

na~ylermé en. ame yet' erre az guráztakL. A mu..ort dr. Ka- : v cs Jegyzo szihö e y re, uyo-
:.al.kal.omra .pa,.x,ar p~ompáv81. f,el- I nyó Tivadarné és SzilágyiEsz-i Békési Hírlap hja: Az állásta- márakerül hasonló minöség-

d t
St d - A Kl l . hm,·okJ.'t:'veles·J·euyzők 'e.H:I'·lve· b E "

. ISZI el li ren ezoscg. 1 ene tike. zongoranégykezcse zárta I ~ el en. z nem csuptm anyagt
óra felé inál' zsufolás:Íg megtell be. Heidelberg magyar tánc. I helyzetében jelent előnyös váJ·
a nagyterem és kezdetét vette számai adták elő. 'II . ....., tozást, hanem ~Z clhelvez:ke-

· li rögtönzött músor
1

amely al' N~OY\lILAG tilREl désre vonatkozólag is uj;bb és
"legkomolyabb kulturigen)'eket. Utána a ~ÜNSz hölgyei fel· l ... . J I bízlusabb ki!átásukat nyH majd

l!;kielégHö szárnaivalazest i szolgaHák a teát; majd kHünő! . Mussolini és Göring porosz :it számára, Békés község saj~
fénypontja vo-lt. . ~ h~mgulatvilágltás mellett meg-! miniszierelnök megall'aplidtak náaUaI és szeretettel bocsátia

Dr:.. Kanyó Tivadarné és Szj. ke.zdő~öll a lánc, am~IJnek: abban, !I Igy iH~m fogják elÚ1r-j el Kovács jegyzŐt és ő~zintéll
lágyi Esztike. nyitányként zon. csak a késő reggeli órák ve-Ini a .szovjetspanyolországi és I kivánja neki, hogy szüIőhelyén
gorim elóadták Ádám: ~Ha én II tettek "éget l földközi. tengeri térhódilúsát. l mielőbb végleges elhelyezke-
ldr{dy Vblnék"cimü . múdalát, . A rendezésért Pétermann Jó. I - Lublóváry György. a Vi- déshez jusson. Kovács Sándor

. majd Német Gizike szavalt; zse!nét iUeti az elismerés. aki I gyázó·Muz~um igazgatója he- .azóta már el 'is foglalta uj
Komjá1by. Jenő;~MagJar"'cimÜ la· gyászoló dnöknó helyett egy- i vailot l8, hogy ö lopta el a m'j~ " lását és jelenleg fi l~öligazga.

'versét adta cUi. Mind 3o. két l~ szerr.mh,d a háziasszonv lisl':!- 1 zeum hatalmas értq'kű mdkin- tási iigyosztályon dQlg()zik.
,~dmhzép sikert, aratott. .~Ö-l tét is ellátta. A pompá;büHé- cseH. - li. Matin azt i,j~. hogy! Uj tőrvenyhatósági főá!lat·

I,'etkezctt.. Hubay: ~Csárdalele- I hen NónaÍ Ferencne és vitéz az olasz királyi pár májusban orvost nevezett kl a milü:-lz~
'net~.;,e.melyetPAs~tor l\i~ria l. Pajor Gyuláné segédkeztek az I Budape,;tre jön. - A klizigaz- • tel'. A földmiv~lésügYi'rrúnisz
",játSzott, ~i zongol'árnU.áua Fei-/ügyhői ."'mindenképen . mellő; g21tási l)ir~~ág kimon~?Ua, hf)g!~~r l:?ry Pál ti)rvénybatósági
:. '!ér.'Anikó cigi'.flJíeene khéret. i bl1zgalommál. Az est technikai I alap;)i~plta:;.hoz nem keH. I:lll· ·'tŐái!at"rvosf··szoÍgáÍaÚ él"dek-

magyal' ·6Iákat· énekeH, l eebonyolílása Göndös Józseí: niszterelnöl\ségi el'lgeddy. Egy- ből Gyu!áról Szo!nokra helyez~
nagy 'teI5~és meUett.A ·műsor polgári iskolai igazgató en:leme. I szerü h~jelentes kötd~zeusége te ál. és Jász-Nagykim-Szohiok

'c". "",ii.iiiiiiiiO~......~~iiiioiiiMi;íiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiöiiii"""''''''iiiWiiiiiiiii'''''''__'"'''''"_'~''~.. ";;';;"';=" j meileH lS lehet. lapot. mdhani. vármegye tőrvényhálósági fő.ál~
;.,~ , ., ri, I - Sirnoctsits .Elemér a kéP~! lalon'ositeendóiOlek ellátásával

K
-. 1i'd I· J;t.Jnlr"""""ü·r-"" 1 vi,s,etöhBi.. z ,vo.It aleln.ök.:e. a,k.Hü- :, b~zta meg, Hel".'ébe a~'~jdos!}

.'. ".O.ZlTI.Uveló és 'lC'"3'''''''''' .... J&. ! c 1 l J "'" ~I no ie so lillZ! ellenze!n polliaf-:uS Lajos oroshá,d járás föállator-

,AmuJt.s:i!erdai eslékenGön- ~ Téli spo~·t! meghalt - A spanyornemzet~ ! vost, fa Bujdosó Lajos megure~
:·::·>'áös. J(Ílzsef pnlg. isk. igazgató, Az enyhe tél már nyugtala- I ~~~~~~?k elfogI :lták Ma.~I=Ha I sede~t állására Kómár Gyula
.: dii..6ariha Gus:d~vorvos és nitottú az érdekell'2ket. nr.gy l I{LwtoJét és ezze! kéueK;3nlet, J ,gvoffiai jáJrási á.Ha!Of.vosL, Gyo~
. Fehé! István pG!g. iSK. bnár! . ~é - cl k t . ft .. - - 'k I ~.:-• s •. l' I .. . t I az lu n ureselt mara :13' a í ,eK.a voroso& egvl egllagyo.bb I llet:ra nedi.11 Horváth Imre ,f;,ll"t~
.ar~".~~·~ .aJ1UIS"!.. OS isrflere h'r· "jégvennek. A jan ári hidC'g I lA cl t l ét P , ff ... ~ ,,' .

.'ieszlő. előadásokat !!ll Gyomai i '1' . t' l é . i a Aa.nyag 43 ep, . -: cAl JU- Iii orvosgyakomokot neve.tte ki .
J • l aCE' 05 Jege ,erJiH' t fi a jt'g-' (josz!av korm&l1vzoherce cr fl. ~i ., :
,Közmüvelődési E~ve$ület ke~ I vermeK Il.3:}yobb részét 20 eeo.- i ~ . d":O, ' Aataua.ws szappai1 drágulás

. helében. ~q ltiméteresre h!zoU jéggel tói- i ~<:;uter aro.da beigradl levele.ző.- , 'i tó A "k'·

D
.... B",. r~ha' Gus t.R.. v.l·~''''.. 1;t~ I,' IJ ""l H k l t U l V'ir la '. nyersanyagoK, lil-~ Q _ ill .. " " töHek mEg. e ",.0 ' je en e e: nem llll~Zl, ! lönösen a zsh'adékokárának

. án" az IparHistű'!etben 'áZO,TI- " ~····t -- "OOO· ~t fl, ho"y hábor I ..",.,. 1l,l,'s ol .. roAm "'!l0 <fl pengo I!i:~res~" 'lJ>' (e 1. ......"'. - a lA> S .nu emelkedése köVetkeztében a
·I,'a1 kapc1>olalos egészségügyi! tek fl. jég.'agók é~ fUI v2rosok. l kijdeutett, , hogy kuhur-ttn.knak
kérdésekről beszélt. McggsúZü' Hozzavetóle:"es számítás ;;zerint I és léHinknek ~;rííeUen kőzősmosó szappan gyárak al i1.rlll~
é.r..vekk.~l, példákkal mutaÍ()it 1 k - -, b "l 8300 ~ . l . t l O~ i,at ismételten fdemelték.' De
da Csonkamagyafországi OTI; oru! e.o.... :o~SJla , mm ~ • ellensége van: a bolsevizmus.. ~ . e.gy 1.5, nuHIO kg. Jeget . N ., M . l nemcsak nálunk állapítható
oe ony.elre- ai ~ltó~ji!a~ü.ké-l' ,tak 2,..gvomai .i'.'Qverme~be. H.~a i., - .,yu.gatlf'.?" ag}.'a~o!isz, ág.f,e- .1 . d .t. l/, • f
val 8, emben. EIoadasa' , elenk .,J - .. ~ it> k ! cl . "l I meg ez II l'i<l~lll""S! olYbImat,·fi . d ' ~Iílnek al e~y~armadát számH· [ - ozt' e He ~Z mK uenZIlJ&r· ~ hanem másutt is. Legutóbb
igye mer ér' emelt l Jnk ba,;z.no::,j~onak, .akkor egy ivány. - Sztaim eUen revo} ve-l Bécsbens.l osztrtlk szap·n..an~

Január 20 án a Németváros I kLogram .~é".nek 3Z ö?kö!brgi! r s merényletet kovetett el volt' Ir:

Olvasókörben Fehér István tl'.<- á,rát egy fdlerl}~n kapJt~~ m~g. i WkárSl, akit letartóz!ózlaUak. ~ gyárak erre való. hivatkozÁssal
: nál' lartoit előadás~ .Magyaror- Osszei!ez\'c:. majdnem aj3KHJ1ék- 1 ' . . . '~' ~ .. .. D a szappan árát közel G/ú-kal
· 8zág fa XVI. és XVH. 8~áZ:3d. ba vehetjük II termész~~ áHs.l' :Sztah~lálh~olag ~ulyo!'a!1. m<Jg- emeLték tet
ban eimmel. kapott jeget. - A liget me!!eHi l sebes~lt -=- Borndmas hideg. 1-\ hires ba.ilriv0,!vl:mka Osz-

,Fontolmas és s.~i.nes ikélPek- jé~'pályákon élénk kon:;,.oly:Ílz8ls pusztH l-,rd(>lyben ésHom~nül-1 kilr a köiehriuHb:m meghalt,
ben mulatla be a lörök uralom folyik. A sze; dai havazás ulán ban. Nagyszebenben mmusz Ide szines éleiének szeilemesés
alaUslenvedo magyar nép éle- a §zánk"k is eJőkeríWek és 24 r i 8l . . .. ...

.. tét, b,ősiküzdelmet n elnyo- azóta 'igau folyik a ródii;>;ás is. ij ~ .~o oZSlv"',rolt mmUSl: 25 fa- mu!atságos kalandlainak em!é-
· matás ellen és a M.rom részre Kihinl1é. hogy iU, azaHőld kol m~t'lck, ~ A kommunisl8 I -ke to\'sbb ét . A többszáz pár

szakítoU 1) s7ág szellemi ipari, szivéhen, mintegy 200 IIHélere~ anafclH3~ák sorozatos bomba- I vfadaláról neves h:inka., regé.
kereskedelmi és gaT-d.aságiáleté[ k10sszbam ig~ziban is n\,dLRlI1li meretjyi~~~ket követlek el lj. I nyes koráról rendkivül érdekes

. Előadását' ta trianoni béke lehet Pt'dig úgy In:in és ezt a szaboriban Emberélet nem I cikket közöl Tolnai Viláoizmia
igazságtalansagáva1és 1arthatat- Hainak egeszen te méS2eResr~ek eseltaldozatlllL de 8:E aqyagi i új szama, mel)" nagy te;jede-
lanságával fljezte be. lis át::lálják, hogy ők Jród!izmati., k"~ LX' ' '~r nagy. -- J..1dÉi€f g8~fiultá!!a I lemben és gazdag. tartalommail

Január 21-én"a 48"'8.$ . Olva- A tl'H sportolóknak áihmdó, UJ> l' . il... 6' •. ~ l, ... ,

ób F K
1»e gnum ~ÚharaUn]1h" ép~égéL - : mostielent m lP<1•. Erdekfesziló

s an .arago ároly, iebruár an sok nézőjlÜk van Csak az í " "'l"o
3án pedi~ az Egyetédesli . Ol. van még hátr!ll, hog... hamaro. Amerikában, az EgyeslH~ ÁHs- i cikkekben a legkivai6bb. mg·
yasó~an Gó.Oldós József polg. san megrendezzék a gyomai mok középső tartomárnraihan i gyar_ !rók noveHáin kivül, nagy-
:isk. 19azgato tartanak. eload.ast.j· té i oHmpiászt D@gY<Íli'viikal:fils;f;iH·ótapu5zHLlszeru ..lOlytSllásos regényt és kó·
am l k t ó k Á • ...,.. ! lcl sz.az pompás képet talál az

e Je e sz ra odatu lnBéro De jó lesz sietni, nehogy el· j Edang tobb mm! 20 eZér emberi oh:asó a népszerü kéDeslapban .
.oo\\1e.ojJ k6vm:, i ·~l,,~d,jPl!1 ~ j.é~, ! e. ~~j!éktalanQkk? '?~>i~:iI:~ sdm~· , Tohuli Világlapja slá'ma 20 WI.



3~-B
'0'

:l:}s.;)mC}:~B AI~ -,rillun;s:<ereW
lj1iis!.(:;,2~Z ,~zCJJ.]{l=di b~léfJ-ésfG fe~veB2

e,~jl a\i5~otgá;Ó!cáf1yt és Llrnú6 f~uk'á~. 4

Oíajoa laiO-s bOr-'f.igi·kerc.;;skectöneoi .
(lZ elö.srrrrer~ l-6. g'y~~'hg)(jJ.S".L .Dorr.L~k iÜf-;r~

ic 44 Uk!.

Őz""olleSÖ ist'óén?';é Z,iLcUaposi !s
r:yáj~fl t.(jrJ3~\ van e};:; ,:'ö..L';i.Jdk 'fetó;i

Zamat.:;;; r{.;in15lSégil, magas fGit.u
.;eglécH fehér, ujbor !i"~;'fni,~';jt 4,:Ql
fillérért Í{3ph<liÓ Kel"ekÁSKáro-llfl"iáJ.
Ugyanolt al: Ó bor iHerje 5-6filléi',

.t"let a :~t:i"\ej1-.I>:~sz·:fi ::Jj:-:~~,}Lln ,.~c0g;t~~}'

'-:'!rl. t.,.))g<:f~i<t~~n"?jr;;:) k~~IHJ S.;:::;,.r;;ú

. ~':ezf5· ~c::~{~~'éú 'Hé~;;2:~ir~_t ~':~is{r<

1 Csa::i("~,l G'.:·YIT:'~n'·: {rakGt
ke4.d c:k (:IU-:I'~ h~!é.:~ók r&;;:2:~['(;

fi~l~ ]-:t.gö~Htis: rr;;'üjt

Dé· s::iL ..\-ta"rk~tf~3n UCí1?J. r""HH!:..l'" Li .. .1 T.

Hangos Mo~gó

Endrőd

801\.

.fia

Ba;-o\<Jfip;ac: Tyuk LlO-l.15,
csirke 1.10- i .15, pulyka 1.10,
gyöngytyuk 1,30, hizon Hba
1.25, hizott kacsa 1.30 pengő

kg.·ként, hetes c~irke 050 peU·
gő púronként, sovány 6-9
pengő dl'b.-ként, sován)' kaCsa
7-9 pengő páronként, tojás
L20 pengö kg.-ként és 6 mIér
arb.,ként

Deliháb úJ sdim~, amely
'(:~rjed(;lember;;, l).':; g.2.zíLlag -r2fta
J,Dc~rtJal je18:t!l ~jeg- I-tütnp,h_1J,~H:l

Eks..:,;~rál~ ',áó.,ömÜ51)I\)];Qt, ei,Y
i{~lv{:~D :lSÜ5 szin d.-a fata.'J tr p;:'rc~~ai t::r~

Lt;-;z,irJlolókat, s.:t:Ír.lláú If-lLe~yk~

kai. n~g'yszerú fü.!IH"O lTiÜOt és
tőb.b mint száz szebbnéi szebb
képet lalál li? olvasú a uépsz.c.,
.rÜ SÚIlháú k6pesiaphan, Déli·

-egy szám«. 20. mi~I'~

l Eladó. egy.:! lámpás, í~J,er-"3'S. 2'pér
l fejhallgató" rádió·kés::il!ék él; egyií1€f"
l falióra, amely aZóT?kat es negyed óní
I kat üti. Érdeklö~iSl;: o f.(m:tulii!t:akS~liJ·
i badságtér 5'8:c. -o' {l~-f

! Kiss 8i!1lh:~-1: utCa I F. n!;tt! 1~'ió
'If:' ! Ladnai Endre íéic hilJ; !i1mbadkézb.'!1

{.-.lve§zettfi:ú~} l,.~lad.ó" v.ng.},,, pedig t.Öld.értcicserC.'!h,'cl.eL.
.Di'"·ámB.. Er teke! II i 'I?líel uEY3n,:::tt>"4,,-1

F Ö s ze ! e p l Ő k; I o ,

LOmS TRENKER~ I\t!ARLi\ AN- ~ Eladó;4(]\ kM. hold ·P.r-ldrMi fÍlgaml1,

DEiRGAST~ lVt4.RION MARSCH. 120 hold 1,esejösön, 38 Jm!d ogörögáUá
Ez a gyönyöriJ hangosfil ITI 2i lie- i ~Oíl, l4 bOld 1iari:;wn, 5 i.o1d.o nagy!,!,,:

, • • o 'j ,aSOfl..
gyek ~laláj('Jt és a CSillogó milliós 'i Eladó'; ~Y szépbeltd;,;es >!lkóh4l!d.
városokat aJli1ja egymással t>:-em~ l, BOCSKSY 1JtcáoalJ,o~gy 3s~(jbá': [{·Ba..

be.: ame!,Yb"e~ ..a ter.méSze!tJé:olh.a- Hi' r~'8s Uká~~,~o .E.g:o..2 S~O.há.:-,,~,~.A~f:~.oQ
taliáH d:ama;3t éljük át ~ leJé151 . u,ún o

• E~ ...} ~Jl"dl hál:.a. H'>d~'." htl,"-

, _ . •• 1'. ... .' ~ 165 uton. . .
vegl'" l!2aJmáS és lenvugÜ:t.ő hlm· l K' . h' .... , . ,

e. u ~ ....í fi _ .treSeR ~l?g:'Jtt:(;Hr. (esz~!.'Ú ;.5 -- 2&
adwtás. , "O'Q'''" ta'n"',··, blo-,o'O'-(',:". .'Vh!(\o.!' '._.i\~ ~I_ ...K)!.

V,egyes csemege l ~,de~löd5k forduila!l-f,!ok hsó R~l~'r.&
~ irJgatíó.n };.l):-.:r,etüChöi~

tUhetet~,;:n fúrcsi5iságok·
~ lf1"..._~"tt~~~·"~

víg és lmilurfilmek. I. .., .. ' .
Hangos Magyar VHéghino'ld6. :r~~~

Rendes helyáral-,: 1~IOLCSOB·Bo.ABOR 1'1"
l~, il . ... ' .. ,..l • i

~a:~~~@.iM@tj !f~ EI mm~ a o.s~~yaViZ: se~o .

°PidlCi árak j~; 22 fi i! é r i

(Gyomán, 1937. január 29 án.) \ f~ e"y !Her kfidsrk.r Vclg~o" J
l •.'. f~!lér feJteH l.libor Soltvaá- I

Gabona;jiac~ bÚza 2050 pen- :~ ~~ l<i.:,t áJ\omásr~ kis1i\.llitva :t

gő. mm'zsolt tengeri 11.40 p') j t; 8 feladva. Vasllti hwar kb, ~
, ; ~ ~. [mér literenköntCsal.:!s. J

::;~t~~,:f)::}~:~2;~;~h~~ 11 1~f}1~ii~J~~~~~E~ I:;)
10' o' • ," • _ i Ili' 30 napc.n belul bérmentve .

sertés (1.20 kg-on alU!) 0.8.0- I' I..... küldendő .,issz?, Szétldil-
Ü ClO pendŐ 1-cr-kénl 'ülJ;; (1 ~~ ,.. dés utánv8!'el. Egy pengŐ·i

,<" "o .t>o - ,:eJ W", .~ j~véJ)é;V-ag ellenebí:n Idií-
év',:s) 60-70. (fél éves) 35-40 'l 'í: ,jök miniál a boroormin- .
pengő drb.oként, ~ism21ac 20~ JI· tás(ÍGbozhaü, b'lnm;;<lve.

24 pengő páronkent. l t::; B~aim ksllemes édook~.
! ~ t szu>, tökéletes :a:anf'l.atuak
1 ~ é-s fl e m savsl1yuak.:

II ~zékely ,Fer€m.t: kfr
j ~ f9jbci'pi!'u::é8...et~
l C oo)t"ad~ert, P e"Zme.Rv-f.. ,

Ili,~".'~~*~HrI1if!;'o~:~_

l
~. ............. .. _. II,

I SLefl",$z:és-ert é:o k\ad;is~~~'fe1effi$:

I ' \OV!i,u0TEi;: jl:1ARTűNo •.'.
fllJllgária l\Öny·myorndavállsliü~Óyil~1.3

fcl-elös .ÜZenlV(;zelő: WaHa'ChMih~jy,

i·Korona, I
I. . o •

I GI"6f Tisza István ,I. 20 sz.{tm
W310januar 24 én vasií.wBp . ol 2 pados swháso lakás :::;;irctus r-re

I o •

! <6 és fél fl órakor. l ír:ad6. > ·2~1
" l Nagyon 6ulid ée gy0rS 16 ~ictlú.~&,í.( látvánuos;. - ~

.lJ su;r:,:zá'IJm,:l, szánkóviljeI"'<Íó,Gyoroa,!és ismereUsrjesziö film! 'IVo Zrinyi ti. 3 SI., ·3-1

!
f

l
!

...'\ ({"fOfJjttl Önkente:s. ffüZi)H6
j 1'eshl1~t Ír hó 24·én ct e~ II
1órawr a kÖz5~gt.aza j:;-jstanács4,

!.term.é~n t-"i n3ildes kŐlgyŰ-

léiSt tari.. ::l:-e~yr(~1 t.i~pjflit ti:1-g'tf;,.",

l leíiet meghi":ja fi);

I Gj'OID.a y 1937. j.arL 21~É:f.!.,
I
í rif'g}~&04!'GZlfo1r:

l L El-nöki megnyit6..
l 2.. Évi jelentések.
, 3. 1936. évi zárszámadih d
I fogadása. felmentvények meg-
l adása. "
1 4. 1937. évi köHség'i/etés jó":
i Í'-·ihag'y~sa.

l .5. E.seHeges indHv-ány-ok..

J
I i~ ej - i,' á Ó. u, j'..nO",l Z rsz
} • ::aww::tL:Ú :o "I P.'

J

'.l Szerkesztői' üzenet
!. ip.u·osok. GYOM!II~ ]l; cípészi;nri
j Sz.alnan~Q:J'(ní~ zA~óvilsgaiáró1. s ~ ó i ó

II cikk későn '~:<ei:ett,.csat. a iC"/5 het:
; számunkban líö-zcjihetjiik_

I
i
l

I
1
l,
l

I

I

!kia
kif~~

Pko 2[-".j6. <,r.. W~:O

1931). rgbiói2;')ü "i'.~m

·1-anl-'iár- 3D·tín tiJH::e$téh't fej]-.:. . ...
@ ái:lruzlg,.-a.ftJ.rS2ágl

g~;zt.1aítszh.:~I( .f~tfké$"ts~%)álL ,.\
(x;%~~tlf!~i~gz~i

A Gyomai Ujság
dóhivalalában: egy
tó feivétetik.

~~~~~ ~~~7~~~~~~~~~~~~~~
i

11, HOQY él e,lV hefC~"d remete,
: '-<if>_ ~""o<f --~ • t .
l Naool{'on (',sá~:z:.'!" les;dl.rma7.oH- \
'l -'- --,

járót rendkivül. én,'i:.k.e.s képek
L'L:l illusztralt c11~keí lcözö~ fA

Adományok. Az elmult héteu
a ~,NefnZ€li r~21"""'f'a a köve,~ke--»
-f,,, '~"~"-,m(un't'll- ,00 1<1 j"']:' he'~"'"
~~,""i'~_~U''--':'''' "'~.--_r . d-'" .. ;J ~~.~....'" ..w'_ ~"-.

SZ11~gyl ,Fi(,'ren<:, ~'1 P.~ ...:\l~py
.A.rüiör- ;:; P.. f}róf Betblec
OdÓt:.1 P.'

Köt jamür 3D<~ID va,rh:iorgy(~~

165t ir e n de z Hékéscsubáno
A Yándorg}'iHés tárgY50'
rozai.án a gazdatiszti n.yugdij
törvény és Q g:azdati!!zli érdek
képviselet k-t:.n:lé.'iének rnegol·
dÓS-ll, a gazdasá.gi hmács:adás élio

Wmegokt:dás rnegszerve?:~5e,

végiil a töldrdormmal k.apcs{]~

-latos gazdatiszii problémiH:
'. megbeszélése szerepelnek, Ulá~

na este g ónü kezdettel a Vi~

gadóban jótékon}célu zártköru
UinCtUllllatságottartanak, melyre
az egész Körösvidék u.flRö v

,~(inségéú. meghivtúk.

! EGHIV6
!. A ')HqNSl" gyomai .;;&.c'-9o:rt~
1Ja f. év J~muár h-6 24·én d. u.
l f~l 2 órnkq:- a CSOp-oI't' helyis:é~
l g(:ben. o al $lanti tárgys1()s-J-?:aUal

A,f\ferési hirdettnény t r;::nde~ é'Vitisztujitó o •

Dr. Tardos Gá"pá: GYDma i.lgyvM l k Ö Z g V Ü I é 5 t
~HElI kéf'I,iseH "AnJ1Ofg<l~O("'" Központi i t~t. melyrea:i:~iQ:oka.t et'J' t1~l:VJn
irodája (qmtL: Nagr ié\1\i Hlm,3j1G6ZÖ- I ".d-," ,u, . I
vetkeze!290<l3 drp, Pmhti~.s Sií!1dürne'! .me5IUllvJ~ .es SZlve;; l~eg~ :ar..
"1WV"I , <1' [' lj A' o o "5 "3 i n~ke~ kéri.
"'.."Ú!. üL ~ ";'Hl _''IIg)' "." (.OrE/ili ", o,), I
i\\itg)'(U f~rt1 és íó.mpaáru '?:fá.aí ?...!.8L T AR. Gy S O Il O l A
PO!f1i1i Féte,- es 'dL Pelr.ri fCfi'-flCj 1.) Ell1ök.i megnyitó.
2B80: Kort<CB !\'li1nó lSD i!lünnl ellen; . 2.) Ügyvezető)e,lentése.

. 12'0 ro 98 f iÖ1{C éB Wbb i-:ö,,'e!ej·~ j 3.} Pén:l5!árnoK Jelentése.
jMIJ:~'kili <'fcj,i;igll gYDmai t!ir. járáEbi~ j, 40} Szám~jzsgA1ó bjzoUs~g
ft."ág. 19>36.•~1!j 69! SZo 17égÚS-{;l;el el· l Jelentése.
l'Wd::.lt . h;iel2:;itésí 'ilégrehaiké6t &,,-e!w:;~ j 5) HaMfO.l:(Ú ~ i:e1me.nlv-ériy

· 'dőlő!. . í9360 deo;mber liÓ 44·éll le~og- l megadásárót
· laH lCii\.:} PO b-fcsim i!1gós~gokríil a g}'[~- l fi,,) indHdny-ok
.u.l.ái l,iro íá.ásbinSsá:e: felltl.\'i..·.:.IAmu 0.,,;..0'_" ..,) T;"."t,~H,~Á""

~ "" i j,. "'-'" "JJú~".
~é,;~vel1J.l': á"'erés e\fe\'H.!~ltetvél1 afl· j 8.) Jövőévi költségve~es elő-

nak i17. 1%'8. é,oj XLI. L·czO §·a aja.p· i irányzat..
j:a~1 H feet ffiegnejJe:::i:1t 1'; li. foglalási i Inditv{mj"O!l:, li közgyu!és eWU

·jegjl'.ökönY\lOől ki nem ((ini) más lOg, i S nappal e cwport ügyvel'.:éUj.
· ·laHaiók' j""ára. li; &:0 "r\'cré" l11egiarth1- ! jéhez adandók he. .

sá! elrend"km. de csak sna (tl es-eire,! &jtáre.i üd vöz!ettel:
11~ i·deh~g;tes~ iogt-ak ina i5 ~.e'rináH é.s bR 1 G o 'i C\3~· "';" ~ ~ 1 ""1 <'yoma....~.•. J~muar 1'I0 ...U.
ellenük bll>s:dó hillályu igéi'lyiL%;~t l

·.i\11Jiamall>a (1iflC~ vége !WeM. !a1-;b"Srt \ . . 1 Z S Ó B A L 01\ ZS
Gv:'Il1ll. Petőfi u. B hb".?: o alatt leeIO

" l ügyvezető igazgató.
· dö l11egtactására l1alánjö~p1.937~é\'°1 i P E K E T E L A J oos

februá!" hó 3 flfJpjáiFl,k délutál'l $ elnök.
dH'4Ja tilz:'ttik ld, amikor & biri-.ii&g \e
!flglaltbutorok. 6 ~g/éll ü.g/·;,'ágok<!t a
legtöbbet igéröne!\ kéStpbuíizdés mel
lelt, eseHego.bec!t-árorl Hl~~ is - cl.:: ~

kikiáltási !Ír. kélbsrmli.dlÍ(]~l alílc.f.{;nyab
ban csak il. ~'6grctlajüí5t e:::ei"lvedb bé-
leegY'oezé$~"es, ~el :'GgornalQui. Áron irl~

· gó,.ágo;{ra.8.I7:dye;,;riek @, kikláHá§i ám
..c.sre:;;e~-p:er!gő~. ..fe~~i.1 l..ta~~ (i:-: 5.61D/93!

1\'10 E. SZ~rnl) f;':ndelet &rte!:.nében Cl'S!,

,nDi; Árverez r. etfúü(, akik "J;ii,iáitási
ár eg~itizédréi;Z6! biiij1:ltpé~:áll jet.~5:;:ili.

O}"éHlllt, 1937, ét:j január hó UH;"o

.Vmányi N.th,do<
t$ir blL 'légreh~i~Ór

:"i,n( biróit-ag~ kikiHGD tt



wa Aa- j ~
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t: S K Ö Z G A ZO OA s,A ci I H E T I L ;/4. PPOLiTIKAI, TAR5fJ,OAl

be8zélt.Darány l biró köztisztviselö esaiadoknnk l nyos belegségeklő!,mintari1i-

• i rótiéká~ ötven százalékkal te!· Ilyen az inf/nema, hastifusl, vt.r·

I
emeli. bns, vörbeny, szamárköhögés.

.Qarányi Kálmán minisder- l hanem olya'n gyakórlali köve- Erős és hntlltfot':oU világné- E g Yé b n~nrermekbetegségek"

elnök keddendélelót! nagy he-I telmén)', amelynek megvalójJi- zet nyilatkozik meg ebben a I mini a kanyaró, bárányhimlő,

szédet lD,ondoH a kormányzó· tási.lh-Gl feHéilenül ragaszkodik. politikáhan, amelyre llJugod I vilgy pláne: nyakszirtmerevedés,
párI értekezletén. Nagyszerüés I ~z. ~xpGzé során mindjárt be tan rábizhatjuk ~ sorsunkat. A vagy mindnyájunk rérne: il gyer
mégis annyi józan politikai IlS Je!entette, hogya kormtmy legtiszlább fajvédelem az, amit mekbénnlás sem ,jelentkezett,
erővel teiHelt prognunmot adott, enyhHen~ fogja II többpyerme" !Darányi miniszVarelnök csinúl. Ininf más· időkben tették.
hogy megnyugvássalnézhetünk kes családok közterheü,ogyan. Fajvédelmi politika, amel)' nem Gyomán fi kövétkező fertő·

.~ jövő elé. Mi, akik ismerjüka ekkor segHeni fogja a sokgyerA uszít. hanem cselekszik. Öszin- ző betegségek !álogallak meg
falusi ,kisemberek belyzelét, fl mekes közlisz[viselőket. A há· . le súvből üdvözöljük é r t e bennünket ~H'; elmult esztendő-

legnagyobb hálával fogadjuk rom és annál több gyermekkel Darányi minisztere1nököL ben: haslifusz 5 esetben (1 ha~
mindazt, amit a íöld.reformh61 l;ilozássali, vérhas 4 (l
visszamaradt terhek enyhités-é- . >%",""", o"\o"~~__"-__.,p~ agyhártyagyulladás 1 (1), gyer~

ről elmondolt Egyl1armadnval mekágJi láz 2 (l). Halálozás
csökkenHka IHlmatát és tör- ..y ai JII , ra'S' k 11II ol z'_ nélkül szerepelt: vörheny i 1,
lesltését azoknak a töldeknek, III diHéria 8, szamárköhögés 3;.,
amelyeket az ugynevezeU Nags· . kanyaró 6, barányhimló 15, nif(~

2tádHéle földreform jullatoLta egészségügyi e's ne'p Jária 1, trachoma 2 esetbeno
lisemberek százezreioek. Kere- ..... .' ." i A gümö!;ór 10 áldozatot köve·

. h,en négyszáze~erslnylődő, ~ar I Iil III 1 teli eg}' év aiaH, amimég min-
ma}dneni réményéf:veszteü"m'" zgaiml atal B ! dig ~0k!
kisember sorsát érinti ez a ! Természetes hn!tilozús' 14.4
kormányintézkedés, m e II y e l t d "b i esetben szerepelt LegtöbhszÖr
százhllszmiUió tőketartozást el. . esz n o l a s:dvbaj jelentkezett a nagy
engednek. Trianon óta egyet-Il l kasds képében, 23 eseHel. az~
len javaslat nem hozott ekko-. Egy év távlatából nem lesz l tetése, Stefáoia ~nya·, és ese-! ul{m a Jzissé megnyuglatóbb
ra könnyHé,t a falu legslegé-. érdektelen visszatekinteni já- l csemő intézetek, falusi egész-! "aggkori gyengeség" 20 es~lb6H,

u,yebb tétegei számára. S ehez Irásunk 2 községének az elmult l ségházak épitése, jó h'6vizű ,: az emésztőszervek heteg~égei
még hoz.~á k~U vem=.ü.nk azt o~'" Iévben Lezajlott közegészségügyi j kutak létesHése, a diftériu, bas- , .! 7 áldozatot köyeteHek, rákos
hogy aluR meg eesokkent Wl"- és népmozgalmi eseményeire. lWusz, újabban la gümőkór el-I megbetegedés 13 esetben. oku,·
lesE,tés,t, sem t~d,~~k~!z.etn.j, I Száraz statisztikai adatok .mel- i leni védőoHásokbevezetése slh. I .loU Wdőgyullnd.áshan

a~O!ml'l1 '~' ha~z5a/a.i;~. ~~j3! . lS !lelt ~agyon tan"u,~ságos. képek I mindezen nagy nemzeti céH I H-en haltak meg; veleszületeH
,e,gyhann",dda. merst."l,t.... és G Imerulnek fel Rozségemk bel- I szolgálják.. Egy átfogó egyéni I gyengeségben 8, dngógörc!>Den
Jalw;i Idslak:isépHő .akció állal életéből és ezek bizon,Yosfenyt !és nemzet! 'egészségvédelem il 7 cse-esemő puszi nIt el. t'.:relme·
)eiépiteü kis httzak terheit is I velnek fl jövőben előttünk álló, cél, vagyis: hogy ne várjuk szesedést CSQk 2 esetben jelöl.
"különböző tebel'változtatások-. I mindnyájunlmt komolJan é.- I meg, mig valald megbetegszik l I tek meg haláloknak, de való-

kal könnyitH{. deklö magyar SQrsra, amelynek I hanem Ol};;lU egésEséges élei- szinö, hogy fi szi'Jbnjok okozta
De volt a 13eszédDek egy má- jobbra, vagy balra fordulása J körülményeket t e r € m t s ü fi k, h~lálokok egy része az erek

sik része is, amely teljesen ki· egy újabh. eZér év kialakulAsá- Ihogy valóba~ senki se legyen elmeszesedésének számlájára ir·
éelégHi á tömegek, elsősorban6 ra döntő beíolyásu lehet, iHe- Ibeteg. Ne betegeket gyógyit. hntől>.
,falusi inteHigeneia vágyait. töleg lesz. A Bépek nagy világ- sunk, hanem a betegségeke! Szerepelt még 3 öuakasz1ás

. ,A miniszter~!nök II maga j ver~enyében csak egy testben- győzzük le, illetőleg gyengitsük és 3 vilbcfullás is a halMokok
hiivös és mégis melengetó hang- ,'lélekben erős, szellemileg és meg annyira, hogy ne legyenek között

.. ;j~ 'lis.5zautasitoUa a vidéki in- . sz~szerüleg terjeszkedésre ké- képesek ::;enkHsemegbetegi Az 1936. évi n éprriozgalo!1;l
:!.t.~llig~n.cia eHen elbangzott lá-l; p~s nemzet tudja m:gáHani he- leni. Ezt anagy célt pedig il I Gyomán kiHönben igy álaktlH:
'madasot{at és hangsuiyozta. lJét, ezen a iehetoségen áll, mai fejlett orvos tudomány I l?lveszületctt 192, ··elhalf:i44

,-bogy az ország vezetőinek a l vagy bukik mindnyájunk nagy előbb·ut6bbel fogja érni egyén, igy [t természetesszulKI-

'. kÖJ.;éDoszt::ilvból kell kikerülni-] á.lmá: fi :revízió is! Most pedig térjünk f'!lfi hl. R'odáf' 48.
ök. ~z ne~ ~gY~árt osztá!! KormlÍllyzatnnk felismerte a l llljdonképeni, . eimben jelzett Hn!vaszü1eteU 5 gyermek, 1

, favQrlzálásalJelenh t mert a ml- : közegészségügy nemzetmentő I igéretünk beváHásál.'aés lássuk, é,'ün 25 gyermek n3H' el,
.nis~terelnök ugyanekkor azt is Inagy fontosságát és minden Ihogyan alakultak' a k6zegész- kb. 13 százalék, mni megnyng

!djelenteUe, 'h:ogy fi kőieposz-! eszközzel egy erősebb, testileg- ' ~gügj'i ésnépmozgaJmi viszo- latóan jó eredmény, A ferWz6~

tály! a ljépi erőkből kivánja Ol szellemileg megedzeU, e beteg- nyok fi sokakáUni óes21roH, de hetegségben és giimőkórbanei ..
teHrissHenL l ségekWI lehetőleg megkiméit ~Ho\d)an visszfJsóvárgoH 193J3-os haltak sz:2J.mát jeleztiili.

A magyar nép csakhelyeselQ l nemzedék megteremíés.én gra~ esztendőben, ! Házasságra 82 PQr lépett. (Kt''''
beH ezt a politikát Már azért ! aozik. A ~iszt3Grvosikf,jr úU!,!v , ...KözegészségugyHeg kielégHó l vés!i.
is, mert Darányi Kálmán mi· l szervezése, a községi . orvosi osz!MYEatot adhatunk azelmuit ÜsszehasonlWisképen Endrőd
niszterelnök mindjárt be is .bi~ Ivizsgák elrendelése, a báb2.k I évnek. Sől egy kis dicséret is község ad3ta i ::l következők:
zonyitotta, hogy 0Z fi politika IismétW tanfolyamai, a s2ü1é- ! megmeU, mert megkiméHhen·PerWz6helegsé ~ közül
néJa nemcsak. szóooki forma, . szeti rendtartás új a!ap-Q-kra .1 nvr;ketl1ülmi sul.yosabh járvá- I fusz :3 esetböl l halálnz:áS~í)í,



Békésvárm egyé pen
a kutak 73 százaléka

.rossz· vizü

A vármegye Közigazgatásibi
zoHságának legutóbbi ü!ésén
RötUer István dr: Vill. főorvos

a rendes havi jelentése során
.arról is megemlékezett, hogy
agelm1.üt esztendőben- tovább
foly~ak til lmhdzsgálatolc Ezek
szerint· li rnegyei kutak 73 szá
zaléka kitogá~ alá esik, (Az or
szágb~Fi. a kutak 75 százaiéka
rossz vizü). A vizvizsgáiatok
során 1936·ban hat kutra került
rá a Zöldkereszt az l)iható viz"
feliralu táblája.

Néhány ':'Ragyon érdekes
adat a világ élet~bői

A vilAg ~lelmiszerfogyaszta

sának statisztikájából isrnertet~

jük a következő adatokat A
burgonyafogyasztúeban Német
ország vezet, ft.>jenként 475 ki
lo.grammaL Csehszlovákiában
465, Belgiumban 351. Ausztrin
ban 322» Magyarorszagon 275,
Svájcban 172 kg, a fejadag.
Legtöbb lienyeret fogyaszt Bel~
gium, legtöbb cukrot az Eg}'e~

. sült Államok, legtöbb teatAng~

Ha. A kávcfogY2sztásban. a dá~

nok és svédek, a kakaófogyasz~

táshan a hollandok vezemek
Európában a legnagyobb bo['~

ivók a franciák~ akiknél31l évi
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AGÁSOR!rt'31 :

annyi
enné!

sósavvSl! le~

szünk próbát, pe:zseg-e a rög.
E;: fl pezsgés ugyanis í1innak!Ji
megáHapitására volnr.,
hogy fi talajban van-e szénsa
vas mész, vagy nincs,· Az
talaj tehát digózás"al, vagy sgén
savas mészkőporral culkm'gyíi.ri
mésziszappal) meg

Ha azonban pezíieg,
aklwf,oo nO~ akkor is egy-o
áHalán nem biztos, hogy Vt\O
benne szénsavas mész tölő-s

mennyiségben. Mert pezseg tI'

.rög akkor is; szénsavas néd-
vagyis szóda, magyarul

sziksó van Ez fl.

legveszejelmesebh a
lermőlalajuak, amellyel még
nehezebb megküzdeni, mint
rneszhi án fiyaL

ral,allmliat e núl'
gyon is bizonylahmnl ismerhet:..
jak meg a pezsgési
Pontos vizsgáEatot csak vegyki.
sérieli áBomason

vagy

Nagy az érdek lődés az ·Il.

Országos Meziigazda~ I

. SáCtoi K ih~~ !..- ,

kutyacsopo:rtja iránt l
A me'zőgazdasllgi. IdáHHás ke.l

.elében rendezik évek Mi] a
.leg,nagvobbszabásu ku!vabemü.· I

aJ. ~ .J í
tatókat Ezeknek a kiáUilások~ I

. I
nak az évről-évre fokozódó I'

nagy sil,ere és a már mInd, fi

alkalommal jóelöre t<Jp~s'ltal~ I
haló feltűnő érdeklődéS'a ha- I

zai kutyan.dwsz ft'jlődéséí bi-I
zonyitja, ami hovatoliább a I
magyari' blenyésdést a nyuga~ I
ti. ál.~~mok Inagas sz.i~vonaliu~a I
emen. Az ebtenyésztes ma mar,
. I. '. h ' . I
De~c:a~ pas~zlO,.. ,anem ,~,a~-I
dasagR Jefentosége ~S 1ZU· ,

. ,. '.' 1
iönosen annál bgva'~ "hogy a
k~rföldiek érdeklődését 'min

'denkor felkeltik :. érdekes
kübejü eredeti mag)'arkl!tyák,

A vidékrölfeUlüzolt kntyá
IHi.l50 sz&zatékos sdllüási ked
.vezménnYell,eheta 'kiálHtásra
telkJi.Üóeni é:fvh,szászáHitaÍl1.

HIRDESSE
LA NKB.A

nizmos~ól s feihiv~a a HgyeI~

met Mt fonlos, tápszer jeleritő~

ségére: a soványtejre és ill vér
:re: !{(Uőnösen az utóbbi ki~
használása elhmiyagolt, 8 ezért
évente !iz millió kiM vér megy
kárba. Ez évente másfél millió
ember számára heti egynapon
teljes élelmezést $zolgáltatna,
ami nemzetgazdasági szempont
ból nem elhanyago!andó. Bizo·
nyára a, nagyközönség Uájéko~

zatla!bága. . lehet ennek oka,
mert a vértől az emberek nagy
része' nemidegel1kedik, de aA
csak iiba'ITér és véreshurka aiak-~

jában veszi magához:. Nagyobb
propaganda és az elké"zités
m.ódjanak s-zélesebb körben
vaíó l"mertetése biwnyára meg~

változtatnA a helyzetet

Ipan munkát
házlk~zeje,ben végezn!

nem sZőbzd

Az :parügyi miniszler egy
adoUesetbötkitolyó!ag 40 339
19~6 sz elvi határozat kimond~
j~. hogy e~y városnak az a
ténykedese, hogy a képesités~

hez kötött kövezöipar körébe
tartozó munkát, 'mint inség
munkiu végezielte el, eHeuke~

zik el; KözszálH!ási Szabályzat
7 §~. bekezdésében foglalt
rendeAkezéssel. A miniszternek
ezt a döntését kétségtelenül az
egész kezmülparosságnagy
örömmel fogja fogadni, mert
véget vet az egyes városok és
községek részeről annak a gya~

korlatl1ak, hogy kézmű1jJ8Ifkö·
réhe lartozó munkák illségml.H1~

'ka eimén hkzike""elé~ben vé~

geidetnek

Zöldmező gyüiés
. jimuár31~én 'iCi pubHkáLt,,:)

utáojag'y o m a i'· kőzségházfl

na" J'termében 'iöldmezőbeslá"'
mológyilJé~les~, amelyre'Bú':
dapeströldr. p Ilikoviek József,
a>zö!dmező szöv.etség ig!:l\Egató.
.j~ is eljö~~, "". .'

JM-ARJ~;ni ~;/é5~k?L&~:~f;~?6n ."
tartanak. gyulésl.' .... -", "!~;lJi!I'-<'<i::ó>.)~'~..• .1'--'qJl -r..':"'" .. 'i~,.

. Felfú ,jlik'mfndkét . kÖzség'-;·KedvesG~:zdáhl f::Neked
zülddleJ'o'gazdáÜ és áz éfdel{.- dozom munkámat, életemet.

: lódrket,hogy minéls~ámosab~ . deljesHemp!l.rancsai~

ban. vegyenek' részt a gyűlé- dat~ cserébe csák lilzt kérem,
seken , . bogy. elviselhetővé

§o'somat
Napjában legalább

adjblbégesen enni és Ü1JrAi F

ba nehéz munkát végzek,
ször is itass meg

Tedd lehetövé. hogy
napi Lhunkam után, II sártól,
piszoktól megtiszlog21tva, szá
raz helyen, meleg szalmán ele
gendő ideig pihenhessd~ és
gyüjihessek erőt a másnapi
munkához!

Ne terhelj meg túlságosan és
ne kényszeríts ülleggel és ke
~yetlen ostorozással erőmet

meghaladó feladat elvt"gzésére,
hisz ami tölem telik? szépszóra
1:., elvégzem .

Haulközben megáll u II
henni. nyáron árnyékos,
szélvédett helyre, áWts,
emH~m? innom és

Ha megsán~,ulok? ,vagy meg<
betegszem, hi vass hozzúm or
vost, ldmélj addig, m~g u1ra
lábra tudok Bé szer·
szám felsebezle a bóröm, ne
fogj addig eié, amig se~

nem hegedtek !
a munkából kjőregedtem

heieg5ég
meg1 ne hagyj soká- kin~

liódriJ j légy irg~lmas és' gyors,
fáidah:ntunleütes módm:l.irlasslú 1

"

Dr.. éSL áras Gábor
eiőCldása a
Béké~csabaij

Orvosi .Körben
A békéscs31bai orvosok tudo~

mányos ei6adássm'oJ'alát ál muh
'szerdán nyitoHa meg dr. Mé~

száros Gábo>' egyetemi lanár
. kórházigazgaió, aki II Ujabb
irányelvek a diaeHkaban" cim~

mel})eszélt.
Igen elvezetes formáb~m s

n~gy tudon1ányos. felk~szüUségo
gel ismerteUe, az egyéni élei o

me2éshe~ szükséges, éiebnisle·
rek és anyagokjelenl!:)ségét,
emelve a ma uralkodó tudo~

mányos áHáspontot, azonkivül
.a sók, füsí'.el'ek, ~sirok helyteo

len J 2!slmUatából tredő ldl.iro~

kat QvoU ~ tWzQU Ye~blr~"

átlago:! 'e~iYefÁkénti íogyas;Úás
178 IÚel.\ A sörfogyasztás átla·
ga Bd 'iumhao . AngEáb8!D.
80; Németországban 76 liter,

An~lia,Franci~wrgzt1g, Ame,..
rika, Németország, Ol~szország,
Japán és Oroszország hadi ki·
adásainak 1936 évi összege ft

köHségvetések eUenörizhető té
telei szerint 2290 millió fontra
emelkede,t; ez II bét nagyhata
lom naponta mintegy hat éEl
félmillió fontot, percenként
4400 angol fontot~ tehát per·
cenként 105.600 pengő! költ
fegyverkezésre.
" Csikágóban négy hét alaH· 30
százalékkal emelkedett a búza
ára.

Japánban erősen leromlottak
a gazdasági és közegészségügyi
vis ónyok. Mig 1931-ben ezer
ujonc közül 354-ettalaHakka-.
tonai szolgálatra aikalmasnak.
addig J935-ben. ezer közül csak
250-et. A tödővészesetek· ..• a.rá~
nya ezer lakosonként 24·re
ém,elkedett· .' ,

A legujahb státi~zlika ~lerint

m~ már mintegy 60 milHo da~

rab rádiókészülék muködik a
vHágon s
s~~'éá!

cs~hli. . ... , '. ,'.
Az E~yesült Álla:1 ok költség~

vetése 316 millió dollárt irá~

nyoz .e16 azin$égenJhilé~re,

981 miHió doHarl a ,honvéde
lemre.

Amenka' legtöbbet lü:resó
8dóHzeLói a köveLkezők:,Hearst
, . '.... .

ujsagkinily évi 500 Mac
West Wmszin~szno 480.000,
Gutzeit aCéhmignás 400,00(1 uot
lár jövedelem ulá.n fizet adót
Marliene Ditdch évi 370 ezer
dollár jöveuelmet vaHolt be.



"';\'gylhHéIlcsták met8iését k,·
rnertet\ ll. NÖvényvé~dern .t:>S
~{ertészet legojahb száma. Cik
keke/. k5.lö'l'm6g tU: elö:regedeU
~y.ümőlest!hl:. iíjitásáró~. a gyil
mölesfák· 'áH)l1ésánnka jetentő~

iS-égéró!, e. hoi:' CÚ:fs3vtartal[n&~
roi, egy' nj, kfiHöldön 'bev/iU
g.FürnÖicsterrneszttsirjlóds~e.,>

Től, a vörteH~' irtá5áról~ II vini
goskert stilusáról, a D'viimö!es.·
fá.k trAgyáz!L<;tkó!' O"~-i. dus;úi
íHuiiztré!t) tla:ines gyümölcské
pelt'is kö:id6 két sbatdiipból egy
nHtalorl.lmai ;a cNo"í"ényvMé.
lern" 'ldadóhi vn!r;I0. (Bndape,<;t',
V., Föidmivelésüg"vi Minis~fé

f~um) iapunkm való hivatKo:'
kozas~l dUt.~ianul küid mn~t-t·

ványslámot .

jelmezbáit rendeznek a g)~1k~

mai líereskedö és iparosifjafr.
A Gyoma] Ip<'H'o3 és l{er>?skedó
Ifjak Ünk é(..\z6köreí9b7. lan.
31. néJpjEm. vdsámaP. este S Örö}
kezdellel. il l"ioiler sz-álióbon
J,zim.zí"b6Ij r!?ndez.belépód:j
sl.l2:mé!~!cl1kéni l pengö 20 Miér.
családiegy(három Sl.emél~T~}

3pengó. BelépcHegY0K Qlóre
is vá 11nalók Kiss Isl::ál1ná! és
Hflibadl Árpádnbt. A meghli'ó
kivánalröfelmul('li~!ldó. A lel·
meziZsek fe!vomdásB eíl'éHwr
ke.ldódHcAk{ls7.cb!J;., kg-őHev

lescbb és kgerede.lib:b jdmuc'
ket érlBl::.es idm~7dine! 10101
m.i3l1ák. Adijak od,:'lilik':;;éie-i
jelenlevŐ l,öiönség sz.emé!Y0~

seD gYe!!_orolitl ci bélépóiegy..
hez csaloít 5zflvazósze!vénflV~1.

A zenél FarHZlsimnlü Imre icl·
• • . , • j, j'

res ?·~ne1"iJra S2Qj~an~'Jac'

E hazánkban áUalánosan be·
..ált és ismert nnltrágyahatá
sáma buza; deáHaiában min:'
den növény gyorsahban, €lŐ

!eljesebbeo. fejlődik. s elóbb fe
jeú be ·l.enyészídejét !

Igen ám, de hányan vannak.•.
aldk elmulasztoWik. óssze1 ~d
ni a s~mper1o"szfátO:t!

Jobb ugyan, ba ősszc! adjuk4

de tavasszal sem késő még,:
kt1!önősen a nem tulságosao., .
kötött talajokon.Fejtrágyakéat
adun!:;: lib. u~.J'anann:yH,ameny~.
nyit (')sszel 8?oktlll',lk. adoJ. :-\
20 pengön fe~lilibuza: meg.,.
érdemli.

Nem buja t.alajou. célszeru
lesz stuperfosztátot és pétisót
is':adnl fe}lragyának és p(.~ig a
szuperfoszIátot annálkor-ábbau.
minél kötöttebb a taíaj. PCrsliEl

bóra,.keroéuyre faro-Qtt talajra
nem· é'zórjuk elJ hanem vart1nl:\~

mig B kemény tég kienged. A
s.znperfo.szMlbéfógasol.ásá1 ne
mU!as~~uk .cl ! .

19a1januá,~O, GVOMt\j UJSAS
..,~:::,:::::.~.'~',::::-::::.::.~.~. ;:::'~-:.~~~::::::~~~::::=~~:::::t:--:::..~.·::,::~v:;-~~-....,..~~...".,-~~-....;-....;;.. , ; rn ;,.", ~...# .... """ ~z7'G("'"W':I~ _ = ll< L ~'C'llli ~utwW>":;'''';''' ;LcixJ~~~::::-;

"1 1.. f.l' ". l . , 1'- l l
geZnI, alnJTcrr :[t Hó,escsalHH i vei .aranYJiJan nő a költség és! vésének mélységétől, szénsavas, § z u p e r f o ~ z fát $

is, amd:;;hez talajvizsgalat 3zem- l természetesen a föld értéke b. l mész tfll'talomiól j kisehb mér \
r q ." (' • * , ., i,,~. ,1 ,. • - ' .. ' ." 1-. ' , ~ J . k '"1 j

p(m'J"H)O~ uyozna lS l~lr\\C>llK. 1 ,"V1.WU}ogy a. l.Hgozas~ nem Bap- i tél,uen a terthet te 'vésetö és \
f)é mat< .a. h:HaI&j ismer'ée l szám;. haueni kőbméieJ' szerint j alR.kJ·ától is. !. . '

tP iS ~í''''f'11 JOpl-··,g ln':»"! ! l~""P ,.:~*A."'cl 1; n-~~';".",Ip.,.,,;,' <'" : \ ....c l • . ' j'
-, • J ~.' h ,<'", "Vo ' ,:~a ~H~c;.,,;u Z~ M v'<',::.'_~:~l d: a í ;JJlészoen szegeny s<l.l'gaföid-,

j ".,..,to~~h~- .,ry rI"')"'; ;~m·cn'""~,, i l·.,.,t(\~ I"'~g~' r.!T·~1' ""~"en C"," I ,:1 I' '., k Iv.:. ~"....h..'<'.:. '" :':'<~:'\, ,'''' "". ,:,.<C, ! ~"''':~' od,••.: ~·"J<t.A ~i.l.V." ~, WC' i acA. yao megteI'!tescsa,' muló!
3~e~.-t1[ne!-·f,t{31a]a.YlfUjl,sbÜZ5;{uk",!,-1.:0.'77(1;- n1 Jl:-....... r ,-r. ~ ..'A'~J...,..... ~r~l1ci. ~"': \ -l Ji"'~'" ll:. b' .1._~ ... _ ._~..:O. _., : ,:,c ..-J ..... _d:\~ Uil.h'_l:. i:::i. _~·J_,_,\--d.Vl'...cLi., ... ~"~ J ~n..;erf~eE.. Jarhat~ a~ne \'lLlen lzrl~: j
>:,.<"t.fl~~ -"l~J~-"f"!jt~r. j-l 4'".l"or-l:r<~-·~~'" I o::}) ~.o.,,,,,"~,,,;;,,,,,,,,,-,,,:,"..... j·..,,lj) {: ,- .- ,., . - ~... - ' {
....c:.""~" i7Ll )Cl!§ ," "- ""1\.""jlÜ~ "" '''·é<''''hU'': c"-,-",, G,-dnnltas. A helyesen' \'égzett J

\i._~'ás-?ini.. !\;ler.í u,Q..c.'r'eIHlr ~nDak I.' '2"" '-It' . i>". ' d' AC ] "c' .'i mgoL8.~ KO 2egemeK KI- l c:lgoztis pe ig e';S7,uzat o~,rQ l
!'dIsmeréséhez, hogy atkaim€tt- l számHásánál tehát ke!lfontosahb j szÓiá munka, <::melv busús~n!
h.'!u, .an.'~ij,,;.aag~tl 'li;esződni nemcsak ~.'.. a ~. ~12- l l.,.. -~R ·-[~41~i'~.~. l ." 1 ~ ... ~ ....... -.z;,. 1

J ~_ .' mOlgoSAiaSra benhv lIü 'UW- I nzcu YISSZS a 50:6. ilani'UStetgot j

hogy nem érdemes. hal1€m r. . é' I 'I' .1_ meg me"1nYHI gének hmerete. J eS költséget; föltéve, bogy a 1
égyenest l~áros; nem Ez függ az értékes anyag tf;k~! gazdálkodás m&gaj,,; é~:;znz€rit l
násel,b tanulság sen). 1'---" ,""'-~e«:s~~~_""" __"""' """"
dig hiáhavaló l
ember, ·0.§etieg I"wgyobb' dA. n,.,·a \)."Jl" l, aP,' 'g-'" h.l~·rel~ I
csináaJ mint amilyet meg s:.,q J . I
szüntetni,ha mészben szegény, )
vagy épen' sír.H,sóhal.1 gazdag .---.-.----- l
földdel' meg a fÖldjét, 'Kiskunfélegybázán a munká- l lat rendezését. ~ ijolgária és l

is aJ{anmk ugyt;trás Ho di- ·sok közé whant egy motoros l Jugos;dávia miniszteretnökei i

g'Ózás~l? Azt, hogy részben vonat. Egy ember megha.lt. kellő I vasárnap a!áirták a Balkán bé- I
s?cgény mészben.. sulyosan, kettő könnyebben kéjét bizlositó iSz~rződé8t,ame-'I
gazdagHsuk 6enelszerkezelét megseb.es~JL"":- M5Mly román. lyet öleléssel és csókkal pecsé-· I
művelésre ~l..kalmasghbá,.no. {r:ónörök& Firem::éhenvakbél- •. teltek meg. A ket állam ",ő8zi{j,- !
venyi tap41Dyag átadására ké· miHét után hashariyagyuHadns- te., örökös hanitságnt" fogadott í

J
pessé tegyük. Ezért keH HZ '&1· b:fL.'1 ~ulJo-san megbetegedett egymásnak c- .Mos~kí7áhan (
talajból, illetve az anyakőzet- - A hadsereg és' f! pad&men t most kezdték meg ~Z ellenJo.r· I
hőlmés?:hen gazdag 3árgafölde~ kőzöttwlyos' eHeDté.te.k 1:'.1h- mqalmi i'<)rekvések~el vádoh ,I

}
' -. Á " " ,It'4 b' ~. ... I ., ,.... " d " h f·· , . ,. . ~
nb~nya8znunk 5 (lZ, eL e,'he- and~h.~ hl· ~ apanmm. h. li(.s(-. cia;. eli: VOh 05zeme~ZtÓc,;; 8EO. l
nünk Nem szabád alcmbal1 fe- mán] .1emoádoH. A: 'badsereg : jeíakadémiai' eInök~ Plalal:ro'll'
lednfink, bogy' nem minden Kina megszáHás~t követeli, é1'J ; volt néphizto~;S:wkúÜük()7\"'oll I
sárga!öM digó, v2~fY tudomá- kti!onai dildaiurMké.:s?H· dB: l néDbl~tQs ést6hh vou m~[iaS:~ I

?-. J" 4,' ,..' ],.. " "". ..--<. f .' . '1" l 1 ::'. ~riyos lJtf'"~n i05?:. i-.;, IOSl Olyan __o ifJ:"':}"• .lesz Ol$:~G.;;; 65zte!lueJc i l~HGgUi3xO\'<leLHvatu.nö{Ok J,JÜll,:: i
sárgatold, meglJizáradvfl. annak, hügy Zsigmond ;király I perének iá:rgyál:ásM. Aválllot· I
15 könnyenmorzsölhalóa letdepülésLel1gedélyt..adoH az I .tal,hivétel .né·Hdil' Le:oi~. 5lÜ~ l

. l :...IZ. .,;.' • t ·"I· " , " ',p .,. , l, k ., I...' "ll-", •
ne:'lÍ~.'U me'Sz nuat:' ..,egegJ'sze" elSO LYJ.e.gy~ror5zagra j;:,<;vanUi)- I "elm; t::on1ye..í':et('u~~ta::r:!:;J>Etak:

riifi'i)ipn ügfi'}r.enenle~lléli1éd},clt4 H;lt ci.g.~nyoak. li I11Uzsiku5 ci- ~' ;f\J~'.itgyét1Z:"1-1AZ~.'~n~Binyi::iHs\t'{Fh~~

digód:'!nJ. &,71;!.,;alniassárgaföldct, gányo!-r nagy üimepgége~: kö·- I lilLbüntetés ki:;LUh~&2tLkfrt~...,...-;
hogY:''Cílak 9 tapasz!ásraalkal:-- ZJölt·kivánj~l:,.·dika I Kiskőrösön leégeH a váro-&i
mas sárgafőld jó digózásra. A.z jubil.eHmot ~~ '. Bü.dnag:\ Do- I j<lnJielep. ,\ k.~r WblJ i!li.LiI 50

~ .. l

olyan, rendszerint sötétebb ál'- ~Wk.05 h~I~~i~viÜ../')::;gün~sedeH l e~e:r PCJ'.l?6, -- f1üfl.a"Ir:1as• úr-I
nyalatú, sósavval nem líezsgö lov:a$be~'et>}:l !~en~lew-en három l y>:& pIJ5zhl q~; Amenbu hgse-
sil.rga, . (inkább vörbenyeges) j~löH !::{lul a ~g·~d.át~:l'ért· fl I &i-ilt lnm()~ Uze!]ka,i:lI~~á:
föld~ amely megszáradn,kőke- !\EP- m';J:;l:takiS jelüt'iJe h.of:J;l:mer ' ban, Az Oh~o {-s u fdl1mSJIH

·mény. éles darahokból áll, ta· Gyub ~neg'y<ci·pártmk~r:.VHétZ ,\ Clnnyíra kföutöUek~ hOgJ 'téhíiii~
pasztásra nem jó, (kunkorodik), E, dre LáSZlÓ gö~öWii f6szo1·, l Hó ember. földDlifutóvá lttt A 1
nem jó digózásra sem. Szike- gabiró nemzeti egység párH 1 ~zeretú~sétlen5éget eSDk ták')'!':· i
seink oagyrészénél ilyen '1Ö1'- !:,ro~ra~~malTi<nt nen? h.ivaia. ~a, ~H).gy 5!~) romió me!' Gi::-jat J

henyeges, erőseB vasas súrga" jos· JeloH é:'l (~rlger ~hkl{)s re· I es benzmt IS magával l:agaaoH !
föld van aíeHalaj alatt H& dig legHimista prógrammaliép I azarvlz. Ez az óriási Iuemnyl- l
lejjebb áSlAnk, a másottíkméter {,et. A vtll~sztási 315itáció már l ségüpetrólenm es olaj fi vit I
9zintjében nagyon sok kavicsol megkezdődött. _. Blum LE>O, l szinén kigyulladt. Most, mint l

.találunk. Ez a ~ka vics" már F-ranciaors~áű miniszierelnöke i valami lávafolyam ZÚd~ll ró a I
o . I ',' . l

sZénS3.'l7aSi mé~z, ~mely al egy- W'~~árn~p.n,agy ,beSZédet. mon_llatatlánUl maradt v.~rosokra. t
kor vij:áUásos terület kiszára· dolt Patlzsban .és békét -3Ján- - A spanyol nemzetI csaI~lok I
dása folytán ke!etkezeU s kris- Zott Németországn~IL - Hod.· I minden irányban foivtaltákeW· I
tályos szerkezete ·nagyon 501>:- @isa Mi/an cseh miniszterelnök l nyomulásukat. Madl'idot a Vő4 l
SZOf tisztán feliamerhető. En~ rá-dióbeszédben sürgette a Du- r05 kormány feljesen kjürHeUe. !
nek fl szintoek anyag!!. sem al~ navöIgypoWikai megbékélését Malaga eleste küszöbön áll. ~ j
kalmasdigózflsra~ .(mint ahogy és bejelentette a Mag'yfilro.fsztig- Megholt Lenhossek Mihály !ll vi~ l
tapasztásra sem való), mert a g-alvaló kereskedelmi kapcso." lághirü nlagyar orvosprofesswr'. j
kristályos mészkő - ft kavics, -~...-....~~ ...",,-~ • ..,....~....._~ l'
~ csak roppant ~oká mállik
el, igyafeltalaj JJel6Ie csak . HUl§zonkét peng.{) ! beteg,.Majd mindenütt elkést:;;kl
szerfölött lassan gazdagodik a buza l ta vet~ss~L A későn ve:e~t buza I

é b
nemboKfowdoH kel !(Heg. s lrost: en. ~, J

A tuiajdonképpeui digó csak Mint a lázc3s beleg a hőmé- l yossí:ul ment neki ti téJnek. l
a két mtHeren szi"ntból r·öt, ugy lesi most a gazda ti I Rendkivül jó i:av:~szi időjárás j
'bányászható ki. Szerencsés ki. tőzsdei buzajegyzést. Migawn-ll. ugyanookat helyn'ehozhat~ de l

l ban a lAzuli! az emelkedő hi- ma.idn<>m b-,'ztos, h02'i7"'''' .. e;kÁ
- lvélel, ha feljebb vau, deakkora " ~J OLL 4 '=' J

eseUeg,nem is keUdi.góznÍ. gauyszál ros,szal J.·elent, addiga IseU buza éredése beleesik .a J

Egy kis bold (1200 n,-öl) meg- tőzsdei magas' jegyzés végre hirtelen nyárba, S megszaruLI
teritéséhez kb. 800 köbméter meghoz'laa.buzatermesztés gyó· El keUkövetnünk mindent, l

i:!yul'ását,._ .- ' lföldet kell mozgósHani. Kal, .. hogya buza fejlődésétsiettes-

holdra átszámitva tehát' De cs.akárban j sük. Ennek szinte egyedüli sze- l
l!;öbméterrelkelI sz~rnolniJ ami< Mert 'ezé'ii buzetermeié'sünk re a foszforsaw;5 m-atrj~~p l:! cl



Csa!ásért elitélt gabol1ake'
reskedö. A gyulai törvénys?ék
szombaton itélkeieH G r ti II)

AdoU, okányi gabonakeresked6
fele U, aki 15 mm. cirokmagot
210 pengöért eladott K i il' á 1y
AUier!nek, de nem szállHouil
le. Grün Adolf II pénzt mula
liu,ra és nőkre költötte A tör
vényszék c s a i ft s vélségében
mondotta ki bünösnek és e~v

hÓHapi fogházra HéHe. Az ité
let nem jogerős.

Uj: hetilap Tl.-Jl"kevén ,:ri
szántuH Ujsag" eim.mel, l~;)r·
mállypárti progmmmal uj he·
map induh Turkevén, Első szú
ma, dr Hajdu János földbir
tokos kiadásában és Szab,)k~

Árpád szerkes:désében, e hH
elején jelent meg.

nmtm

(4r''fCn\~~,~ UJ~fíV:~~ , 5 t937. január 30.
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r--' , "." I llLllll I f' ! ,, ,\.:y~rn~ ~JKoz~eg II~Jl Ji ' , , Igye em .
KérrV]S'ZlOH?~stuk::re I . A folyó évi általános kere.·
Feb;uár Ile 2-;).:0. ke,dden dél.. I --- seH adór2, továbbá a évi

eWü8 óraiwJ:' I B d. l b ra n. jövedelem- és val4yonadóra vo~

f6~r.dkh!mj,kö.zgyülést Bt·,;Jtp!'Ürn ~-[1'('1:"'r:r ""hnno' pa'fok E 6,b nllllkozólag legkésőbb folyó évi
"._,' "', ;j'<'J t.,~" ~H" ~: '. • . I~Y sarotí an február hó végéig bevalhbt keH

T á r g]l s ú .r !J Jé a t; vGl::iki mindfg fJhagyoUan. á!! és' -vár. .• KörülzsOrlf!ja a ad.IJli.
1 Mult ülési jegyzókönyv hi- jj{}rr;uirnoros, 11frdgillatu lárma és lassan, kemJny leptekkel Akik ezeket az adókat sokal-

heJeh;rltése, sz/vére hág a mások Oröme. Nem irigyli, csak faj és a- ják. csak Jam.iar 'ilégéig kér..,
, JóváhallvoH határo:latok hOf{}' fanzóba párt át a zene, neki sirni. zol ogni, kiáltotti hetik az adó megáHapHási.t

bemulat3tstí" .
, Főispán Ur. üJvőziés há- kellene. De csak ál! fS vór . .. A szeméből egy árva fd.jny. I

,.zasságkötése a:k.a~mtb~L. é (: csepp észrevétlenül lehull, pedig azt sem tudja, /wgy meg~ ~ Értek.ezlet lókivite'"
, 4, Gazdaság! IS o a plt s re született-e, é/-e az Ass.zony valahoi. Csak áll és vár, hdt- •" k I h 40" '. .,.. í

vonalkozó vállalati szen~ődé8 lun e e"Qset'e1ro
, hemuta~ása.. .' , most, épen most eljö!]; mosolyogva, fénylő szemekke! ", . ' , , _,. l; MI.

Teriyészapaáilatok besze&'o Derekát átjtJ,[fná két erős keze, óh miíy hóditón szólna a l " .Az O~~G~lI-J~.n~ar első nup-
zé3ére áUami kölcsön telvétele. p lő l' f • ' • ! Jaira szukeul.8koru értekezletetunt! . _. erzse GU!!OI': [<yal/nanak s2emfóen, szája ki h!voU ji "" I lói-"fe., Községháza hivatalos he-! ' , - , '! vssze, ",me!yel1 íi!Vhe~

" csa ftan Ila. vaKyon megremegne és a jű/ebe sllgná, hogy Ő lünk és II lóértékesHés
, Ryiségeinek feriöileoiiés8, i I" '

. 7" Fásitási bizottság mega!a- i a :szere me, o a szerelme, . - De csak fi!! es var; vár,.. idószed'a kérdését tárgyaHák
kitása. ,! I elnöl:dő Geist Gyula

g" Szegényházi gondnok ké-I A mükedvelő előadások ren- I Május 30: M. Máv. ~ VSE, I den ismertette az értekezlet cél.
relme,a nyugtabéíyeg'iHeték- de?öség~l1ek f'.$!ve!mébe. Bé~ CASS-KOTE~ Rli.myadHiyTK, I já[~ kidombodtvSJ ló~;ilnteH1nk
nek a közseg által történő ál-, kés vármegye Törvenyhliltósági RISE, BlSE~M.Töreln:é~.T,'\cl aktku!i.lsának a tenyésztés fejli).

',vailablsa érdekében. l T k l-!. •. ' .,,- NÁ v ,., B' G SC ' lA ' k" .IS o ull..1Ylhl cpm'lve,esu ..~~ ,- xy. . i úo:scre gys 'orOJt Igen jSlení{is
. 9., A földretorm során a I zotlsága tudomás~ra fi o z:;; fl JuniL,:l.s, G.: VSE- ~:U,~~ ETR 'I hatását, kérve a megjelent!d-
községnek , legelők vé- . d l .' ldte!árának a törzsv8gyonbóI tür-I mm azon egyesülete/mek, ino ~ -Hunya!:!!, TAC EIK i kü öUeket, hogy iókiv!te,Wo.k
ténö fizeté:ie, tézményeknek, stb., amelyek I J~niu'i\ 13: ETK-rnSE; GJse l fejiesz[ésére vonatkozó ésne-

Elölj8rüs;§gi c1Glerj.'sztés mükedvelői előadásfiK rendG-I-VSE, Hunyadi-M.Tör{'kvés. \ Yé1:deiK,et tegyék Hleg.
il községi 'földek hasznosi/ása zésével toglalkQzn~k; hogy ~ KOTE-BTE; ~ Th-! i Toldy Miklós Wlt!Ílr hí.jékoz~!il~
és 81 községnél eiöfordu!ó ipari I BizoUságtól az engeJéiyt még, Junius 20, M.Máv.-:-Hl.myadi, li tást ll)'Ujtott az 1936 év !óld~'i:"
m,unkáiato~ mi~érlt !Örténö vé- l, a színdarab betanulá§~ és D.~ GyTK - VSE, CASS ~ mSE, teli helyzelér61, (ísszehasonlitva
geztetese tUfgynÍ23n. ! AJ d d

! arra tOfuitan ó, kiaá~ok esz· KÜl'E-M. Törekvés. az utobbi éV4:k lókivHeli ada e

11., Póhalmi bimla ügyéh-en I I,. az i,skO,laíenn!artók beadvá~yy:. ködése előtt kérjék, nehogy Julius 27: VSE~TAC, lf.{.Tö· I tait II lóállomány es az évi fe~

12 B
. k .r." olyan da. &bot tamlUan"k, be, rekvés-ETK, ~vSC-BI;;:w, I deztetésl;k aialadásávaL Ezek"" )e"ieny~zegl 'özs~gl lS- ",. , t,..,-, ..;JD

l,{O,',laitani,tó~, 1H*~,Ügyébene16!-1 amelyet la jövöb~n semmi kő- l alapján megáilapiíoHa az ,erl~·
járós3:g~ elöt.Hjeszté5. " , l~ülmények ,~özöU sem enge. " " , II kt?zlet, hogy fl jelenle.gi., lÓlét-
, '3., GriU·fét.e türvénytár. 20 l.dé1yezhetnek. A,nyakönyyi hírek szám mellett, rendes feqezteié·
k.s~etenek a g\ omai fŐSZO!gabi-i" LEGUJABB A gyomai ImYflkönyvi hiva~ I seket ieHételezve, 15-20,000
rói hi 'i~.aaJ részére törlénő át- SPORTHIREK tal könyveibe január lS·tól 27-, darab lovat száHHhahmk küt·
.engedése.'. 1 • ~ i. 1,,' l., 19 a d:Övetll'>.ezŐ l'oile]egyzések tör" földre a nélkül, hogy lótenvé"z-

H" G Kiss József kE.'relme il l É .r
községi területen lévő V;'e:gert l Csabai sza~d csoport I Mole!!:: tésünk ezt megsinylené.
Mihály téle , megvételéhez sorsolása Születtek: Szendrei Ferencz· mészetesen, szükségesnek

, hozzájá.rulás. megadása érdeM'Február 28: GyTK _ GySe né Herter Máriának fia, T",;ász- toHa;il. bizottság, hogy a kivi~
ben. " ".. ószimérkőzés. ló, ág. h. ev., Fülöp Józsefné tdre kerülő lóanyagból n t€~
. 15,; Köisegélyezés iránti ké~ , Dinya Etelkának fia. Józsefrk.". nyésztésre aikalm3.5: kalJicákat

r:ehrrek. " , Már~jus 7: ETK-GyTK őszi J' b I '" . t Ak A ,;; k
mérkőzés. am or mréné Leg!édi Teré- VlSSZ3:ar Si;'! '. ?' dte -ez!eiten

Március 14: GvTK-M. M \V, ziának Ha, Lajos' ref., Farkas megjeleut kiküldöUek :ismertet
BTE-M.Törekvés,CASS VSE" Andrbné Óvári Timár Erzsé- ték lókivHelünk loYábbi helyes
Hunyadi-GySe. ETK .,. KOTE. belnek fia, Ede - Antal, rk., lrányá fejlesztésére vonatl_ozÓ

Március 21: KOl'. _ GyTK, Kalulti Gergelyné Lukács Er-\ észrevételeiket, rámutatva arra,
G3'SC-BTE, BISE _ Hunj'adi, zsébelnek leánya, Ilona, rel." hogy lóáHornányunk csökkené
TAC.---,CASS VSE _ ETK. Lakatos Gizellának fia, , LaJOS, se folytán a folyó évben nem

Április 4: GyTK-TAC, BTE ref., Bauder Józséfné Kereki lesz minden nehézség nélkül
-CASS, ETK-J.íf1.MÁV, KOTE Rózának Ha, József, ref., Izsó megvásárolható az a lómermyi-
-GySe. Lajosné M. Szabó Piroskáuak ség, amely kiviteli leliel6ségei-

Aprilis 11: M.Törekvés-GyTK; ,fu~» László, rel. . I nek teljes kihasználását bi;;,;to-

GySC - M.M,:..V, VSE ~ ETE, Házasságot kötöttek: Tótka sitaná.
B!SE-KOTE, Huoyadi.,.,...,.TAC, Bálint és Cs. Nagy Margit, Ká- __iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiOOiöiiiiiiiiiiiiWioiiiiiiiiiiiiii;;;;;"iiiiiiiiiil\O

ETK~CASS. dár Elek és Garai Róza, Gyeb-
"AprWs 18: MMAv -'CASS, I nár'LajosésCsathÁgnes, Sza~

GyTK -' ETK. M. Törekvés -- "bó Lajos és Lukács Mária, Ma
GySe, KOTE-Hunyadi, BTE- gyariLajos és· B. Marjai Erzsé
,BI~E. ' bet,Poil'gesz Lajos és Bk/sz

Aprilis 25: 'fAC ~- KOTR, Elia.
BiSE~GyTK, M. MAV - BTE, Meghaltal<: Özv. Kovács Sán-
GySC-ETK, VSE - M. Törek~ dorné Sági JuHanna 75 éves"
ves, CASS-Hunyadi. I

Május 2: GyTK-BTE, ETK I"k., Ladtanyi Antai 63 éves,
_ Hunyadi, CASS-GySC, BISE ref., Parldzs Imréné label Ha-

T
num 30 éves, örmény katnli.!

-M. M i.V. M. órekvés-TAC. k G L '
MA' "H d' -\'5 ~ TAC 'us~ ál ás~ló 70 é\'es, ref.,!

aJUS ,,: ~!lya 1~ c, ,. i
-BISE. GySC-GyTK, ETK- Varga Lajos 8 éves, reL, ÓlV,'

BTE, M.Törekvés-CASS. KOTE' Kruchió Sándorné Kéri lsóliiJl,
--M.MÁy " , 70 éves, ref., BartoitMihálJ'ué

Május 23: M.M:áv -lY1. Törek~ I Schwalm Zsuzsanna Sa: éves"
vés, VSE-KO'fE, GyTK·CASS, I ág.h. ev., fl. Széles Jánosné i

~'I't:~TAG·, ! S~ekefes Erzsébe! .w éves» re!. I

,Héifőn25 fok hideg, l
csütörtökön 2 fok I

Celsius volt
-Januát25 virradóra 25 Cel-

. $ius-fok hideget mutattak a
" gyomai hőmérők. Kedden, 26

án megindult a havazás ég ben
ne voltunk a legerősebb téli
időben. Már 27-én este eny
hiUni kezdett és 280 án már 5
lok meleg leU napközben. Péno

teken reggel -:- 2 fok mdegben
cs~ndes esö voU, amely a hó
ból sokat elolvasztott.

Negy napon belü.l 30 Ce1siu,;~

fokhom6rsékleti válloz:is volL.
~s merje még valaki áUHani. l
nogy csak az _áprilisi időjárás!

szokoUsze:>zélyes lenni t

Ura csibeszállítc
rn áav érl<ezett

A ketrece:;; csibt'nevélés akció- I
. jában, pénteken 1588 drb. szép I

' és élénk csibe érkezett Kecske- •
métröl.Ezeketa csibéket ft HOM- i
BAR sz;ővetkezetnéi n.eveUk fet I



FEE'.t a'-na:7il7iíCffi??TZFIT

Elad6 egy drb. óntött v·askályha esti
vekkel egyútt, egy drb. hosszú iróasz
ta! 2 fiókkal. egy drb. Ü%ieti pultaS%.·
ta.l. Megtekinthe~ö _. "'asárnapkivéte~

lével - bármikor: Gr. Tisza I. ut 43,

K;jJe[ a !?'·'Yi'.:li lJn.jxh07 Wr10J.d
f;'Rl.iir··L:li:! :í,~jh.JJrnl ffih1 e1.!:4d6. -- Ér!
,\te_1:v~t'et~;1{:-:,.2fi: lHir"ffS ':yi~5h:i.\1JfíSl i??i-,
):<~C:lí Svgiü-·-u1 19.. 2-!

Zamatos m~nö:ségüimagas fuku
ceglédi fehél", ujbor literenké!lt 4e
fíHérért t\apl,3.1Ó f«erekes KárolytriI.
UgYEmaIt R'l. <5 b.Q1" merie 56 mlél".

G·rÓ'f '!isza lshá!'J u. 2i) 8.7.ár·n aJ.ati:
2 p.,do& 5zc1Ms lal,á:s nl.árciU9 !-f-e
krn~6, 2~3

Szilágyi Gergely korcsmáros egy k}

mérő! [H"[('S. É~del{J&dni lehet: Gyomán
Jókai-utca 13, 2~i

<:.:~:h;:··

~]','~ E-.;:::~ T;aT·;.[~·~· ~,.~ .•. ,:~sn. '1-'::,:~:':;~~\51-' V

\

~\~t-;·í.\-~T :3~ ':\'"':;' ~< ~_~.a ~ l.(;l j ::-- E-l r:! ;jn ... f
bDn i'~)r_ i~J-[il ~':irs'tÓ~(IS J~i.rUe ~

Az A! si z ö "if e t s é g kHrta a
"Sp-offszerüség·diját cr

, amelyre
igenyt szerez az az eg)'esfllet,
meiynek fl1tbaHal foglalkozó já~

ték';sai és ve?:előségi tagjai úgy
a pályán játék közben, mint
játék után sportszeni és fegyel
mezett viselkedést tanusihlGuk
és a bainoki év folyamán letU-

d. -

tással fegyelmíleg büntetye nem
voltak. A djj kizá:róh;g egyesű-

í Egy lö JIJ1J'potoM lk"'.,') r(JdJj eladó.
""".,;"~=.="""",';'.=~==_=.--,=_=..;;o;"",=.""_=""_=.=.'"",.""""~=_;;o==,""=,,,,,,,,~" ,,,,,,"~,,"~,,,,",,,,,,,.:-,,-,~-..=-=-,",,,,--,.,-_-e.,....1 Cima ldad~5hiliati'llban

. I

P I~ !
Lapunk 'Dorlrovata boS'zú I lelek részére adományozható I

téli szünet után jelen számnnk"'! és arra igényt egYének nem l
kal ismét megindul. Cehmk to-; tarthatnak. A o~zt. {'gyesfi- l
vabbra is az lesz, hogy olvasó~ l let diszoklevelet, az L o~tá.l'yU i
inkat Gyuma, Endrőd és a It I dijnyertes egyesület első csa-I
oszt. legt;:,íssebb spodhireiröl I pala pedig diszoldevelet és 141
megbiEható hidorrások felhasz- l darab gomblvukban hordható l
náiásával inforrmiljuk. La-! jelvényt kap~k. A dijat már a I

ötödik olclaUm kö~ \ most folyamatban levő t.avaszi !
l' l -T ' , . lzó Jü,{ a L. oszt. tavaszI. DaJ- I idényre is albümazz{ú. j

noki fordulójának teljes sDr-j ..---, - r NaS)'iO-A sz~Hd ~s ;;J'ori' j.;:\ lJim6vilt,

ST)1ásái is. i r.. ..~C ;á'.' ISk- . . cl h 't- s2crszAmr:::.aL szá.nk6~'~ "1,,,<:.(1. (',l)'oma,
li uj:.'>.j t_ úsm mm en ..e IV. j7nllY~ u, 3 840, 3--2

-~-~-------_.--- l·lőn és csütörtökön c-ste 7"'(ö1
GyTK rendes évi közgyülése! ... .. ' E1ad<i> eB"}':2 lárnpá:s l-el.e;res:;; p1ir

. l "f ' .. j 8';g tornaterm] tienmgen vesz- '..! ""i.l.~.l!':-'~'lli", ';:;;d'''-'--scin.;!,'l: "_« e:"''''' r'o.ll.''', l4·én, d.e. .té l~-~or ie,z : 1....U_ .~. - •• ~ I:U = -~ -' .. ':N ",...

b ) nek rés7t Takács Dániel veze.. i falióra, lwlelyaz ö,ika-t {:" negyed (Irá-az Ipartestület en. Ii l A

tése mellett, a Levente OBhon- l kat flti. crd:eklM6bI f.,)r~!~IJ,í<ll'ia..tt S~a-
-- .~--.- 1 ban (volt Szeretetház)'. I,· t>adságlér 5 5:0, 4-2

'
GySe legutóbbi táncmuiatsá· l ' J

ld ' ( KJ$S Bálint utca I 521. ahH lellG
gán Kner Endre 3,- P., lő f-.----' l La:dna~ En-dre té·te Mi! sza-Oaol\.hMl
S.árdor 1 - P., és Szilálo..'yi .Mi- i Ferencváros B-csapata csu-j

~J ro • eladó, vagy pedi;;: !öldi'ct elC'serilhetö,
h1.1y 1.- peJJgőt fizetett felÜl, l pán köHségmegtérités ine4lett l Élte1;:e.z.n1 lenet ulryano.tt. ~-2'
melvért ezuton is hálás köszö· ! vid-éki egyesületekhez a,jánl·l ......-_""'!'lI""'!'!"~~""l"!'_~"!""I~~'!'!!!'

dt 'k t kozik. ' 1:5: • 532 ..~ __$.,Ilete monaana . j ,
.--.------ i ll.. Eladó a H-t:'s5k eml.tku-tjáa egy !J~Y

H .. . l' ,.." II családi Mz minden gcn;.dii.ság.i mell-é'R:~
1:.1. oszt. JM.mo..a me~'kozese;:, I Kereskede~mi Miniszter a l épüleUel. nagy p0!thraL Ám Rom p

kezdési idopontja márc. H .. Ezt I mérkozések vezetésére utazó IamiMI 7,10f.l 1e!ter, ez micd á"t'fel1-e~Ö
J ~ ::SI ' h ' Á_i ímege.ozveg az e.maraw, mer- I játékvezetők részére 33 s~=a· l 8 es fe1 s-z"áz?,lékos kilrnatme,l eH ne"

kőzéseket l){JlJ:volHh~,k le. Az j lékosvasuti kedvezmény igény- j gyedél7i tOO pengő ~öi!eszté-ss-:t --- po
.. 'h 14;; • cl f" ~ ! J r..~' K6rössy·C-!5oma Sándorulcftban e-:;;JJ. oszt ie. r. ·'Cn lrezu. ':'lSO II bevételét engedélyezte. övőuen i,'

'T' t nagy hál: ga~l!z.H:ooÓn:3J..t !gefJ al1\a~m.as
mérkőzésük a Szövőgyár-l'uru I az egyesl11etek tehát c..~k a i 3200 pt'.tl~.;ar~. __ Egy a M.át:'i~8Rirály
meccs lesz. l l~edvezményes utat:á~ köH.sébTét l uton nagy telt,;j'Jrd. - A Horthy MIkjós

i-artoznak r~ea.tériteni l uton Gg;; üzleti ház a le:gí'-o-rga:mils?bb
c ., °'0"· .•. l helyen. -Egy coaládiMz .Zci):;'~té1e-

pen a 8Cft1l? !\hP:lé-s '1ton. - Bmíru.,ji
ugaron a r-oZynk halom n:WeUe·]a·jÓ
30 hold jó mi;;6ségii fál":..--o Q,jl'6g

álláSOD 38 mil (c.>hen'eL - R(><,'!iJpoS"'fl
3ü'JG n-égyszt1go1 quadrliiJa j pengő.

3 és rél fertály li köles ~eR-é!'etl tanf1~

vai. - A Ho-rthy uion ,I. pi.actéi i>0:z;;~

Iében "gy nagy üzleti Dág,
ÉrdeklM"lk forduljarw.B1 !.;;sÓgaJ'<fLS

ingathm ktiv:-etitöhÖz,

M!?au

helyárakkal.

A tizenl\ét esztendős . világ·
htrti i.rónő. ,4 mos! lon
doni csodegyermck irönóről

lk' "I - 'l. J' , 'í'iJ"Z'r~nü lVi.L efce'r'.';:5 .{CPP(;::ld 1 _ ~.

réíll cikkel közö! cl új
náma, eJmeJy na~y terjedelem·
b·cn ':s ~a7:cJag lel"jak'FHl1e1

SZEPEPLOK:

Z. Molná.r László,
rene, Sulyok
Gizi, HH:dessy

-;-1 ~-. rge.ng{5~ t.c~vBieJ!~sE"'n

pengő í'<gAré '1'. t: \f<?' S sii~dó

n8~ysiig és mlnőség SZ.crinl
.55.-40--45 iwnó darabonhéní,
vél~5iz!á9i m~l~c 2í-·5{f pengö

p~ro~ként

Binűmfipiac: Tyuk . 1.10,-
Hi:;"csir!-:e 1.10--1,1.5 pulyka
1 JOrY\;őn:;<vÍV'uk 1.30, 111zo:1. " e.... I. ~ -

liba Lr25, hizoii kacsa 1.JO Pi2il·
gÓ 'kg-1(~i1{j hetes ,csirke 0.50
í1cngőp:§r0I1~t2n!, lojás .20 P
k~-kén! :Is 6 (U,lér drb",kénL

J9:37,
9

Zenés

(Oyomán, 1931. janná1:" 21·-é1~)

G-ab-GfIlQpt&>;: lanuár 21 (az
úlo!sójeianjésűr:k) Óid c buz
ára lasscr; lii:morzso\ódoí; 20}'iD
p-enl;l6r61 19,5.0 pengőr\: cseH
a15. tiason16képenán?s,zs vo!! ,j

lengedb,zl1, amely egr béloiall
12 pel1gőról ] pengöre c!~

esóbbodoH A 'Iöbbi lerm,znv
ára válloz€liltm. Arpa 15-, zeh
16~-~ lökrn~g 2·8~~ p·engö.

és még több
kiváló magyar színész

Ennek El nagyrnél"elü magyar han
gús filmnek a központjában, Liszt
f~:renc világhírű zenéje áll, ame)y
Iyel elvarázsol eg}' fIatal magyar
grófkisasszonyL Aki szépet akar
látni.;ezt a 6z{'rrH~t és j,elkel gyönyör·
ködtető magyar filmet nézze meg

m:i'.isor kiegész~t\ie

vigjáték és Hangos a~

.V~tághiradókkaL

.. den
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Hirdetések dijszabásai:
Egyha,ábos (55 mm széles) l cm. magas h.írl.l-ete15
20 fíiJér. Otszöri hirdetésnél 10 százalék, tlzszerine~ .
15 5zázaJék. l negyedévi r.:rtlclésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2f) száza.iék kedvezményt adlmk.

m C1S2E± . t ..-.
~====;LOFIZETÉi, ÁRAK: Ir .l -~,- " ,

, F, 1-"0 P "'';:'j e-vrD ')'00 P ~"és- év~e 5'20 P l! Felelas uerki&:srlő: WAGNEK MÁRTOM
l;;~~;,yeJll1;)~re ;;J t i"" '1.;._ ~ ~ J. ~ .. t

Befizetések pos-uu:sekken; J S:;:erke~zt.3dg é~ !dad6h!lIatal'
JhJOgária-nyomda Gyoma" csekkszám J-S2Bn I .,HUNGARIA" KONYVNYOMDA

Lapzárta C s il t lj r I ó k este fi óra I G \J " li'! a. Kossuth lajos utca 64.
M~j-eJerllF, nlÍnden szombatol] reggeL l Telefon: 22

z J re - 77E7C

=

'ri i iiI ( ZE ..

A körlevelet ugya párt kép
viselő fagjainak, mind az ősz·

szes p6.rtszervezfleknek i4kiHd

l ték, .. leMt fl gyomai is meg'
l kilpla. .

te1,esi'enek tehát szervezeteink
akkor. amikor az ország lakos~

sagát ettől fl széls.őséges pn)
pagandát61 megónli iparko8'"
nak". .

Végül tmnak fl hiztos remé
nyének ad kifejezés1, hogy w
Nemzeti Egység P<írlja suu,,
ze/ei é,) hh'pi, akik önze//i:'í1ségük
nek, {iÍdozof- és nlunkal..é,-zslf!iik

nek oly tiszteletre milló módrn
adták twmjefét, a keresz/j'ért é,<

nemzeti irányu politika ádekitJffl

"köfdesst!f{t:ikcf ('[en/lll is maf{i-
déAta/anu! teUesi/l'ni fogják,

l A körlevélhe:>: Iú\tly Bél{.l 11

l kíii- és belpolitik::Ji. valamin! f.l

!gazdnsági helyzetröl r~;,;det{>s
i tájélwzl3lól csatol! a szen'e?e·

tek ré;;zére.

l - A munkásosztályele!szin
ll' \'onalának emelése céljából a

kormány az OTI segj~ségével

I munkáhslÍzak épHését hQtilroz~

I ta eL .
i - Gondoskodni iog a korImán)' a falusi lakosságnak ol
I csó lehérnemüvel való' eUátiÍ;
I "űról, amikor a mezőgazd~sági

I mnnkasn6knek telsőruhával és
I fehé:rnemüvel való UlPgsegité5éi
I végrehajtja, Ez [ll akci ó febru
II ár végén fog megWrtérmi.

-- A 5zociálpoHtikn terén to
I vább megy a kormány awn
! az uion, amelyet ::J. negyven
Inyolcórás munkahét és a leg
! kisebb munkabérek megállapi-

1ása terén eddig is követelt.

-'- A szellemi munkanélküli
I s.ég c&ökkentésére a kormán}'

I
csak azok a taf!ak jelentenek,
akik a párt programmjá! meg

" gyóu5déssel teszik mCf,;ukévd. Füf!,'
gösegi viszony. vagy kénJ'szer~

helyze! soheserri lehel II pár1w,kbil

l
,voM belépésI/ek indoka.

Felhivja fl szeritczetek fig.rel~

- mét az orszá~ kűlönbölő ré~

szeiben észbh nemzeíiet!·en
irányu titkos propagawÜ\r~,

melyet fl NemzetiEgp,ég Pári·
jának a maga teljes sr.erVézeti
erejével meg keH akadá!yowkL

,.,A srzdső politikai kilengé-
sek ~ írja Ivácly, Béla - a

!
tekintélyrombolás, a nélkül6z~

hetetlen tegyelem cs nendmeg!bO?;1UlSÚn-l irúnyulnBl>: ~s ezzel
! nz ors2f1g nyugalmát, hékés
j ulllnkúját \'eslélyezfeWr, ame~

l
i Jyeknek !}!egóvtlsát és bidosi:

tásat. a Nemzeti Egység Partj;)
1,1(~gds{)fendü-kötelességélJek

ltartja. .
Nemesak Q párBal, de fl nem

IzeHel szemhen is- köteiességet

A NemEcii Egység Pártj-a ked., tal épHeH kis hüzak tedwit is
den délelőtt tartotta meg ·ezévi kG!önböző teherváHoztatások~

első o r s z á g o s értekezleMt: I I;;.-;i könnyiti a kormány. A cél
amelyen Darányi Kálmán mi· l 3í1J, hom' fl kisemherek II ka
niszterelnök n;3;gy beszédet mon~ l poU javakat tulajdonul végleg

IdoH es bejelentette egy 'egés2! ! megsí!,e~ezhess,ék.
sereg gazdasági és szo·eldUs re-! - Mindazokat ai adóhs.lr-a
formintézkedés megtételéL lléko'tmt, melyek.· törölve nem
Beszédéből il falut éraesJ6 !'i'ol,ak, de ~melyek II leggyen<

részt az alábbiakban közöl.Jük: I..ö.~~b.~ egz.iszhmeiákra €! tegna-
_ A kormány egyharrnaadalgyobb suHyal neheledl1ek, a

csökkenti fi kamatát ('$ törlesz- I ko~máh}' Wröltetni fogia.
té&ét azoknak a földeknek, me- l - A.k~r~ányenyhiteni !og
lyeket a Nagyatádi-féJe fő!dre~ I ja a sokgyermelies csal:ídok
form juUatoH a kisemberek I kÖlterheit, ugyanakkol: meg
százezreineK. Akik még ezt fi l fogja segíten.i fl többgyermekes
csökkent 'kl:lwatot és törlesztő- IköZti.5ztvlselőket, gmennyiten
részt sem tudják megfizetni, ahárorn; ·tag}' ennél tőhb gyer
azoknál a bas~nálati dij is egy- i mel.es köztisztviseI6családok
h.'U'madrésszel csökkenni fog és !családi pótlékát 50 százalékkal.
~ falusi kislakásépitő IiJkció ál- ! teleme.li

Iv ' dy Bél k ua rlevele a
Nemzeti Egység ártja

szervezeteihez
Iv~dy Béla a NeoueU Egy~ Utmutah1st ad a szervezetek"

ség Partjának országos elnöke nek arra, hogy o párthűz t€tr
a napokban küldte sz6t a Nem· toző orszllggyüiési képviselők

:leli Egység PArtjának összes kel az együttmilködés a szer·
szervezeteihe;z: januá.ri körle~ velő munka terén' is a leg~

\letét. mess~ebhmen61eg is, hiztositas~
AkörlevéUel egyidejüleg Da- sék.

rányi Kálmán a Nemzeti Egy· Figyelmezteti {~ piirfs2erVege-,
ség vez~re is felhívást intézett tekel

t
,hogy {l. párt szigon,mn

a pártsze:rvezetekhe2, amelyben l rugaszkodik ahboz, hogy kilÚ
ri.lmutatoU a pártszervezetekre !rólag csak olyan tagjai: legse
varó íeladatokra. . nek, akike< lis1!ta .meggyőződé·
. - *. A."·, nemzet korszerű poz it.iv ~ ,

" • I sük Hozott fl D:l.rlha. "A Nem-
épH6 cse!ekedeteketvár' ttS~ JI zeli Egy:wi-g .Pdf! .titk.os wi/VSZ.

1ünk, - mondja WbiJek között tásra késJifl. - ida Ivll(hHé!a
felhh,ú~-ában Darányi Kálmán. Itöbhek köziHt G körlevélben _
Ehhez -szükséges a nemzeti .

,
. ero! és ertéke! a." páfi s.:ámára

erőknek belső egységhe Íogla·
lá.sa~. íelatlatok, {.melyeknek 1~~~~~~~~~~+;"'1r~~~~
m-egoldlisa a nemzetre hárul, l .'
,:)iyaru;~lYDs{li~~hogy ~ tőrv~.ny' l' Darányi Kalman miniszte el
l.lOZAs ~.Ht;.otmunyos tenyezOl."és I - ,
: ;;~~~!á~~~a~~~{Í:~:~~~.~ .nagyjel-entösé -ű,gazdasági és szo-
egyuhmukodesét. Nem elkwu- .

'~itő;mozgalomt~hátaNem:eti ciális .íntéz:ked'éseket Jaelentett be
'$gyseg mozga}ma~ hanem oSZQ

sz.efogo.'.és.éPen. ezértl.1emtar~ a emzetll!" Egyse'el a'rt'ia'na keddi-
talrnaz ellenséges szándékm i si ~

azok 'ellen, akik ma. még e ,

s~erveze: k~retei~. kivül; de ertekezletén
tjszta szandekkal Jgyekeznek fl

n.erní<letet szolgldnL ,,\ becsűle

te.; meggyőződés es<:közeivel
Jq,n, szervezeteinknek 3 m~z

galml1nldól ma még távoláUó
.lömegeket munliQb\rsaikul meg
nyerniOk".
, Ivády Béla az elnöki körle
vi::lben miodéneke16U bensősé

ges szavakkal emlékezik meg
fi párt elhunyt vezéréről, vitéz

,(fömbös GyuláróL

" Felhivjaa párt 'tidéki tiszt·
ségviselóit, hogy viUozatial,1 he·
osztásukban ésl1atáskörukhen
.továbbra is lelkesenf61ytassá.k
eddig is önzetlenül végzett mUn~
lUljukat ' . .

Hangsulyona, bogy azi~iú.

sági, riői és propaganda esti·
portok kö.zérdekü. tevékenysé
g~re ~gy snlyt helye~,
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elbocsátja a közhivaialokban l ; l nat amelynek s7.erelvé·
foglalkoztatott 1 I nyét SZ3joIban a debrecen·hu..
százalékát és állásIH:lv l di .. ill apesH gyorsgOnathol k3pcsol-

tölli be. I l' n',' ~S,ják é,s amely ,~,-;Qy 10 óra 5;:;
visszautasította fl mi~: li - - ~ ~

níszlere1nök az intelligenciát 1 perckor érkezik Budapestre,
ért Unnadásokat és I Iem tt i leh,ef6vé téve, hogy a hivata·
kijelentetie, hogya k-özéposz- i los órák alatt idi) áHjon

ezl az értékes sem li ren,de!kez"ésre az üoo""Tes-baJ;os
mi esetre sem, ~ Vitéz leveldi Kozma ,MBdós l dali frakciója, másrészről a I dolgok elintézésére. Ennek a

belügyminiszter lemondott A i független kisgazdapárt részéről l vOI.latllall.' ellen'Y'ona'['aként anemzet, sőt szükséges, hogy , •
ebből azosz'Lúiyh61 kerüljenek lemondást fl. Kormányzó elfo~ érték a bemgyminisztert, aki l, Budapestről i 2 óra 4D perckor

l . t "j' 1 gadta és csütörtökön már fei is - mint a napi sajtó maidnem l'nilu'lo' 5rpa'ct sl·n.~"uto·b;l'~,'7hoz{Ja vezeo.!'c nangsu!yoztaazon- ~ _.n - • <::O..

l TI"" '1- l mentette IiUása alól, egyuttal i egyönteHien me~aJlanHJ"a"- té~ s"z'olno~7t"', l Bé'l~e'-sf'saba'l'g' sebc;."'-,,lOgy a l,{Üzeooszta VDa { a ~ lJ h, vl l~ ~ '-'-o>
• .J kinevezte €i felsőhflz örökös 'hetségével rátermeitsé.-..6vel Ásnépi erőkhől fel keH frissülnie. ' . 5'-' 'c vonat csatlakozást létesHenek,

~"""__""N'••'''''''''''''''''''_ tagjáva. Hir szerint a távozó munkakészségévei messze' ki· amely kb. délután 14· óra
, , í belügyminiszter a szombathelyi magaslott a háború utáni bé- l ' perckor érkezik Gyomára és

Igári iskola, I képviselői mand.átumát sem lügyminiszterek közül. A ma· i 15 óra 21 perckor érkezi1tBé-

f
' I tartja meg. gyal' falu, de különösen a fa- késcsabára. ABudapestről AradQ

arsangi előadása I A lemondás Mtterében azok Inai közegés.zségügy nagyon so- Bukarest felé 14 óra 40 perc.
Kellemes emlékei vannak már I a támadások áUansk, amelyek kat veszH távozásával. kor induló gyorsvonat válto-

Gyomának a polgáriislwla nö-l egyrészt a, NEP széls{ijJbbol- __ zuHanuI megmarad és ugyan.
vendékei által farsangkor ál- l csak nincs változás a Buda-
IandósHott kedves elóadásairóL I 'peslről 17 óra perckor in-

Eiidén is az ilyen dolgoidJan Önn'á'"Ilo',. ,,'-egbenso"bb me'ggyo''''' z' o''''de'... dulósebesvonatinoulásiés
kiváJó Varjas Margit tanárnői' menetidejében sem,

~~~:;~e~::l:áj;;n~::;~al:: sem a, keresztény nemzeti irány, -~---~
készülés 'eredménye volt a hét- mon'd,otta 'Ráko'czy . In1re agy"
főn este megrendezett gyermek- t i

előadáSt meIy fényes hizonyi- • f" "k 'elők'észü(etek
téka annak, hogy a tanárok8Z Sajtó onö' ,
nemcsak az előirt időben fog- I 8' .GySe'
lalkoznak a tanulókkal, hanem lVlkr megirtuk, hogy ami- niszterelnökségi sajtóosztály ve,.
azon is, hogya p'yermekek I niszterelnök Mikecz Ödön zelöje hivatásának. ' jelmezb~ljára
különös képességeltkifejlesszék, i helyébe Rákóczy Imre dr, mi- ---'- A nemzeti célokkőzös

kedélyüket ápolják, s szivükben l niszteri os~álylanácsostnevez- szotgálatáhozannyira .elenged- Mint lllindenévbe-n; a Gyse
a szép és, miívészi dolgok iránt ,II te kia mhiiszterelnöki sajtó- hetetlen bizalom és béka meg-j februá1"6~fln'az'Ufi' IÖlsziriő
ked vet ébresszenek. ositiily-V~zietŐ}évé::Ai üT sajtó'.;. teremtése 8. sajtó körében: egyik termeiben az)dén is megren-

A polgári iskola tornaterme főnök febrnár l-"én Joglaltael legközelebbi íel~dat. .dezi hagyománYQs jelmezbáljátt
zsutolásig meglelt sziUőkkel és 'I hivatalát és ez . alkalommal fo- - Politikai vonatkozásu fel· amely· igen nagy' sikerünek
érdeklődő közönséggel.· A far~ J gadta a budapesti napilapolr adntomban magátÓl érlheHHeg I igérkezik A rendezőség nlin.
sangi estély meg is érdemelte ji, politikai rovatvezetöit, akik I egyedill a miniszterelnök ur l dent elkövetett, hágy a közön
ezt a nagyszámú látogatást, meleg hD.ngon üdvözöltéli:. Rá- l programját, kivánok követni. ség szórakozását minél szine:'
mert a műsor igen változatos kóczy Imre dr. aLJ üdvö~lésre i ÖtxáUó,legbensőbb meggyőző-I sebbé, s minél vidámabbá .. és
és hangulatos volt. válaszolva? többek között a kö· ! ~ésem a _~{eresztény nemzeti j ,az egész:éjszakát~minél felejt~

Bájos monológok, tréfás far- vetkezőkef mondotta: . Irány, A független magyar ál-: heteUenebbé tegye.
sangi képek, szindarabok, vero) - A kormányzat céljait szol- ! Iam, a történelmi nemzet és ll; A meghívókat már kiküldték
sek tették szinessé, felejthetet- 'j' gálni és amagyor sujt6 dolgai~ 1 magyar faj hű szolgálata detem I és egyuuala,hátrendjéröl is
lenné a l,edves farsangi este,L val törődni: ezt 1adom a mi- l egyetlen célja, j tájékoztaHák a közönséget A

A kís színészek és rnűvész- , I jelmezesek félvonulása éjjel 12
nők. sol~ lelk.esedéssel játslo~tak. F -, w. 7 A."'" a J" ,.•. ;:asem M w iC~Jr< --.---- --- ..--- t órakor kezd~}dik. Az eredmény...

1

Külön nem dicsérünk meg sen.- G,TYŰ B T d ." I....... ,..,1

1
kihirdetést az éjféli táncszünet·

kit, mert a egsfor-I ~". d- li apesr es ,-Jyoma- j ben tartják meg. Akétlegszebb
mán .rész,esei a farsangi I B 'k·' ,b " . l l és legtökéletesebb női és férfi
estslkereneJe ie escsa a \!ISzonya l jelmezt értékes és maradandó

csJ:~::I~tÓ~á;:~~~l~,ltakfrissl jel tős változást z az új I~~~~~~~~i~ f;ef~:ze~:~~~it~iJ:
a szülők hazakisérlék gyerme~ 1 ' • t . mentes fén,'képfelvételtkés~it-
keikeL I nyarl lnene'lren l tet a rende~őség.

Gratulálunk az est rendező-I B"" • fa' li' .', . ~ I k6 l,fio,l4 d' I A táncterem különleges kivi..U",SDesl e.e menyegesen meg;svui a z 'C....e es l' -.' . 'l D l ~ " t -
jének, Varjas Margit tanárnő-, ',. , . . _ & _ •• ...,' ,I agh1:1.SarO_ omOKOs i'ht-er mu"
nek, _ Az érdekeit varoSűk és koz- nacok mauIásl Idejéneit eHolo- l szaki és villanyberendezési vál-
__'_..V"_b","",~__?__""""V l ségek képviselOinelt bevonása? dás-:iban és egyes vonatolmái a I lalata gondoskodik. A zenétl ~al' Szeged.en ~o.st állitoHák menetld6 megröviditésében je-l Farkasinszki Imre teljes zene-

N. SZ. l o:ssze az UJ nyál! menetrendet, lentkeznelc ! kara szolgáltatja,
, ., -' ' J amely gyomai viszonylatban A Gyomat és környékét érin- Belépődij pengő. csah:id·

íl5ztUjltasél II .jelentés javulást hoz, De .nem ld főbb változások a kövelke- jegy;) személyre 4 pengő. A
, .. '. . .. csak Gyoma, hanem ai!: egész zók: belépöjegyen lévő szelvény a

Csoporteln?k va~z" fl ll' o l környék J'ogos iaénvei kielécri- .Endre, Alelnok: KISS Antal. l ,_. <:> • ~ ,. ö. A Gyomitról-Budapest felé jelmezesek megbirálásához szó·
Ügyvezető igazgató: IzsóBalázso I lest nyernek az uJ n~?f1 me· délelőtt óra 7 perckor 1n- ló szavazásra szolgál és másra
Jegyző,: Akú.ntiS,Z Lajos, PénZ-li netrendb,eu, amely,majus 22~én duló nemzetközi gyorsvonat! át nem ruházható, '
tárnok: Csáki Károly, lép életbe. Alegoagyobb vAHo- , május 22.t61kezdve 11 óra 38 I Legyen oH mindenki a far·
táros: Sza~6 .. , qV~Hasz-. zás az lesz, hogy a békéscsaba l perckor indul és óra 52 '! sang JegkEmagas16bb jelmezes
t~tt. még ~, koz~,YU!é~ '"". pénz~ I -,- budapesti relációban uj \'0- 1 B cl k "k Itan eHenort, ,) szam.Vl.~sgá1o l , , .,",' . per{;k~r ér_{ez~k 'll ,arestre,: I. bálján, az e?ész. örn~,'" - eg:

t3g0t, valamKnt I n~tpart álht.auak be. A~ ~~yeb Ezt potlandó, uyomárol reggel nagyobb slke.runek 19érkezo
vátasztl.1tláli1yj tagol, '~ valtozások csak a meglevo '10- kb, g , perckor sebesvo~ 1, mulatságán, .. . ,
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ké iselőteslliletmegszüntette a
-községi földek házikezelését

léss

A h\rgysorozat küvetkező

pontja vita nelkfil ment keresz
li Hit A képviselőtestület l:imon-

doHtl. hogy tenyés~apl2Q1l8tok

I beszerzésére 42QO pengő ks.
Imatmentes OKH kölcsönt vesz
l fel, nz idei költségvetésben ér
I re cl célra eWiranyzóU köHség-

I
előirányzat terhére, EZ, a köl
csőn azért is előnyös. mett
OKH kölcsön folyósítása esetén

. az állam elvállalja a tenJészái~

b~ok beszerzési árának 10 szá
l zaIékos megtérHését, azonkivül

cl heszerzeü apaáHatokat egy
évig biztosBja .

Viia nélküHudomé.sul vették.
hogy a községMzán els2!3.pora
doH poloskák. kib:lására 139
pengős kö!tséggelciúo.oztaUal{,
majd megalakHoHák a fásHási
bizotts-ágot, rnelynek tagjai iJ!

következők' leHek: hivalaiból
tagok: PAnczél Emil főjegyző,

F Nagy Benedek községi ker

I
,tész) Arany Gusztáv tü:wRtó pa
r~ncsnok; V~las~t~,t~ tagok: TKo~

"vacs Gábor 'foblrQ~ G, Na·ID'

közgy

gazdasági iskola felépftésére

Mihállyal kötött szerződést

képviselő testületA

Jóváhagyták a

Bartolf

I Lásúó, Papp Zsjgm.ond, Lu~

I kács Antal, Kató Lajos, Bács)'

I
'Elek képviselőtesWleti tagok

valamint Schus.ztek Sándor és
vitéz Pajor Gyula. A iásilási
bizoHság tngjai a községi fltsi·

a fást \'unnuk hivatva elömozdl
. tani, Mleg abból ~ szempont
I ,bÓl,' hogy fl. !üzrcndészet kér
j dését előbbre Yigyék.

j Feltételesen fel-

I em~lték a sze~
j gényápo~ásj dijat

Gyouv. kö~ég képviselőtes- ló és Wagner Márton községi Igo! adtam, a közvélemény jef!Ol;d-

1

j p fi II C z é l E 111 i l főjegyző
t"le*c. cebr,-,J:.r ?c_A .... , -r.<, ouAe!'_ (;"'a" • képv'selo"t"'stületi taoO'ok voltak. sának. Ami már most fl szerzö~ . , l"·· 't é

lU lu L' U" - <>."" b,.u H '-... eZUUl.n e Qce:qcsztet e a szeg ny-
bor biró elnöklete alatt rend- EgybenjavawHa. hogy a föis~ dis jóváhagyds(U ilIefi, a magam I házi gondnoknnk azt fl kérei~
kivüli közgyűlé~1 tarto-tt. I pánt eskfivője alkalm,úval üd~ részéről hvzz!ÍjámÍo,!: G2 dóljáró- I rnél, hogya slegényházzal kap-

A közgyülés m~~,gn~~Ul.sn ~tán j' vözöljék ~at~oz~hlfi~~ 4;jaVtl:"1 ság je,HmIaláhOZ, mert ahból [l i csolatos nyngfah.:lyegilleiéket fl

p Ó. Il C z é l E m l i fOjcgyw be: jl:;ttot a ké~vlselotestule.. egJ4 közséf{re jogsérelem nem liiiram . I község vúllaija M. Az olőljáró

jelentette. hogya vármegyei lhangulag ehogadta. • lik Kételyeim v[amak flzonhan ság javaslata az hogy
ldsgyiUésjóváhagyta a HombAr Utóna temutaUák a gazda~ aziránt, hogy ez. u nagy ~gye- amennyiben tényleg fcnnforog
szövetkezet l'észére történt 500 l sági iskola épHésére von~tk{l.zó kezet nem fog-e ellenkező han- a' nyugtabélyegi!ldék fixetési
pengős községi részvényjegy- vállalati sz-erződés!, melyet gulatot kiváltani, mint amit el kötelezettsége, Hgy [) kérdést
zést és ugyancsak jóváhagyólag U g r i n l s l v á n községi mér- !akaru3k érni. A helyzet HZ, ne nz, Uletékfizetés átvállalású
tudomásul vette az idei kőH- I nök ismertetett. E szo:inl8ar· hogy az; ügyben'tény!eg kivizs? I val rendezzék) hanem 55iillór-
ségvetést. ItoU, !.Ir,"HhAly ,kőmive,smest,er l, g~lás Íolyik~ Nem tudom, nem rŐl 27 tiHén'e emeljék Jel n
'. " ,..'. •. .• _ , 31108 pengő 35 fillérért köte- Ikell·e majd uj 'szerződést kötni n~pi szegényápolási dijaL :\
" A fo~span udvozlese l les a szerződés jóváhagyá&át és épen eZé~t. ll~(~':Il:'aló i~7{'Ina; javaslniot a képvlseWie,,( ül ct

A tová.bbial~ során P á ne zé l II követő 4; hónapon belül a ga~e ha il szer20des JŰI'i1!wgyaslli'al " viia néikül eHogadta.
E mU fójegVíJőlíöz.ölte. bogy dasági ,iskolát fe,lépitenL A4 mH1Jny napot várnánk 1 Fe'~es haszonbér-
a község kiÜdöuségileg képvi. i mennyiben ennek a feHéWlnek ',:P fl. n C z·éJ E ul. i l föjegj'!:6 I fetbe adj'ák ki ta
seHette magát vitéll.i Ricsóy- l nem felelne meg, II község az u~ból li helyz~tl'sürgősségéfe i

,Uhla.ri~,B,é"laf",ő'ísPánbl1"dapesti lö\'esZélYé~~e J,~,léP,H,teti ~,? '~~ ~~\'~t~,O"Z,oH'"m"aJd",l~OV~,e,s" GIl,.2:,b,I.~,l~ l községi 'főideket
eskÜVŐJén. I1leJyet a varplébá· kolát. Yégul 'PanczélEmtl to- iöblfO eir~n~e)tc, h?~J':a,_hl i A iöldreJorm során a köz-

- nia templomban tartottak meg. 'l jegyző az elöljáróság nevében eUentete3 J~va!ibt i~lol~é:vsze- ségll_ek juUatott legelők vét<:'J
Akúldöttség,tagjaiKová~s,Gá- javAsoHllll szen:ődé~, j4y~\ha- rinli sz~~~z:lÍssa~ idtin~sen\=:k. ártmak il törzsvagyonpól töríé-
b9r)~}5,·~ségjhir6iG..-N::agyL~_!>:l:" I~Já,.~k :,",.': ,,<:ii; :.,:\: SZ~)1~~~9,\<:l(r.~qménYf; .QZj n§ )iz,~l~&i k;:'l.'dését l~jabb e16-

:i., clőlJáróság'Ja·va~l:~tán\1k I, készités miaU. le\'t'iiék il napi-

EH t ". k d' á .. k' l "'t'· d~~tjeentet~e:~i2.s-;;a\'ózatt:al rendtől, majd" kő;:, . en ete a gaz' as gl IS oaepl eSI J e!!eneb~n megsznvo.2fdk,a sz{!r's.égi földek hasznosillisának és

szerződésének ióváhag'y''ása körül zódés jÓválwgyqsrJf, Kélldpvj;;e- fl, községnél előforduló ipari
J t6testiiletifag, köztük I.Jgrin 1st·- l munkák . ;'áHf'llath~ HJásán;~klván tartózkodott aszavazJst,j;'. l letá:rgyaISlsára.

! Kamatmente5~~Ö!' \ p ú n c z é l E tn i l főjegyző
csönt vesz, fe-l' a elmondotta, hogy n községn.ek
község a tefiltész- 234 kata~ztrá!is hold ld terjedé
állatok beszerzé-' si! mezőgazdasági Infivclés ollaH

JI~ lévö ing3HanCJ '.'fln,' Ebből
sére l k0.taS7.trális holdat haszonbérbe

I adlak, 88 lntasztrá!i5 bolc1fll
Ipedig házi kezelésben lJ~szno
l Sí::wak, Megállapitotta, hogy

l a házi kezelés nem vájt
1 be, mert semm.i hasznot
; nem hozott,

!\lJ!]Y fcgafább is nem onnyU.
1 amennyiért érdemes volna ténlll tartani azt a .nagy . ap~aíát[[_~!,
l amellyel a házl kfzelest l'cgrf'lw) tG
l ják A traktort például nem le

hel hasznositani. .Négy év óta
legaláhb 3000 pengőbe került

A javaslathoz elsőnek B-eins'Ch- \ ~1.,Ó,lal,ás' ihoz és k,ij ,el,enteUe1 G.ogy
, :r6lhMárton szólt hozzá. Hnn- a szerződés jóváhagyás-ávnl már

gOllatta, hogy fl gazdasági is·' az-ért is várni lehet, melt a
kola váHalatba adása körül Ig~zd~sági iskola felépitése nem
olyan momeuluffiok merültek &urgos.
fes, HH:,lyek miaU vjzsgtdat in- 'l' . Pá II c z é l E ro il; igenis
duÍt. Hycn körülmények köztHt sürgős, mert
(l szerződés jó''.'z.b.agyása telje,., l mig a gazdasági islwla
stm illnzárilms volna, mert II felépitése a rnegvalósuJás
könnyen meglellet, hogya válla-' stádiumába oem iéI', a
latba adást megsemmisitik. és e!- j szegényházat sem lebet
rendelik az IIj pályázat kiirásá!,! elhelyezni a (nai gazdasági
Az előljáróságjavasiatfl"al szem· l iskola helvén,

be~ jav~soHa, hogy minda.~dig, lde a Stefánia Szö;etség szék
ml~ ft Vlzs~~hit el ,nem dol, ne l hág .épHését se,ml~hetmegkez
hatWll"OZZanat a kéi désnen, dem, mert €.zek mmd egyrnás-

p ti c z é l E ro i! föjegyzű az l ból adódnak,
elöljáróság. nevében rag3szko~ i II e i il S c h r 6 t 11 M Ji r t (} n:
don {lZ eredetijavasialhoz, m-ert~ l A besenyszegi iskola falai m.ár
- mint mondotta, - a válla- fel voltak, bUZVfl, amikor fl vál~

latba adást és ennek folyomá- lalalba adás 5lerződés.et betel'·
nyát: a szerződés jóváhagyását je.~teUék. Miért olyan sűrgős

ugyis megsemmísHikp ha 2 vizs- tehát most fi seer2:6aés jóvfaha-
. gáiat igazolná lA burkolt formá· gyásn ?
, ban el~terjesztett vádakat ,El. I P á ~ Ca é l Em: Az előbb

lenkez-o esetben azzal, M most J már megmondottam...
a s7.erzddésjóvába~ásának tár-Wa g:ne r M li r t o fi: Pan
gYQlása feleU napirendre térné- c.zél Emil főjegyzőur al, előbb

, nek, az épitkezés megkezdését azt monrloHll, hogy burkolt "áo

késIeHetnék és a késleiteléssel daskodás hangzott el:?; gazda.
. a további programmol is fel- sági iskola váHalatba adása kö

borítanák, vagy legalább is el· fÜl. Ha ez a megál/api/ása reám
. odáznák annak megvalósHását. llonatkozott, ngy megállapitásdt

A r fi II Yi ?ti i II á l Y csatIQ- kénylefen vagyok vis,z{rutasifani:

kOlOH Beinsohrótb ~lárton tel- ! Én nem g)lonusiiottam, 'csak han.
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a

r
gabirói hivatal használatára en·
gedjék át.

A közgyülés délelőtt ll' óra;.
kor ért véget.

Csirkecsipogástó hangos
HO BAR

Dr. Csizik Béla minisz
'tanácsos', látoga

tása. a HOMB)Z\R
sz·öv·et ez,etllél

I . - A k ., dÁk tI varmegYt::ne alan c 'oz a a
I GrílI-féle törvénytár 40 kötelé
Inek duplapéldányaH, ' az z al,
I hogy azokat a gyomai féíszol·

A HOivlBÁR szö)"etkezet á!- \ HOMnAIlszövetkúetve-
lal megszervezett ketrecBs esi. l ie\öség~ tt)datában. '{uu 3keJ.:
hi::negeléskÖzelebhi megisme- l dés naJygazda~ágJ jelentóségé.
rését a szöveHwzet székházálwn ! vel: Az eddig elért eredmeny
berendezett 2200 csibe- ~ 15 bátorítás a teuyéslSiés

álló tenyészet teszi lehelő-I fokozására és szélesebb
vé: ~emcsak 1:'1 szö- I körben való' kHerJ~sztésére<
vetkeze:ben megfordnló üzlet~! Ismételjük: ebbena munka
felek, hanem mások is nagyon j körben a gazdák mellett ai:
s'okan nézik meg' a ketrecek-l iparosok és tisztviselők is -ép
ben Yirgonclwdó ,r-ab'··csirké-; pen olyan jelenf6s keresetet
ket Gazdák, iparü~ok és tiszt- !' -tudnakelémi.
viselők egyarán!: érdeldö.dl1ek, l~~~

akad, a gyönyörködés l
u.tá~ ~e fcjez~é ~~,az~ '~"b-'. l !Daráló ma m
tas&.t, ""ogy a Aegl.WZ0!en l a:{·~ l
cióhan 6 is részt ! Ai'er Andrásné

, .." ~
a szemléla- l • l " b

nek~ amikor a lel1yészetet meg· l tég agyara él
n6zők fokozódó leH.esedé&ét, I Január 30-án délelőtt dr. ,bá-
örömét figyeli. Nem is csoda, I Maasburg Kornél sbolgabiró
hogy mindenki' kedvet kap -I vezetésével AUer Andrásné
különősen, ha a tenyésztéssel téglagyárában h~Jszini ,szem
elerhető tteresetet is megtudják . léJ tartottak darálómalom te
a már ezelőtt is ezzel· fogll;il~ lepengedély~zésére vomi.tko-

lkog?kt?L E.z ti komoly érdek-! zóan. A szemlén jelen voHak
lódes IS bl~onYs"ága, hogy a l még Herler Ádám esküdt, Ugrin

l!{etrec.es . cal~enevelés pr0p'ao l István községi mérnök,
l gandája slkerult és a HOMBAH IVincze Endre községi orvos,

Iszövetk~zet által. tn~atos~~ _és .A,f.any G,.u,s,ztáv tüZOltóp,a~~n,,CS:
tervszerüen megmdltoU UJ uz-1 nok, "'"iVagne!' MártonJI.".rá.6!

lletág állandó kereseti alkalma l tűzrendészeti felügyelő, Ailer
j lesz kő;zségünk Ial{ossá,gának: András és. fl szomszédok.

V1-fiHé;3sel,

, 'A •nlegoí\J1anL

I

,b,oW;:~s l~ertet, arnelyet
fl k.ölségnek
a k.ikötéssel,
.jö~'óben él

csen

ra lS

Pá n c iC el E m i l főjegyi5

az, .elöljáróság nevében jn'!üsoi
ta ho,'" az utasitsák, ?:J.J

el, mert a községnek ahoz
hogy az iskolá

abeHeriHeten szaporHsa.
sin~

engedne át,
hogy az iskolát a
hözség k ö t e ! e s
~lcgjegy-eztei tiOgy
lágifással és tal~aI'H2lSSia[

fenutartási l~Gitségeil

mmá1 kevésbbé, mert il heseny
szegi iskolával kapcsolatban a
lmltuszrninisztel' épen most je
lentette ki, hogy, a tanitó fize
tését _nincs módjilban állami
hozzájárulással biztositani

A képviselőtestületezntán

Huszár Lászlóné kéré~ét .eluta
sitotta, már azért is) mert 3Z

iskolát a bérlők is ., kötelesek
fenntartani,

A képviselőtestiHet ,végül a

dás be.válik, a tőbbi

j s:'igy: hasiműsHja.

A községi munkák vá1-
lalatba adását levették a napi
ren,di-ől; á kérdés. elő

késj,Hésté sioruL

felelne, mert a község megsza
badulnaa bonyolult mezőgaz

dasági számadásoktól, egyultal
néhány családnak is biztos ke
nyeret lehetne adni. A feles
hasznositásból ki keH azonban
venni a lucemásokal, amelyek
8 holdat, tesznek ki. EzeJ:. to
vábbra is házi kezelésben ma
radnának: mert hozamukra a+.

i
e'rI'" '~

község tulajdonát képező 10- ~ la

vak takarmányozására szükség
van. A lóállományt ugyanis a
házi kezelés megszüntetése után
sem lehet csökkenteni, mert l
már mbst is előáll olyan hely- I
zet; amikor az etöfoaatoJást i

..~ !

csak bérftrvarosok igenybevéte- j • Február 3"ánelők·elő lá(ol!!:a- Dr~Csilik Béla jólesően kő-
~ ~ ~

I tój@voHa HOMBAn szövetke-' 5zönte meg Papp Zsigmond'Ü.d-
I , '

l zeínek dr.' Csizik Béla mioÍsz- vözlésetfs megigérteJ hQgybár-'
l tedtaná:csos, 'a köItség'iletési míko:r,~ivesen segit a sz-övet
I osztály vezetőjének személyé- kezetnekIbl~n, 'aki fe!Bségév,el rokoni hl- , A s,úveseu látott előkelő ven,.
l togatáscmtar(ózkodoH Gyomán, dég hosszasahban elbeszélgetett
j Papp Zsigmon'd" elnök-igaz- a 5lövetke7.et igazgatóságával,

töldeket ! gató közvetlen szavakkal.(tdTö~ me?ibaUgaltG a60gyve~etők üz
1"ölte . C·:dzikBéla miniszteri letibt:slámolójál ,az eddigi for
o tanácsost ésmegkő:szöiJtendágalomróI,azután 'megtekiiltelte
I II ~zöv~tkezet érdek?ben eddig a csirketcuyésztést és ll, rmig
; kHejteU nagyon értékes támo·! tárt, amik feieHmegelégedését
l g~táS8.t-és Kérle: ho~ a )0v6- j fejezte ld és további ~ikert ki

Hendkivül érdek~s eíOteI:iesz~' ben IS 'legyen seglt-ségere·a l vánl aszövetkezet,mököd~sé-
• tés kÖl!etkezeH ezután. siövetke:ielrr~k~::' 1 hez.

·Bá'ró· HLi~fár-ij.siIÓt1e po
lJálrrii földbirtokos inég 1935
ben előfed'esztést intézeU .a
községhez, amelyben bejeien':'
telte, hogy mivel a fölJbifto
kát bérbeadta~ az i5kolát sem

-1 tenn es. azt az ajan-
tette, hogy a község

tehermentesitse az
és a ,hozzá!ar-

intaaazdáikodás
....-elo'. -' _.

nem

W a O~
b

hOZlá.

et
el

á II C Z é l E 111' i l:

is

a 88 J,stasztrális föl-
det 1937 év őszétől J.:ezd
ve ki felesbe és a
mennyiben ez a rendszer

ben le'lÍő 1 katasztriliis
hold föld hasznositásimái

lehet virml, mBrt fi

trezktor annyirJ. rossz
ban . hogy nem
az átalakítás a
minlagaz·dálkodast sem valósit-

~, ,

hatja meg a község,
sem, ha erre a
is hálikezelésben 18.rtaná a
községi földeket, mert ehez
nincs kellő anyagi ereje és az
abszolut szaktudás is hiányzik.

Beinschróth Márton
csatlakozott Wagner Márton
felszólalásához, de a maga ré-"
széről a Iraktor eladását aján
lotta.

A képviselőtestiHet végül egy
hangulag kimondotta, hogy a
földek házi kezelését megszün
tet!, az eddig llázi kezelésben l
volt földeket felesbe adja ki éS!
amennyiben a feles gazdálkal- I

, "

::I javHása, évenként 1000 pengő

az üzemanyag ellátása, a7:0nki~

vűl évenként 540 pengőt kell
fizetni a gépésznek ,is. Ennyi
költséget a 88 katasztrális hold
föld nem el. Az előljáró

ság nevében javasolta, hogy

A javaslathoz elsőnek

n e r tri á r t o II szólt
Örömmel fOr1ad!a

'"ság ja'"'·,{aslatút~

szerint ezzel
ség jöndelmct
hanem a
rehefrr~ozdifani.Az:sé g
~l d~kiÚs' lJefot~~~'f'" avakÓrhlhaf
.0.... , ..J OL''':'

a felesbéHőire, akiket igy 'rá-
szoriU~at'~ mintagazdálkódiis
ra. A községnek nlinden eset~

re még keH szabnia, hogy mit
tenneljenek és ezzel' lj c H ",;,a l,

a jövedermetfokm~b

nem
felesek
nek jó
tásul

{l irak/o pedi;:; 'odják ei Ez a
h",'>znositási nért is rneg~
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elöjegyzéseket minden meny
nyiségben vállal a HOMBÁR

szövetkezet.

Meghivó
A községi gazdasági népiskolfl

kebelében megtartolt számvHeH
és háztartási taniolyamzáfó
iinnepéiyél L év február hó
7·6n (vasárnap) délután fél 7
órai kezdettel tarljukmeg ta·
nonciskolai lalltermünkbeu.
Erre az alkalomra tiszteletlei
meglüvjuk és szeretettel v{njuk
II község érdeklődő lakosságúL

Záróünnepség után tél 8 órai
kezdetlel haHg:Hóinh a központi
48-as ol vasókörben pedig ha
rátságos bUCSuvflcsorAt óhajta.
nak rendezni, amelyre 1fE ügy
iránt érdeklődő hölgyeket és
urakat szintén tisztelettel meg·
hivjuk. A házilag - tanfolj'arn
hallgatói által - késútett va
csora megváUási úra hor nél
kül kb, 1 pengő lesz. Vucsorá~

ra az előjegyzéseket tisztelette!
kérjük előre bejelenteni vitéz
Pajor Gyula tanfolyam vezető·

nél a létszám megálIapitásR
végett.·

.Tiszteletteljes meghivásunkat
megismételve maradok kiváló
tisztelettel vitéz Pajor
tanf.vezetö.

BÁZIASSZONYOK l Nem ke-
pénzbe, mégis a legjobb

tésztarecepteket megkp.pja, ha
még ma kéri a Dr. OETKER~
féle vHághirü FÉNYKÉPES
H ECEPTKÚNYVET, me l y e t
bárkinek ingyen megkűld il.

gyár:' Dr. OETKER A. Buda.·
pest, VUI, Conti-utca

Halálozás, ÖlV, Leörndörfer
~Iómé sziHeteU etéti Máthé Uo
na, vármegyei irodntiszl özve
gye, február l-én, 84 esztendős

korában. Gyomán meghalt. Te
metését február 3·án tartották
meg a gyomai róm. kat. teme
tőben. Az elhunythan Lovas
Zoltán ny. községi iktató az

. édesanyját gyászolja.

Előadás Egyptom agrárvi·
. szonyairól. A Ma,gvar MezőO"az-~_ ro

das-ági Társaságban január 22
én dr. Nagy Iyá.n ny. miniszte
ri osztályfönök előkelő hallga.
tóknak a mai Egyptom agrár
viszonyairól tartott nag)'on ét'
dekes és tanulságos előadúst

Az előadást 'Vagner Márton, a
HÜMBAn szövetkezet ügyveze
tő igazgatója, felelős szerkesz
tőnk is meghallgatta.

A törzskönyvezett tehenek
borjuH az utan jelentsék be a
tulajdonosaik azonnal
Ferenc áHatorvQsnál-.

Irel

A vigQsztalhatathm özvegy
net,; a "Cigánys2erelem - Zóri
hájának" ." .. jH most már oly
kin {lZ élet'l, Hárpia,

Az égi "Sá.'H.H.!1áz"-nak immár
két lakója· van: Kertész Lás.zló
és Pfeiffer MarcL

zel 500 millió doHdr. - KOlma
belügyminiszter lemondásával
hir szerint az összes főispánok

lemondanak és kÖlülök többen
nem is térnek vissza. -- HiHer
a nemzeti szociálizmus uralom
raj'ulásának p,egyedik . é~fOI'du~
lóján nagy békebeszédet mon-.
doU és kijelentette, hogy Né-·
metorszAg többé nem álHtj-a
befejezett tények elé a világot,
mert a hékeszerzŐdések. meg~
alázó kötelezettségeinek min
den terhét lerázta. -

Gépcsirke kapható!
A "HOMSARu,nálhétfő

délig február 1m-re cea
400-500 drb. gépcsirke
e!őjegyezhetö.

lo$CiJlIilmlilttUlmlllll~.llIIWUW~~

ag
Az ellenforradalmi törekvé·

sekkel vádolt tizenöt szovjetve
~ér közül tizenhArmat halálra
ítéltek és már ki is végeztek
Moszkvában. Csak Píadek Ká·
roly, a szovjet hivatalos lapjá
nak volt fós.zerkesztője és Szo
kolnikov, londoni szovjet-

A "kiballga6isuk során Dávíd~ nagykövet meneküHek meg,
é .illetőleg azi han- akiket 10, illetőleg 8 évi tegy-

gOl~taltta, hogy átment ugyan a házra ítéltek. Azóta nja.bb le
la portára, de csak azért, tartóztatások történtek a srwv-.
a kal,asát hazahajtsa. jet fövárosbo.n. Igy töhbek kö; !

sértett Szmola Verona apja :{ött őrizetbe vették LHvinov
alioHa, hogy láUa ugyan a k(i!iigyi népbiztos feleségét. és

.verekedők~t, de nem 1l.kart be. Marjamint, az állami b~nk igazo
avatkozni, mert szerinte "QSZ. gatóját, de Geniből hazarenc.lel-
szonyt embernek nem ték LHvinov küliigyi népbidost
szabad." azt áUitot. is, akit állHólag szintén 6riz'et·
ta, togy Dáé ~neányát a ben tartanak. - Vitéz Endre
szomsz huzta át, még László gödöllői főszolgabiró

l ha nem saját visszalépett Lovasberényben. A .
meg valakit, mandátumért már csak Kom·
a törvénnyel. mer Gyula é~;" Griger Miklós

11'UUH1'iM",' eljárás lefoly ta- küzdenek, - Az amerikai ár· I Zöldmező gyülés, Január 31~

csak gondatkmságot I viz rohamosan növekedik. A I Gyomán és Endrődön nag'y~
k fenntorogni, mert a vád~ l' hajléktnhmok s:;:ám~ meghalad-l szerilen sikcdHt zöldmez{i g",vfí·
a kutyáját nem kötötte meg ja az egymillió embert, a lesi tartottak, melyről anyag·

ezért az asszonyt a.. törVény-I s.záma felül van n négy-! torlódás miaU legközelebb szá-
háromnapi foghá~ra mig az anyagi ká!' .k6.! Tnn,lnr,l, be részletesen.

moíriári mellett
eges Rábába
fullad t egy

yomai kubikus I

rcsnlmi László éves I
Ulai S7.flrmazásu kubikos,.

aki so vas'1legyei Alsóujlak ha- l
tárában fl nemzetközi ul épilé
5énél dolgozott, hétfőn este l1a
~afelé tartott Püspökalmásiban
levő lakására. A rábamolnári
I"évnéi fi jégen akart átmenni ti
tuls-óparlra. A jég a fOlyó kö
e:epén leszakadt alatta és az úr
Porcsalmi Lászlót elsodorta,
Holtteste valószinüleg csak· a
jég elolvad-ása után kerül majd
elő.

.. Egy kakas att
véresre verte

egymást
kétendrödiasszony

A· flyulai kir. törvényszék
szombaton targyuHa . fl súlyos
testi vádolt David Im-
réné asszony bünflgyéL
. A vádirat szerint Dávid Im·l·

réne fi év május lS-án át·
ment a szomszédos Szmola
portll.ra, 9.ho1 a magával viH
kutyát ráuszitoHa Szmola Ve~

ronika öregleányrll. A kutya a
leány térdébe harapott, majd

v'! markolászIa i, meg fl.

f3'V~MAi UlS;..\G . . . . 5 1931. február 6.
~'A"A"""""·"~~~-_··~~;JV---~~~~

.'~L\. szemle. alkalmával Idfo- il· • . vIIbbra. is élénk ligyelemmelI1II
gást nem 1"meltel\ és mert ~Z I PFEiFFER MÁRTO kisérte GyoDW; sportjtd. ....
előírasoknak megfe~el ,a helY Sli! I•••Z fO.'" I, Tragikus' haIálan.agy meg- ~..-._""-'--..;.- _
és fl b~r:n~:iés, .e1~reliÜhatlóan . döbbenést keltett a sportemhe-
enaedeljezll\.. fl d,trálóm3.4om Pf~iffer ft neves. gYOA. ek k" "lA ~ t· ··~é é l '
ln{i'ködését . . mai füthailistu, ai Iványi Hen- ~ .. '> oz~ i. ~S ~ij.l~ 8 ~n>Á a 2et-

A szemle utáni beszélgetések l germalom Iőgépésze Janufu' 28. .'aznap R~<U"a lS. ~agjl~<:l.~U~n
folyamán hogy egy~dül án, éves korában Gyomún Jelentek meg volt JatéktfH'S:H~ (le
csak a Iwptak ldé- meghalt. Temetését január 31. oU láttuk a két sportegyle.t sok
zést a he ',itrgyalásfa, . .,. vezetőségi íM]"fit is, akik. könv •

, l é én tartották meí1 óri{\si részl,'ét ~ of
maga ABer ras lS ~S~,{ ';" - ~ nyes szeml1iel bucsuztuHák· fl
leUenül ta kodoít 10111.. 1:'S mellett. Sportharátai és bará- f; I r . 1,"" l' ~
csakdélu tudódott ki, hogy fai azaláhbi sorokba.n bucsuz- .arn on e nunJt 'lvD. o tiport-
il.Z idéz !,allitólag" a köz- nak eltőlé: embert.
sécrj mé "asztalán· várták Isten veled, pfeiffer Marci I
m~r ho~ b ideje a ki1rézbe· f:rzékeny veszteség érte a Emléked min'den gyomnisport-
sitést. ~. ~_ gyomai futbaUsporlot PfeiUer ember szivében. örökké élni fog.

lVlártonnak, fl régebbi idők ki· - IL L. -
váló futbal1istóján0.k yúratlan· ----
elhunyl{}val. Már kora iljusága- ' KihuHoH egy életrobotos ke-
tól kezdve akliv h!gia volt fl! zéböl'u kenyérkeresőszerszám.
régi GySe-nek, majd később il , Még egy utólsót dobb-ant a sze-
megszünt GyMTE csapatának, l retö sZÍv és elvesztett a föld: e
melyeknek kapuit hosszli éve- l hitvány Bárgolyó egy értékes
ken keresztül kiváló tudással l Embert, s gazdagabb lett a
védte s ahol kedves és szerény lmennyei műkedvelő'gárda egy
modortival nagyon sok jóbará-· rajongó lélekkel.

'"iot szerzett. A régi nagy GySe- t
nek sok hősies küzdelme !üzö- liA kandallóban rőzse eg :

í
'

dik ne,d,hez és sok ~yőzelmetI~!Xünn s~ámngói a hópehely "
egyenesen. az ő kivál6 tudásá s il "Sybill" két hőse~ Szlmtai
nak lehetett köszönni. A régi Elkó és Pfeiífer Marcitalálkoz-
meccs látogató közönség Mdel- tak"
geteU kedvence volt ő és hiYei~ 17 ..oH~ hol bo!dogsfl..g békéje
nek nagYOll sok kellemes va~' vár..."
sárnap délutánt szerlelf remek

",i-iilij-.-iiia-.-iiiiiiii-iiii--iiiiiiUi.__-iiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiliiii_iiE-__iiiiiiii: ' védéseívcl. Példaként áUitjuk

I
futhallistáink elé kötelességtudó
'és fegyelmezett egyéniségéL Az

l,Iványi cégné! teljesÜeH . fele
lősségleljes állása később elvon~ I
ta fil aktiv sportolástól, de -!
mint a kö z b e n megalakuH
GyTK választmányi tagja ~ ~o-
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Meghivó - I;; ,~;~:;;;,,;;":,:?f,;~:.:~f:.' IM. .. II ljbHitciC iÓ
A Ov, T. K. J. L{) 14-éll d, e_ I' ~~;;.,~l,' l :) ,

' ű ... , i 1 q~~6 :.-,;~r." I . 1nnllY ~;\\;\·:63~ltca.~,. SirHíl .?j~:lU.. fg:/
il

í
l' . (;;('f:lWJ' :2i;.z" k I ' , . i "zaiol~~;ar.nJlura es tiikl'.t, ,,('g,Y :i!.)'.:r-

f.Ul-gyíermeht;u I'é.l:,H.le..<; évi -Ő2.~ r Aj\Ífe.ré:s~ l K~r0illa Hangos M~%90 ; ',d:L:;y V'i'( dilttÖ. . . :'''J
ifi''tíléiJ t:1tL r~elvn~:a t~g{jk1.1! ! . .7' , . i
f~ljes- számÍ'JltItl ffiéghi'Vjl;{ ~z , hi.t.getftl~Jl4{jv·'ons'!.Ertdf-Qdd. . ". i G',lkorIO\\ké?imUiii::üó tlSJY(\!( l,-c'i,lY'

~. ~' Dl.",.i;J'~«~,g.! ~ .' l • ".~' r::n. "'\;I "C' - l 931 f '.. > "'7 '.' ..' ; ~" _ 6; n"ű ké2.imunkához keref;íetl1ek. Jelen!--, ~ Lou.", ,,, ...~' ::lzetelo -!5~ván {nos il..A'ÚC m.hds· ·1 l' eorUID' 01D.0 V<l.Sa.'.ap , J , .'

( , '. '. i.' ':! "-".' kezní lehet naponta délután 2 órától G;
Tfil\GYSOROZAT: l kával) végrehaj~a16n~k.Ríribegyesj l és té! 9 Ma~ur t:errdeshely- i)r~íg. Gyoma, Atiila-utca 19, s7.tJ.m al;m

1, Elnöki megnyitó. I Imréné sz. Szeret,] ~óza .'ié~(f:" I árakkai é", 8 an Farsang'hét.. T{i(lmé~nál (U!.l~;·félenáz) 2--l
2. Jegyzőkönyv felolv-asolsa, l,. haJ'tást szem'edo.: ellen md.iÍ.OIJ l . . I

I "i', '.6 ;;e' I 9 ''''fa 1'0" Közel ..a 2:YO.TIhli lla lárh,;,z lÓ i!ühi!"......l"'"itA~A>. 'I < h'''' Al' .' ) l' 1./'1 , . ,·'.....j ...n 4 J """,n" ~.
hd...,!...... ,=", " v<:gre, 3jtí;,:;T űgYt:<.I:en a te e.\l\vf1} vl l Bauer.jék félba.! mi föüt da-d&. _ Ért

3. Pénztárnok elsz4mol'sa.. Ihal6&ág végrehaj!Aiiárverés1 1370 ) helyárakkaL l Mezühe.-éJlyben, tEir/er ,\U11áJynál Rá.
4. ÜgY\1egeiö jelentése az r P. tőkekö,'efelés é.."" jári.lifká he: - 1 . ! l{o'czi Sugár-ut 19. 2~;2

1936. évről. .. l haj-t.á.sa \;,r~gett ,~, g,sOiI,1ai., ki~....iJ ,'. l l;l.ga~~dsau.,.••~, II E:~r jó á!iapűtban lé,"" t«tiJi el:<l4ó,5. Titkári ,ie.lentés az egyesu-.. _. , . .ndn90~~l'I.dn !

! rásOi.rósag le.iweleo.. !evo, U.. yo,n~.l Cim a !!:iad.\hivataiban,letet érdeklő minden tigyekrőL _ ,
. , községben fekvő,;sa gycm.aJ 319!) E,adé e-,,;y drb. öntöH v",ska-:yl;j.a e0-6. A viÍlI~s31mány és S2al:.n-l' l

S.Z. befé!ben a 3,. SOfSl, 1323'1 vekkel együtt, egy drb. h05.s;rÚ iI1'l-'2${~
vi~sg~16k felmentése és VIÍ-! hrsz. 2,39 öl !erii!etu,·b~itejehb.en . tal 2 iit\\,ka1, cg}: arb. 5Szieti p~aasz~
J~sztm~n}'i és számvizsgálók l .. ',' .. ' , ! ta!. Megteki,jU1C,Ö _ vasárnap Ri'\Iél-e-

'1 l;:kdJ laf<h.álna..k Bánh.e...g.'je.s,i ~m7 f:' d <ll IIIy~Ua5ztásf.l.. . o' n'l level - bármikor: Gr. Tisz.a!. nt tl-g.
7. Hiányzó tisztikar me!!vá- réné S~. Szerető Róza nevén álió .... '" .' " 'l. ~ I:2 f., ré.i;' (TP 1')00 P k;k. iá1iá,j ,j r- ,Szilágyi Gergely korcsmáro.s egy Jü-

l.as1)Üba. ,i·-1 - ,:. ~ ",... ' ~ •• ! mérőt kHes. Érdeklődni lehei: GyoflJá.n
S. 1937, évi költségvetés e.lő- ban elren-deile. . Dráma. I jókai-ut'2a 13. 2-2:

idnyz-atának meghatározása. Az árveTé'st február 24. nap-I p Ö.•". z e '1" '" P 1 ö k " . j'.

• '" Zamatos minéiségü, magas fokY
9. Esetleges in-ditv&nyok, ján d. e. 9 <}rakora telekkönyvi S.pencer Praey, elaka Trevor, II, ceg!édi fehér, ujbor lilerenként 40

hatóság hivatalos helyiségében I fmé,ért kaptató Kerel-tes KároIyn-:áJ.
Pk. 1495/1932. sz. f-ogják me,g-tartanL .1 Hen.ryWaUha!J,Alan Dinehart. .1 UgY2nOlt a? 6 bor lilerje 56 ffiléJ'.

V8:ht. 261/1931. Az,Á.rve·ré·" ."1." ke,ef.~'!O" 1.•'nQ,,",Rnl ! Danle a Po·kalrót ldrt f.aníal'izlikus ! l'd . lA b' .. I
~ lA " '-" a - ,,~vq - ~ I Nagyol'! sZel' es gyors v mW'la,
Arverésihildetmény. a kí.kíáHási á.r felénél "lacliúDyaob ! elképzelése elevenedik meg ebben j szerszámmal., $zánk6.·al el.adó, Gyoma,
Dr, Morvai Béla V, Alkotmany . áron nem' adható et i a filmben gigantikus je1.enelek 50- ili IV. Zrinyi U, 3 sz, 3-3

l~tca 4. BudapeSt, ügyvéd áltnl! Az árverelní szándék01.& kö!e- l fán. hgalmaktól és szen\l·edétyekl.5J I Eladó egy 2 lámpás tejepes 2 pá<
C il r.·u~1ött mrihneL l

j
.·
1

.képvíselt Hoffl1er Schrantz lay- le~ ek Mna!pénzű! a kikiá.!tás! ár I; fe,il1allg",tó" f<1dió'keszülékés egy inga

ton Sultleworth Magyar Gep;;yáli 6!á<;al~kát készpénzbell,. vagy az Kacc rkl r~ i 'I<} falióra, amely az órákat és negyed Má·
O f l e....) A U hí kc.t Líti. Ér-dE'klődt}k fontuJ'2.na.1< Sza~MÜlJek ül. javára, 9962 P.6 . 1881. LX, t. c. 42, § ábao meg- . '., ';"1 •

! I'· . •~ ~ ,l.. badságtér 56Z. 4-3töke és több követelés és jár. ere- 11atározoít árfo!yammaI .számítűH '.1 vigJa'~eA. l
jéig a budapesti Bp, kir. Tör· j 6vadékképes értékpapirosbanaki. i FOK és Magya.r i J!!!'I

vényszéknck 1931. évi 16. P. j' küldö!tnél le.!efl,~nj., !Jag,Y _,a ~án.. ~t- I k I Eladó a Hősök ernléhlljau egy nagy
. ,,' , , l VUághiradó • . családi há:,: n1inden gazd.asági meJi.ék-37773. sz. végzésével elrendelt !{I- pénznek ",e1.oleges bIrÓI Jel.et1)e l . . : épűlettel, nagy portával. Ára 8000 P

elégitéoí végrehajtás folytán vég' hel}'ezéséröl kiállított letét! elis- . .. I amiből 7,1{)D teher, ez mind á~'Vehelö
rebajtást szenvedÖlŐ! 1931. évi merllényt a kiküidöttnek átadni '1937, február Bállfars-ang i negye6évi wo pengő törlesztésseJ. -A

julius hó3 'án lefoglalt 3000 P. I és azáfveréeí feltéteJekel al-áimj hétfőjén 6 Órakor rend~s hely. l Kőröss-y- Csoma Sándor utcáhan egy
becsér'é!.-u" j·ngósá2:o.kra a Q."omai (f88~ LX • ' 147 150 170 l nagy ház' gazds,lkotiónak ige'H alkalmas

.• " .. ~~ 9°? >,1 .1: • ~,.l:" • • árakkal és 9-én Farsang ked- I 320üp-er.g6ért. -.-Egy a NtátYiÍfJ királykl'r, J'ár6sbirósá!?: Pk. 1495/1 ;j_. §§ 19'08' LX- • c 2' F;) !
. <> ~ .• " 1,'..;:> , 1 ~ dá ,.,. Ó. i u/on n·~~.t.· I.i'íekkei. - A fj.orHw.ltiik16.<;. '" l den egy e.oa s j raKor ~'" "~- _sz. végzésével az arvercs e ren- Az, aki e~ ingatianéft a kikiáj· ulonegy üzl.cti lJáz a legforga!masabb

delletlléll, annak az 1908 évi XLI. tási árná! magasabb igére!fi tett. leszámtott heJyárakkal. helyen. _ Egy családi ház Z0öke-te]e~
tC. 20 §-a alapján az alább meg- , ha többe! ígérni senk[ sem ökar, A legnagyobb orosz pen a Ho.r(hy 1\tlikt6s Ul.QD. _ .Endrődi
n.e"ezet'.· co a f"gl.aia'SI' iPQl'7Ó#. l. 'n' b' "l.'lollá· a' r ,~ ugamn il po1yák bá:om mellett elaüó

• '., v j-",.} - '} ;söu;:;\es nYOm an a l1:11\1,u SI '"..,.,.t.·llJ.·~ben. Ic-áiszud6 ! .
, '"- u' CJI I 30 hold jú minöségü fiiJct. - Görögkönyvből ld nem ttinö más fog' I 5záza!éRa szerint megáBapitott bá.. fi.bn'$ ~ áJláson 38 mh teherrel. _ Révl.apilson

laltatók javára is az árverés meg· l natpénzt al általa igért ár ugyiin- ~ 3000 négyszögÖl quadrátja f pengő.":"
tartását elrendelem, de csak arra i annyiszázaiékáig ki'egés?;iteni,' Q. I a I. aJIIIi k a l., 3 és fél fertálya köles fenékeJ:! tanyá-
az ese·tra>.·. kB. kielégítési iOilU\< ma ; ('908 XLI ~ c '25 §) l val. _ A Horthy uton a pia.cMr !)jjz:e~

.. I~ ~ j - b!.:' G""~m'"'' '19
1

... "3'6,' no'·'·em·b.e~. l 7-én. !lében egy na!!" üzleti !láz.is fennt áll és ba eilenük baLas1.· ,'" ",' • { ~J

< (F 'LL- t e~ 'Dl,g. - \.. Érdeklődők forduljanak hsó Balázstó hatá!yu iQ,énvkereset folyamai· ~"I D.... M""ln...I.f' sk. kit. j'bíró. e·n.e e sz ........y'iUl"'-.y ~
~. • G V '4 . in"atlan közveillőooz,

ba nincs, végrehajtást szel1v. ta-j AkiadmányhHeléül: Dráma. r Oiiiii"'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiii

nyáján Keseiyüs íemya !906. Sl. [ Szilágyi f Ő S Z e re p i (; k : .

;~i:F~d~é~~~E:;t~;~!:~:~~ 18 dijnok. I és ~;:':n:::'::n. Ifi~~~~Ei
ki. amikor a biróilag lefoglalt '. RDESSE i Moszkva éjszakai hangulata -és a 4 i . r

Holherr gyártmányu traktor a jeg- . Hi" . II B~íalaika csodás le[1~jeíeszik f~' ! 22f I I I e r
többel ígérének készpénzfizetés LAPUNK'B'A'N I (lejlheretlenné ez.t a filmet. Agyö,: ! l .e~y Uter ka~ vagy

ellenében, esetleg hecsáron alul is '.• 1....•', nyúrű zenéj'ét mindanll}'Éan !I fet-ér fejtett ujborSoltvad-
, o I " 'l l " kert áliomásra kmi'állitva- de a kikiáilási ar ~i ,1-a.na a a- t· I . ! 1'.1' Illi \ ismerjük, s feladva. Vasuti fuvar kb.

csonyabban nem - el fogom ad- , , 4 fillér literenkél1t. Csakis

ni,· még akkor is, lia it' beielentö . Boldog pillangó l" It so líteren felüli retldeU:lltI
It tocradok d, Hordót dijll~l.I- .

a helyszinén ilem jelennék meg, 1Jlgjatek. ill t~ell adok a szá!Jítás lar.
ha C~"D~ ellenkező l:dl/ánságot irás· .'j .c. "á ' tamára kölcsön; OOrdóm
li .u~ " Kös:lónetnYIl vanU 5. H M 30 l1apon belűl bérmentve
ban nem nyilvánit. Azon ingósa· angos agyal' h. iildendö vissza. Sz.étkOl-

',o Mindazoknak, kik felejlhe. "
gokra, amelyeknek a kikiáltás í ára Vilánhiradók. .., dés utánvéttel. Egy pengőI

tetlen jó férjemnek >::l' ii levélbélyeg eJlenébeo kiJl-
1000 P.kön felül vall, az 5610/1931. PF€,rFER MARTONnak il ii dők mintát a bOrból min-

'<'b k I!.I. Csak 16 é1t'en l' t~~··oboz.ban, bérlll-ent1fe.M, E. oz. rendelet értelmt: en csa temetésén résztvettek és • . ""u

azok árverezheinek, akik a kikiál. ezzel' mé-rhetetko fáidc<J· feiülieknel'f.!.. Soraim kellemes édeskés,
jási ár lÍ!lJ-ed részét bána1pén;ctJ} mamat e:.nyhiteai igyekez.~ 11 I' Itis~ta, tökéletes zamewakJ3

tek, ezuton mr'ndok / .. - ~_o , I és II e m savan'Iu.a.k.
leteszik. . kÖ5ZÖnetet. :i $y.erke;;;;,tésérféskjadásért feJ?j[,~; 'Székel-y Fer~nc kft.Gyom~, 1937. január hó 28 án. ,

őzv. Pfeíffer Márt.orm-é I WAGNERlvIARTON; f '13 rpi!'lcészete
Villányi Nándor "I' D -.". E ""6.......=.. i - '1'" ~ •• ~!~, . P~stm~GVe

. SZu • ~Oul r40 t::w'WlJ. g 11 Jnp~;ia l\ónvvnyoilld.ava la1a~J ,-=:~ O;-;I~' ~o~cJ.va:i.l~.(e'(L' l,; ""I... ~ ,.kir. bir, végrehajtó, mint biró! i 3- - ' L ,.. ',,,,",,'
. " FeJ·c', .....~ u' /·~~"·\.'eze(o" W<>lI~t;h Minély, .·~~~iIt~fnj.~""klkUHJöll, -.' -~" .. _
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p O L J T $ K A I, T A SADALMJ ÉS KÖZGAZDASÁGi t-IETllAP

l'OlI'1e.lo:s !'Iizerl<\!!5zt6: WAGNER MARTOi\<
SzerkesztőSég éa kiadóhivatal

~HUNGÁR!A" KÖNYVNY01\\DA
G 'I Ó fl'! 8, Kossuth Lajos utca 64

Telefon· 22

., E'LdFíZ"ET"lfsi Á RiÚ{ :
Necryed;!;\'íf: 1'30 P, Fél éVfe 2-60 P, Egés7. évr€ 51'2D r

,." , Befizetések postllcs"kken:
lhHl~ária-flyomda GYDITIil~ csekkszám IS,28ü

• LapzMt<l c s li t lj f t 5 k esle 6 6m
,\1egleleJli~ minden szombatoT! reg~el

_ . .LEU L .>,-~~ L. =
~hrdetesek dijszabasa!

égynaiábol'i (55 mm széles) I cm, magas lJirdettll
20 1111er ÖtS70r hirdetésnéj 10 százalék. tizszerinél
i 5 száxalék. i negyedévI hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2b százalék kedve:lJnenyt aaunk

ul t

évé

hétre egymásra találó testvé
reink, akik ujabb kedvet önte
nek belénk és serkenlenck ben
nünket Papp Zsigmond bará·
tommal, h"gy a megkezdett
utllukon neálljunk meg, hanem
haladjunk előre, gyomai lakos
tár~aink jobblétének a kihar·

colására. 'V.

meg.

meg.

A felsorolt tisztségviselők há~

rom évi cildusra választattak

Egy évi időtariamra válasz~

latott meg il. választmány és
számvizsgálóbizottság éspedig:
rendes választmán)'i tagokul :
Harmathi Tibor, Izsó Mihál)',
Lévay László, B. Marjai Lajos,
Pápai Sándor, Olajos Andor,
Tan- Miklós és Pip.i Gyula le
venték. Póttagokul: Győri Lajos,
Kruchió Endre, K. Szabó Ist·
ván és Perei László Gábor le
ventét\:. Számvizsgálö bizottsági
lagokul: Kovács G. Lajos, Kő

szegi Mihály és Biró Béla köz
ségi tisztviselők, póttagokul: Er~
dei Gábor közgyám és Fekete
Lajos közs. tisztviselő.

Örömiinkre szolgál az a tény,
hogy az egyesület elnöki tiszt·
ségét vitéz Madaras Gyula ma
lomigazgató tölti be, aki közis
mert agHitásával, odaadó, ön-

Nemerey Péter vezefö·főoktalö

javaslalára tőlHkámak: Szilágyi
. István levente-egyesületi nyil

vántartóf, tilkámak: Kéri Gá
bor oktatót, jegyzőnek: Erdei
Sándor oktatót, gazdának: vitéz
Molnár Pál töoktalót, pénztár
noknak Arany Lajos községi
pénztámokot, elLenőmek:Anmy
Gusztáv községi s. j e g y z 6 t,
könyvtárnoknak: Kató Ferenc
főoktatót, ügyésznek: dr. Lege
za Tibor ügyvéde! választották

kerüU a többi
megválasdás3,

adaras
meg

sület ein

szövetkezésre. De mennyire al· I
kalmas i 11 C-sak becsületes szán
dékkal és ösúnte feHárással
jelöljük meg II szándénkunkat.
Ha kevesen is vannak,' akik
mindjárt követnek bennünket,
nem haj, majd ránk találnak II

többiek is.
. . . Ők azok, ezek z. hétTől·

dnl az elnöki tisztségre vitéz I
l\iadaras Gyula és Kató Lajos
ltözségi jegyző jelöltettek s· Il

közgyülesi tagok csak reájuk
sZfivazhatnak. A közgyülési
tagok

egyhangu lelkesedéssel I
vitéz Madaras Gyulát l
választották meg az

egyesület elnökének, I
akit II közgyűlés}, terembe be-
lép,,"e a tagok harsány éljen-I
zéssel f\.1gadtak. Nemerey. Péter l
átadván az elnöki széket, szere
tettel és igaz nagyrabeesúléssel l
köszöntötte az Egyesület újon-j
mm megválasztoU elnökét,és a ..
Mindenható Aldtlsát kérle az I
egyesület érdekében kifejtendő!
munkáikodására. Vitéz Madaras
Gyula m.egkös?;önve al": előlege
zeH bizalmat, ugyszintén Ne-l
merey Péter vezetö-föoktatónak
baráti üdvözlő s23vaH, igéretetI
teU, hogy az előlegezeH bizal~

mst odaadó munkálkodással I
fO'tda honOl'álni és minden igye
kezettel awu lesz, hogy ezt a
szép egyesületet felvirágoztassa.

Utána betöltötték az alelnöld
tisztséget, ugyancsak a testneve
lesi bizottság jelőlései alapján.
A kőzgyiirési tagok egyhangu
iag Kovács Gábor községi birót
választoUák meg az egyesület
alelnökének.

Ezután sorra
tisztségviselők

• SI e

'I v,itéz
V' lasztott

levente gy

azo
akik minden kedd,en ~ste el-l f~~~tikus társa.ság. a gazdasági I
mennek a HOJ1B.c\R szovetke-l torlenelmét rajzolja meg Gyű

z~t székbázt.ba. Leülnc~az elő- m~nak héi~ő:-hélTe, amikor _is- I
készHett padokra s ahogyan \ meteIten racafo[ a sokat nye-I!

;, mindig ujabb és ujilbb érke-! kergett kuvíkolcsra: hogya mlil
'L~ők nyitnak be az ajtón és 01- ! gyal' ember nem alkalmas II
,·'vadnak bele a suttogó cseve- I ~ .. """"_--....-A>____.. ~
,"ésbe és amikor a szövetkezet Io
1!6ztvlse!6i befejezték az esti
postát, és az addig érkezőket

hétessékeHk:a .belső irodáb2J, l
" ~hol id.-ki leül a padokra \'&gy

'Üres székekre és az áhHatos

l
i

csendben megismé-Uődnek a
.. megslOkott ~ér~és~k: 1JMit esi-l

nálnak fl. cSIrkek?~. i
És ebben a gondolatkörben f' A Gyomai Levente Egyesület I

folyik a fegyelmezett társalgás, február 7-én tadotta meg évi 'Il
miközben ujabb - ujabb kérdé- rendes és Hsztujitó közgyulését.
sek vetődnek fel, amelyekre amely vitéz Madaras Gj'UI~ ma,,'
jóindulalll és gyakorla.ti tapasz- lomigazgate', az EgyesületI al.
taiatokkai szerzett válaszokat, elnök elnöklete alatt zajlott le.
kapnak a kérdező~... I~özbe.n IA jelenvoltak nagy érdeklődés-.
vmámgyornm repul az ldő es 1 sel hallgatták a ,tárgysorozat
a 6 órakor összegyiilt társaság l egyes pontjait, különösképpen
azon veszi észre mngát, hogy a Szilágyi István levente·egye
már 8 óra vao... süieii nyilvántartó által, fi Le-

Szenteljünk egy pillantást a vente Egyesület működéséről

megjelentek bemutatására. elkészitett jelentést, mely teljes
A ketreces csirketenyészWk l részletességgel tárta fel az

vannak együtt. Többnyirenök- egyesület sokoldalu, értékes és
ből áU a lelkes tábor. Még} eredményes munkásságát Je
mindig áll az a helytelen férfi- lentésében kiemelte Nen:.erey
f.elfogás: a baromtitenyésztés Péter takarékpénzlári igazgató,
asszooyoépnek való, a férfire l vezeW-fóoktatónak az egyesület
megaiázó foglalkozás ez. Erre box-szakos.llálya részére, a vár-,
azonban a1aposan rácáfolnak a ! megyei felügye!őségiöl CC~ 150
jelenlévö férfiak és az asszo- l pengő értékben kieszközölt bos-'
nyokkal egyenlő komoly te-I felszerelés megszerzését, vala
nyésztőknek tartják magukat. l mint Zalán Miklós hU8zárszá
Mindenldnek van vararni kö· l zados, testnevelési főelőadó
zölui valója. De mindenki szép! könyvadományitt, melyekért a
sorjába mondja el a móndóká~ Iközgyülés jegyzókőnyvi {{őszö
ját. l\iindeukH megnalJgalnak. netet szavazott.
Nem marad kérdés válasz nél l A tisztujilá.s megejtése előtt,
kül. ' l vitéz Madaras Gyula, atiS«'tsé-

És amikor elbucsuznak egy- i gek rnandátumának !ejártlH be.
mástól azzal, hogy a jövő ked- ! jelentvén, felkérte Nemerey!
den megint összejönnek és ne·' Péter vezető-íőoktatót li köz
kivág öregje-flutalja a sötét éj-' gyiilés további vezetésére és az
szakának, sokan a tanyáknak.~. elnöki tisztségnek választás ut-
ezeke~ az eslél~en imáds~gos! ján való betöltésére, lj

hangUlatban hajlom a fejem I N Pé' ." f", k I
' < emerey lel" veze-LO-- 00 -nyugovóra és szent megismét- • . .

lődését élem át annak a meg- tato Ismertette a testneyelésI,
győződéseninekp hogy ez a kis I bizottság határozatát, mely sze~ I
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néhány napon belül levezetik .
a felfakadt vadvizeket .

I
zetien, egyéni mentes i
munkáikodásával a levente í
egyesületnek csak hasznára l
lesz, mert rajta keresztül a i
harmonikus egyúUmüködés is i
biztosítható, amire mindenkép- I
pen szükség van. l

l
~--"'~I

!
Fatkaskutyák l

.alkonya. j

Rossz Hapok járnak il far- l
kas!wfyákra. A fJelligyminiszter i
néhány hónappal eze/ól[ Mim - I
fol intézett il l'örvényha!óságok- l
hoz és ebben szin/é,'! rámutalo!!, l
hogyafarkaskutyák kárféko- l
nyak. Felhivta il törvényhaió- I
ságokat, h01;Y minden eszközzel l
igyekezzenek ci magyar kulya- ,

fajtáknak fenJésztésél elősegI í
feni. E célból emeljék fel a I

farkaskuiyák adóját. Ebben az
esztendőben 20 pengöere emel
fék fel il farkasklltyák adóját. I
II farkaskulyák Jlllajdonosaiflak, l
akik !lem miruiig k('fülnek ki il

fe/dM tizeúr kutyabarátai kő

zli!, vála<;2faniok ke/fet! a pénz·
tárcdjuk és jarkaskufyájuk kö
zölt. A válas.zMs igen sok ese/
ben a pénztárca nÉel!eU szólt

incs árvizveszély:
A hirtelen bekövetkezett oi- I hogy az áradat szintje apad. A I

vadás és a napok óta tartó eső- I további javulás attól függ, hogy l
zések az egészkörn:yék~n fel- I milyen iesz az időjarás. Néh.ány
fakasztoUak a vadvizeket Dé- I derült és szeles nap nagyban
vPoványa és Gyoma között, az l hOlzájárulna ahhoz, hogy a viz
ugynevezeIt Nádösvény határ- alá került területek· felszaha
Tészen, Déva \lánya és Szegha- duljana.k.
lom között, Simasziget .körül Az ármentesítő munkálatokat
és Dévavánj'B Körösladány kö- Schulek Béla főmérnök vezeti,
zött, a vasutl sínek mentén ha- aki az áradúsokkal kapcsolat
t21mas területeit viz alaH van- ban il következő nyilatkozatot l
nak és több tanyát döntéssel tette a Gyoma Ujság. munka- ,
fenyegetDe}•• A bajt esek tetézi, , t~rsa előtt l
hogya KŐrös is árad.. Még {l l A vasárnap óta tartóohradas I
hét elején kilépett a medl'éb61 'l' és a kétnapos esőzés töhb i
és néhol a gátakig szaladt A helyen elöntötte Gyoma, Déva
csatornák vize e minit nem tud l ványa .és Körösladán y egyes
tetolyni és kénytelenek SZí-I· liatarrészeit l\leglehetösen nagy!:
vaUyulás~al apasdani az. ára-. vilt6megek borHják Katalszeg,
datot, ami nagyon lassu mun- i Liliomkert, Nádösvény, Folyás
ka és hetekig eltarthat, mig 3Z l ér, Simasziget .egyes laposabb
elárasztott területeket menlesÍt- l tekvésü helyeit. Közvetlen ve.
hetik a hatalmas viztömeglöl.' slély azonban csak három tu-

Az ldnfénéki Ármentesítő nyál fenyeget Az Istv~n György
Társulat nulszaki személyzete és a Barabás tanyákat Nádös
napok óta éjjel-nappal munká· vényben és még· egy Barabás
ban van és megfeszített erővel tanyát Dévaványa és . Szegha.
igyekszik elejét venni az esel- lom között Ezeket a tanyákat
leges komolyabb veszélynek. az 1vántenéki ÁrmentesHö Tár- .
Pillanatnyilag az a helyzet, I s-nlat· - tisztán emberbaráti

szeretetből ~ gátakkal védi,
mert annak, hog)' ezek a ta
nyák ilyen veszélybe kertiltek.
kizárólag a. tulGjdonosaik az
okai, amennyiben olyan mély
helyre épitkeztek, ahonnan egy
kiadós~bb nyári 2ápQI' is ki
öntheti őket.

Veszélj1WI Iii.ilönben nem
keH tartani. A .Folyáséri és il.

kőrösladányi sli>'aU,yutelepek
vasárnap óta állandóan üzem
ben vannak, fl. csatornák kihi
nöen müködnek és egy-kél na- .
pon belül fl. nyitók is nyitva
lesznek. Ha még az időjárás is
kedvez, néhány napon beItH
megszünik az áradás és a viz
teljesen lefolyik.

Kár egyelőre nincsen és re.
mélem, hogy nem is lesz. Ae;
egész áradás sokkal inluibb egy
kiadós tavaszi ön!özésnek te.
kinthető, miot olyan árviznel>:,
amely komoly bajoIm.! okoz
hatna. Legfeljebb ti szikesek

áznak át annyira, hogy e miaU
késedelmet fog szenvedni Q ta
vaszi vetés.

Mert az idő .rohan, átszáguld felettünk,
S lassan észrevesszük, hogy megöregedh1nk.
Amivel ilyenkor vagyunk csupán bajba,
Ha ősz szájat gyomlál fi gyérülő hajba, ..

Eleintén még ment II dolog valahogy.
Amig képzetembenéltek az alakok,
Akiket pajzánul toUamra is szurtam,
Mikor e strófakat még napszámba' gyurtam.
De hogy egy páradus, ködös őszi este,
Szekeremnek rudját irányitám Pestre,
Ht vívni meg tovább létemért a harcot,
Sajnos, feledem már a sok ked vcs arcg!,
S mig életulamon egyet-egyet lépek.
Érzem mint fakulnak szívemben II képek;

Mint bolond gazdaasszony ::1'(; üres konyhában.,
Kínosan feszengve, mint féreg a fában,
Vagy mikor a motor, mikor krákog, fullad,
S benzin hijján be az Istennek se gyullad,

. Ugy ánok már én is, - befagyhat a véna,
A panoptikumhoz - eHogyott a téma~ ...
Ebben ugyan hibás én magam nem vag)'ok,
Mert hiszen anyagot Gyomáról nem képok,
S mert látom már, hogy ezt hasztalan is vároID)
ToHam szárát tövig ez'tán már nem rágom.

Fele·delD az árnyas gesztenyefák lombját,
Garay Imre ur mándÍijának gombját,
Színpompás kis képét sok virágos kertnek,
Pikáns vicceit a Messinger Albertnek?
Az Erzsébet-liget ezer bokrát, fáját,
Az áttöltöU Körös vadregényes tájál.
A vig lórumozók szók, baráti körét,
Karsay szódájál, Kerekesék sörét.
S ami meg nem ártott a regő-s kedvének:
Poneiráns szagát II párolgó cefrének.,.

Elfásul a kedély, a humor is gyengül,
Vig éIcre a Tim már csak nehezen csendül
Fárad az agyam is, nehezen pariroz,
Amde szi \'em mélyén édes honvágy kinoz.
Mert aki a Hármas-Körös vizét issza,
Joggal vágyik annak szive oda vissza,
S ha visszajuthatnék, - mondom Istenemre!
Ezt II nagy világot ölelném . keblemre,
Őrömomben sirva rikkantanék egy nagyot,
S kacagva hagynék itt Pestet, csapot, papot.

Fut bizony €lZ idő, - megállása nincsen,
De nyomát oU hagyja a tarkón s a tincsen,
Igaz, nem is marad tőle egyéb emlék,
S mulUá lesz a jelen, mi jövő volt nemrég,
Amelyről reméHiik, hogy sebünkre irt hoZ',
Pedig csak ?gy nappal vitt elébb- a sirkoz.,.

Kies vidékét. II parlament terének
Meg az állatkertben pupját a tevének.
Fényes kávéházak őrült jazz-zenéjét,

. Háziasszony·urnőm kétmázsás .. személyét,
A Berlini teret, a Beszkárt sin hurkát,
A gyalogjárdáknak aszfaltozott hurkát,
Autóbuszt és taxit, tantuszos kisszakaszt,
otit, Mabit mely a 'szememből könnyt.fakas~t,
s ugy szedném szaporán Gyoma felé lábam,
Budapestnek pedig '7 ... mulatnám a ~ hátam, ••

.De bogy ez az ábránd valóra is válik? ..
Bizom az időre. Egyszer majd elválik ...

. Megjön talán még a regősnek vig hangja~

Hiszen megvan minden bőjlnek a farsangja,
S meglátom talán még a gyomai fákat, .
Korrigálhatom tán a sajtóhibákat,
Mit fi szedő urak szedés közben tesznek,
S az "alvégen" helyett "alvégem'" szednek ...
S abbahagyván iH ez!: a· keserves sirást,
:pUhon" folytatom majd e vidám versirást ..•

I
--I

l
panoptikqITl,

I r t a: H. E.

Rimes
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Az Egyetértés
Egylet báirendezőségé..

nek köszönete
Kaptuk és közöljük 8Z alábbi

sorokat: Az Egyetérlés Olvasó
Egylet által február 7-én meg
tarlotI jelmezbál !'endezősége

ezuiou uiOno i"ihzcne!et mind
azoknak, akik hozzájárultak et
bal sikerén.ek elméhritéséheO!:,
,különösen ajelmezeseknek, akik
a bái külső liépét szinessé, han·
gulatát pedIg meghiHétetlék. A
A jelmezesek a következők

\'oltak: Nagy János (szamár),
Kurtz Bözsike (hosnyák leány),
Varg;) Erzsike (magyar leány),
Gecsei Gábor (Mikuíils), Feke·
te Lajos (dada), Herter Mihály
(baba), Kakati Honka és Ka
kati ~1ancika (arató pár), Barta
Rózsika és Márton Lajos (tiro

~~~Mbftft""flIl'I, li pár), Izsó EszHke (magyar

D ATOLYAS Z O
" L O" zászló), Vincze Zsuzsika (ci

ganyleány), Bordács Ilonka
(Mexikm kiHdönc), Scl,walm

(Afus·Aii) Magda (aranyha!), Forgács Ró.
s csemegeszólők királya! zsika (ma.gyar legény); Csapó

Minden Igényl kielégilő. l,özép Liduska (sziv), Szabó Lász!ó
éré:;ű és bölermö fdjld C-;odás, (suszterinas), Finta Margi! (ápo-
nagy, !i:lidfürŰ és bO~YÓlúke Iónő), Nagy Bonka (tündér),
mény iwsu, kelleme::. iHomr'!Ú, T (a n d i 1: r é n ,,-kémény~lan!1aló és Szálli!haiÓ Mdgi!S Mon
énékesi:!lelő, A le!enKor legér1é seprő), Ii r li c 11 i ó Juliska
~;esehb c.;e<lle~eslölőlt' 20 d~r"b (magyar leány), Bácsi Piroska
sirn,wesszö 6 - p, 15 drn hanti (pólyásbnba), Bar:itb Gergely
~i'líker~" 6,- P, lO Jrb OliVhl) (teknősbéka). Munkácsi Lajos
RpdfiAfl 6 - P. 10 drb Be(;;n-
dedI! 7.- P. Keqe li1!mls,!<'ü, (zent:bohóc), S z e b e II i
lei, á,,01l1éil s árlapoma! más L Ilonka (Philips rádió). Díjat
(okról és gvümöic;-rdo!iványok.c,L nyertek: Barta Rózsika (eiső

Z Ö l D I G N A C Z I díj), Szebeni Ilonka (második
Sárkeresztur, (f'ejér~megy{').i d~~), Km;z .B~z~ike (harm?,ciik

KomolV össze:rO ügvnöl,oke, I dl]). A krfldlJclH:at SOrrenGD~n
minden megyébell--kereséK r I Herter :.\lihály, Baráth Gerge.y

~""~~~~I§~~~1Iijjjii~WWW. Nagy kapták meg~

A nöi hallgatók idevon~tko

zófeleletei, aHalános érdeklő·

déskÖz'ben élénk tetszést vál·
tottak ki, igazo! va a tanfolyam
ról való rövid beszámoló niv6s·
ságát.

Az ünnepség befejeztével Joó I

Gáhor a haUgat-ók nevében me
leg hangon köszönte meg vitéz
Pajor Gyula és tanítónő társai
fáradozását. Hangoztatta, nem
fogják elfelejteni azt az oda
adast,ameUyel a tanflyam
haHgalóinak ismereteit igye~ i
keztek mim'! szélesebb körben I
kibőviteni. Nem órákat adlak, I
hanem tényleg tanLoUak, sok~ I
szor tullépve az előirányzoU i

időt. _ .1
A továbbiak sorlÍn rámuta-'

toU arra, hogyha minden gazda 'I

és minden iparos ismerné a!
gazdasági számvitel tudományát I
és azt a maga hasznára ford,t· I
balná, mindjárt más szemmel I
nézné azokal is, akik hite sze· i
rint olyan jól keresnek. Nem
irigyelm~ a 120 pengő fizetés·
sel rendelkező klstisztviseiőket,

mert hamar djönne arra, hogy i
annyit 6 is keres, csa It nem I
tudja, mert nem tud számolni l
M,ndjárt en)'hülne a tArsaclalmi
OSZtályok között a légkör' és i
nem ellenfelekként, hanem bac
rátokként mérle.gelnél{ egymást

Beszéde végén még egyszer
köszönetet mondott az iskoia
igazgatójának és tanHónőinek?

majd vitéz Pajor Gyula II tan
fol)'8m hallgatói között kiosz
totta ~ bi;wuyitv6myokat PHJ;:G~ !

U{)j haHgatóktól és ha remél-'
nűnk szabad, hogy ha El jövőben

feieleteik szerint végzik fi ha
romfitenyészíést. ugy megtörik
a jeget és ők lesznek a belter
jes baromtitenyészlés uUörői.

Befejezésül áHaláno5 érdek
lődés közhen Iért rá Biró Te
réz II ketreces csibenevelés je
lentőségének kikérdezesere, mi
közben II hallgatók és a közön
ség ,ldváncsian fordultak a je·
lenlévő PaJ-lp Zsigmond és \Vag
ner Márton "Hombár" SZŐ'Itet·

kezeli igaz~atók felé, 3:dkről I
az egész kozségben kÖzH.merl
doiog, hogy a mo"t fol \'amat
ban lévő, 11.000 drb. csibéhöl
álló ketreces csibenevelé,mek
uHőrői és irányHói.

zár'ünn
sz

Örvendetesen ernelte a tanfolyam szinvona!át a

tók tekintélyes száma. - Kár, hogy a tanfolyarn

pán nem jelenteh meg többen
nyHványt kapott minden haH~·

ga!ó. Névsorukat az alábbiak
ban közöljük. (Akinek a neve
mellett zárójelben évszámot is
ködünk, az a jelzett évb:'D.
megtartott tanfolyamon is :részt- I
vett) , ' I

Balázs Imre (936), Balázs
Lajos, Csapó Endre (1935).
Csa!h Imre (1936). ' Csuvár Já
nos, Joó Gábor, Kató, Ferenc,
Kocsis István, Ladnai Lajos,
B Mulnár István, Molmlr An
tol (1935, t936),G. Nagy Litsz
ló (19~{5),·' Négyessy Gyula,
Szmola Imre ( 936), Itj. .varg~

Gábor, Veress Sándor' (1935,
HH3); Hj. \Vagner Ádám (Hl36),
Eatári Lajos, Kocsis' Gábor,
Búáth 'Istvánné, BarfJ.th Lajos~ I
né, Bene Józsefné, Czebe La·
josné, Czebe· Etelka, Cselei
Endréné, 'EHer Erzsébet. Ft'iler
Anna, Heinfart Erzsébet, He·
gyesi Jolán, Józsik. Istvánné,
Kató Lajsné, Kárpáti Eiemér- ,
né, Kiss Dánielné, "T. Kocsis
Mihnlyné, Kurtz Mihályné, Mar
jai Sándorné, B. Mlnár Mária, I

Szőke Istvánné, Szabó Piros.ka,
Hj. Wagner Adámné, TÓlka
Lászlóné.

Beszámoiónk nem volna tel
jes, ha meg_ nem emléJ<cznénk'
II zaróünnepéllyd rendezett
női kézimunka és sütemény
:dállitásról, mely teljes, egészé
ben telölelte II tanfolyamon
11}uuil ismeretek gyakorlati ki
vitelét, élénk megelégedésére a
lá~ogató közönségnek.

GYOf~j,~~UJSlUJi'S febrwif 13.

~~~h':-;;;Tl-k.~;;~~
vacsorára gyüHek egybe a ven~

V.IIIlI-t·.. I ; t ·nf - Iy-' a'm ' na'k',·",- l dégek, akiket a tanfolyam hall-h I I gaMi II maguk iztetes föztjével

pe
f! .ye l, ~e~~H tésztáival vendégeltek:

I , Vacsora alatt vitéz Pajor
Gyula köszönetet mondott II

vánnegyének és a közsegnek,
hogya tanfolyam megrende
zéset elösegiteuék, azonkivül
külön köszöne et mondot!: Kner
Imrének és liner Endrének.
akik ingyen paph'anyagot b
csálotlak a tanfolyam rendel
ke7ésére. A tovabbiak során
hangoztaita: sokszor me;,;to
gadta már, hogy nem rendez
többé lanfolyamotl\fost mégis
ujból arra kéri fl ha\lga!ókal
és a kö,önségel, hogy legyenek
segitségére a jövő téli tanfo
lyam megrendezésében és ,már
most kezdjék el a' hallgatók
toborzását.

Beszédet mondiak még Wag..;
ner Márton és dr. Legeza
Tibor. '

A vacsora után az egYcbe~

gyiiHek kedélyes hangulatban
maradtak együt a késő éjjeli
órAkig, közben megindult a
tánc, amely a reggeii Órákig
ej lmzódott. -

Ha végig Lézzük a!anfo!yarn
résztvevőit, azt .látjuk, hogy
csak azok tartanak ld vitéz
Pajor Gyula melleU, akik már
az eióző években is végig haU·
gatták a tanfoJy.:miokat Alig
akad egy·kéi uJ hallgató. Az
idén -mégis jelentús számmal
szaporodott a 'résztvevök sora.
de ez csak annak köszönheW,
bogy a tanrendbe speciális női I
t.antárgyakat iS. felvettek és igy II
a nők érdeklődését is lelkel·
leHek. Ii tauf;)lyam ballgatói
nai.. n~Ve~{e~és: tebát a nők-II
n::k kOSZ<Hhl.e!o.

A záróünnepélyen· Kató La
jos községi jegyző elnökölt, aki I
az ünnepség megnyitása előtt I
néhány szóval elismerését fe- I
jerte ki a hallgatóknak kitar- l

I

tasukért és az érdeklődő kő- l
zönségnek a megjelenésért I

Vitéz Pajor Gyula a gazda~ I
sági szárnvHelbő! kérdezte ki a I

I
hallgatókat, akik világos, sza· i
hatos és értelmes feleleteij;kel l

igazolták, hogy megértelték az l
előadásokat l

Külön elismeréssel ken szól- i
~Unnk a lanfo~ya~on .. résztvett I
Idosebb gazdakrol,IHak példát I
mulattak a fiataloknak, hogya I
tanulás még liZ idösebbekre is II

rMér és hogya tudásról való I
nyilv!nos beszamolás még 'az
öregebb korban sem szégyen, I
még akkor sem, ha az az is· I

kolapadban történik.

A női hallgatók, Jolán
előadása utftn~ a népi ételek
nek a főzé8éről és azoknak II

tápértékéröl számoltak be,
Biró Teréz a ba·

fomiitenyésztt3{;l.'ól kerde~eU a

Színte hozzátartozik már ll,

téli időhöz, hogy -vitéz Pajor
Gyula gazdasagi iskolai igazga- ,
tó, Biró Teréz és Faddy Jolán .
tanHón6kk~l, megrendezi a
szokásos 3 hónapig la{'ló fan
tolyamot Mennyi utánjárás.
mennyi kapacit~lás. mennyi el
kedvetlenedés étőzi 'meg az
előadók részéről ezeket a tan
folyamokat A sok ldfogas köz
ben mennyi Önuralomra ván
szükséguk ezeknek az aposto
loknak, nehogy sutba dobják az
egész isko!ánkh"uli népmüve
lést, amiért olyan kevés m~g'

értést la!álnak.
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ZSIGRAY jUliANNA

UJ IDŐK
r~ONYVTARA

Adomány. gazdasági is~

kola háztartási és könvvviteli
tanfolyamát J,övetö zár6vacso
ráróI megmaradt kenyeret a

] n, .{ k-rena.ezoseg II szegtnye. nek a-
dományozta.

t\!Wven a mai törül( l1ö? A
régí Törökország legutolsó had
ügymillszterének leánya, rend~

ki \·űi érdekes k$pekkei illuszt
rált intervjuban mondja el a
D t:'libáb legújabh számában,
hogy hogpm éH a modem Tö·
rökország asszonya. A Délibáb

száma nagy terjedelemlllen
és gazdag tartalommal jelent
meg. Pompás illusztrált rádió
műsorokat, egyfelvonásos szin
darabot, premierbeszámolókat,
s7inházi pletykákat, nagyszerü
filmrovatot és több mint s.záz
szebbnél szebb képet talál az
olvasó a népszerii szinházi
képeslapban. A Délibáb e~

száma 20 rHlh,

Gyse
,Íehnezböl
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, í.

Öij"l; I l!om (Szilágyi Piri), GySe (Kiss I
I l .bila), Koldus osszonyok (Papp l

X W'l q Gnbor, és Fekete Géza), ezen.- I
U 111 W, I kivül Week-end Apacsn6. Göri l

tenyésztés erdekében olyan l Umcosnő és SzaloncH'~o; jel-l
1 l t·1nagy lelkesedes! fejtettek ki,· mezej{ VOI 3l, nagyon sikerül-,

idő[, sarat nem nézve, olyan tek. .. i
sok állatott vezeUek fel törzs- A női I. dijat, egv ezüst kar-I
könyve!ésre. Kérem öket, azt a l órát Kiss Elia :.GySC" jelmeze l
lelkesedés!, mint tarmsitoUak, I nyerte, a H. dlJat, arany pe-!
továbbra is (artsák meg, s ha I csét-gyürüt Szilágyi Piri remek! A KiHkereskedelmi Hivatal
nem csüggednek, biztosra Ye· ~Törökszektű-liJiom" jelmeze l akdója, A Külkereskedelmi Hi.
szem és tudom, hOIZJ mtmkáju- kapta. A HI. dijat egy dauer- I valal olyan mecroldást kezd,,
kat siker fogja koronázni' és ondoláhist GecseyBéla aján- l men'yez~t~, hog/ a jövőben va
meglesz jldalmuk. Bár fi többi I loHa fel és ezt Tóbiás Manci I mezőgazdasági kivi.leH konlin
községek is példát vennének és ' ,)~áremhölgy(l jelmeze nyerte, I genseket ne a kereskedők, ha
olyan lelkesedéssel, mint az akI ezenkivül 100 deb. névje-. nem a termelők kőzött osszák
endrődiek, egyesületükbe {ö~ gyet és 100 drb. levélpapírt és széL
möriHnének, ea"'részt II maguk, buritékot is kapo it. A férfi I. E, ~J gy magyaridegenlégio-
másrészt csonka hazánk érde- dijat a legkiWnöbb jelmez, Ka- nista sJ"erelmí h lá/a. Drámai
kében. ló Isi ván élethű "Teknősbéka~ I I~örihmények között haH meg

Vé~iíl nem mlllaszthatom el, jelmeze. II. d'jat Domokos AI-" . egy magJaI' idege nJégionisla,
ho~y Kalmár Imre községi i6- I bert rSzcni Péler" jelmeze, UI k" ful I a'h egy rancia asszony gyi!-
birónak. Kovács Sándor köz- I d!jat pe?ig Fekete Géza muiat-! koH meg, szerelmi féUékenv
ségi gazda, zöldmezőtörzstHkár-Isagos "h.oldusasszony" jelme-' ségbőL A regényes szerele~
nak azért a szíves vendégiátá- I ze nyerle. A terem. I;:ápráza!as izgalmas részleteiről közöl
sért, szives fogadtatáséd az I kivilágitásáró! Domokos Albert rendkivül érdekes cikket Tolnai
egész bizottság nevfhen.kö"zö. vi!!;my.technikai szaküz1cle.fton- r·!.(, j •

OY '0 ~il ag!8p.18 uj száma. Meglepően
aelemet ieiezzem ki,,, ezulon doskodotl. AHa!ános teiszé'st, 'ct l' .J l er eloeszlf',3 cikkeket, a leg~

1;;érem ékel., bog'Y nemcsak az)' aratott a fáradságos munkával l' i:.lóbb
I

UVa· . magyar irók noveHáit,
áHaUenuésztés érdekében., de a j elkésziLett csillagos ég-díszlet.J nagysZi'fÜ folytatásos legényt
község érdekében is mindent i é~, ~ .v.áHakozó _szines tangó· I· és közel 100 pompás képet
kövessenek e!, IDunkáJ·ukal..mini l vllagilas. A gyö'-iyörüen feldi- f 1'1 ..

I
a al meg az olvasó a nép-

eddiQ. is, a köz érdekében to· I szileU terem nagyban honáJ'á- k .~" szerü épeslapban. Tolnai Világ-
vább .folytassák, hogy mind! ruH a báL sikcr~hez. A jelme- lapja egy száma 20 fillér.
több megelégedett embert iás- I zesekl'ől a Ber:kovics .müterem
sllnak maguk körül és ezen I igen sikerült fénykép~tdvétele.
munkáiukért a köztiszte!et . le- I ket késúteU, melvek oicsó ár-I
gyen ., Lvlo.5;t, 2.mikor I ban átlna!>: a kőzönseg rendel-

b
. I 1·'''zéDi ,,<> A ..l"" ,.. Iucsut veszűnK egyel(re End. I ",':':>-:A".. renuelOs",g, elen I

rödtól ..a~ban a:, reménybel:, I h.1SS ZSigmonddal, .minden[
hogy kozos munkank alkalma;. I meglett a siker érdekében. lVHn
vai még sol\at találkozunk, Is-I· dent összevetve, az idei Gj'SC
ten, áldását kérem, jó munkát I' jelmezl:.nU sokaig keU~mes.em·
klvanok. . . léke lesz a bálozó közönségnek.

Orosháza, 1937. február g.án l ~~=- =7'~= =-'mew'oe=~,

swtyod N.'lgy Jenő ! A Mezőga2'dasá:; január 15 i I
[1,. ldl'. 'l1,azu. feiligye:ó. száma a tejtermelő gazdánuk II

annyira Íont?s takarmányozás-·I
-====--= u -,~.,;;, ..-, sal foglalkOZIk, ahol II kemé-.

nyitó és fehérje szükséglet aláp I
I ján kiszámi.toH lakarmányozási I
j receptet készen adja a gazdák- l
l nak, ~~?Y, a sZámi~ás nehé:?: I

FéuJes külsőségek között zaj-I munkaJato~ fl. gazdat megkJ- i
loH le a ~ál"i szezon le~~i~eriH-1 méJjék. Debreceni lörzsgulyáröl !
tebb mulatsaga a GySe .J'~imez- I mutat be szines ripor[ kere; l
~l. .. A me~j:le::t B~gy~zámu I iében miivészi fotografiák3t l
[;ozonség lntuno hangmatban; Több apró időszen\ hasznos l
a f'eggeli órákig együH maradt. ! cikk mellett egy újabb jöve- l
A bál tényét a megjelent 23 I delmi forrásról, az apró mag- l
jelmez emelte, akik kötzűl a i vak -termeléséröl ír, melynek '.

! ,.jJ- " I l 1ct I.' ~ n O I
kö,'etkezők nev-eit sikerült mcg- l ereumenyek€ni. LlOr· aOKwt 'Ui) j
jegyeznönk: Buzavir6..g (Gyuri- l - 800 pengős tiszta jövedelmet l
eza Manci), Szent Péter .(Do· l mutat ki. A dúsan iHusztrált i
moko~ AI~r('!:.pó,IYásb~~a~Tótl~ l szakiapból a sIezőgazdaság: ki- !
istván). iH'oll lány (GYImeSi I adóhivata!a, Budapei, FÖldmi-\i
~ca). Dominó (Olá.h Sárika), I velésügyi Miniszterium, díjta-.
ürdög (PáHnkés Mihály) Apacs! brml küld, e íapra való hival- I
(Papp Gábor) Japán nő (Papp l kozással,egy alkálommal .mn- I
Gáborné) Húremhölgy (fóbiás \' -taiványszámot. !
Margit), Tollbaha (Csapó Bösl;;.e) CsöklH:nt a világ gabonater- l
Szikvizüveg (Kovács Judit) Sziv I mese. Az elmult évben bUlá- l
(;Y!és~áros ,Ol,ga), Teknősb.é.ka I. ból,W ~zazalé~, árpából . szá. I Kapható mindm IwnYJJes
(h,ata htván), Mezeskaw.cs l zalek es zabboi 13 százalekkai l boltban; vasalt állomásOI1,
(Szántó Manci), Magyarlán'y I termett kevesebb Yi!ágvi"2ony~ II dorwny· és ujsógárusná!.
\Nag)' TÖ~'ökszekfü li~ J latban. . ';".." -;..,,...""""'---'

A Békésvármegyei Szarvasmar- I
hatenyésztő Egyesület Endrőd l
községben folyó évi február!
hó 5-6,án íörzskönvvi birá.la- !

- I
tot tartott Ez alkalommal meg- i
jelentek: szotyori Nagy Jenő m, i
~,ir_ gazdasági felügyelő. a bé- l
késvármegyei szarv8.smarhate-:
nyész{ö egyesiHet ügyvezető I
igazgatója, dr. Szalay György I
s. titkár, a tiszántuli mezögaz-I
dasági k a ill a r a kiküldöUje,
Keszthelyi József, az aUöldi l
szarvasmarhatenyésztő eg.Yesü~!
letek szövdségének kikfildöHje,
dr. Thaisz Lajos járási m. kk
gazdasiigi felügyelő fl vármegyei ,
ill. kir, gazdasági felügyelőség

képviseletében. Veres Lajos és
.Horváth Imre orosházi kisbir·
tokosok mint birálóbizo!tsági
tagok, Pap .J, ntal főellenőr és
Portmayer Lajos ellenőr, Ko
vács Sándor községi gazda,
zöldmezótórzslitkár, Kalmár
Imre községi főbiró, dr Izsák
Adolf községi áilatorvos, vala
mint a község társ1Jldalmún01k
és kísbirtokoS<Jlinak vezető egyé
niségei.

A rosszidö ellenére Eudrőd

község kisgazdái igyekeztek ál
Iataikat törzskönyvelesre előve

zetni. A megjelentek őszinte

elismeresiiknek adlak l{itejezést!
a bemutatott s elbirálasra ke
rült á.1Iomány minősege fölölt
és örömmel láHák a nagy lel·
kesedést, érdeklődésl, mit a
jelenyolt kisbirtokosok a birá
lat alaH tanusítottak, s megál
lapítoUálc ha a lelkesedés és
kitartás megmarad, Endrőd köz
ség kisgazdái az állaHenyész
tés terén igen szép eredménye~

ket tognak elérni.
Birálatra elővezeHek Ga-

rab tehenet és üszőt, melyek·
ből 1 drb. feles, 22 drb. II,
osúillyzato! kap!ak, ezek bika
nevelésre alkalmasaknak leUek
minősitve, 45 darab fél, 3 drh
háromnegyed osztályzalot ka
poH, ezek üsző nevetésre leHek
alkalmasak, m.ig 12 darabot ::
bizottság nem talált alkalm3s
nak.

Nem mu\aszlhalom el, hogy
e helyen dr. Thaisz Lajos já
rási m. kir, g<1zdasági felügye
lőnek, valamint mUnkatársai~

nuk ezcüon az egyesíHet nevé·
ben köszönetet ne mondjak
azért a lelkes munkaért es fá·
radtságért, mit Endrőd község
ben. a lörzskönyvelés érdeke
ben kifejtettek, biztosra veszem,
ha munkájuket további lelke
sedéssel és kitartássaL togjak
folylalni, az oHani h;gjaiokr;ak
létszámát megfogják kétszerez
ni. De köszönet HZ oLtani kis
~iftolwsüknak is, hogy az állat·



G Y Ó g YS z e r tá r s z o I g á Iat.
Ünnepnapokon és éjjel minde'n
hÓ'Jap l·től lG-ig a Máday é:~_

l6-lól a hónap utolsó napjával
bezáróan a Balogh gyógyszer
tár tart szolgálatot

a gyászoló csaláct

Ol.ÁH ILONKA

lemetésén résltvetlek és
fájdalmunkat részVélükke!
eny!!iteni igyekeztek, eZlJ

ton mond hálás köszönetet

GYOmAl UJSAG· ." . 1931, február ,13. '
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, ldőjós,csacsi. Dr. Sőregi Já., I A' "na,' 'leJj'a" h IIG rel" i Uj folyóirat első száma. je-
nos II debreceni Déri·muzeum I yV, g lent meg: a Magyar Keleti
n3g~tehetségü fialal igazgatója, Társasá.< inditoUa utjára "Kelet

'h' E d l' t '/.. tóda' Szovjetoroszorszagban zavar-I,a spanyol nemzeti hadak s.ike· 'és NvuQat" c. lap'J" át, Baktayne, a~ ·c,se .y. 's Van U· 1! J.

mos[ adl~ kra muzeum év- I gások törtek ld. J\l1\szkyában, l rét mostmár kétségteleuné te· Ervin dr. szerkesztésében. A
.könyvét. A pompásan ' szer- I az ukrajnai nagyobb vArosok- l szí és csak idő kérdése, hogy zKelet és Nyugat" az orieni.á
keszfelt kÖhyvben-a m\.ucumi ban ésa szibériai jparvidéke- egész Spau)'olországot megHsz- lista tudományok, a keleti 1011:'
tárgyakgyarapodásának 1"ova- ken véres túnletések voltak tHsák a vőrösöktőL - Bor- turáknak s a Keleti mai fejlő.

tában olv8s.:süka többi közt a Szlalin eHen. Hir szerint a vö- nemisza Géza kereskedelmi és dési irányainak népszerű, köz- .
következőket: Igen érdekes a I rös hadsereg is szembe került' iparii~yi miniszler Kaposvárott érthelő ismertetését tűzte ki
fából faragoU

1
deszkára szerelt I SztalinnaL A forrad.alom kitö- bejelentette, hogy a kormány Célul, s ezt szolgálják az 1. szám

s a fat.ra akasztható időjós csa- rését minden órában várják kiterjeszti a házadómentességet érdekes cikkei is. A műveIt

csi,melynek táblá.ján a követ· - A Kormányzó Karafilllh - A cseh kom!-TIunis!ák belép- magyar közönségben él a régi
kazó felirásvan: Jenő dr. ny. kultuszminisztert tek a szociáldemokrata pártba keleti kapcsolatok hagyomá-

Hl!. II csacsi f<irka száraz, Budapest főpolgármesterévéne- és ezzel megkezdQdöU a cseh- nyos szeretete és bizonyára
Szép időre vár/zatsz : vezte ki. - A lovasberényi ke- országi szociáldemokrácia bol- érdeklődéssel fogadja az új fo-
Ha a csacsi j~lrka nedves, riHetbenGrieger Miklós· győ- seyizálása. - Kozma Míldós, lyóiratot, amely valóban 11é-
Nyiss esernyőt ked!'es! zött 8489 szavazaUai abszolut a lemondott belügymil'iszter, zagpótló munkát végez iro-
Ha a csacsi f!lrka meglódul, többséget kapott Kommer Gyu- szombathelyimandálámától is dalmunkban. A szerkesztőség

Az idő szelesre fordul; la 5944 és vitéz Endre László megválik. Helyébe a NEP Halla Budapest. Andrássy-u.t 103. -
Hi.l nem ftitod a csacii fut kál, 1732 szavazatával szemben. -' Aurél kereskedelmi áliamtitkárt készségelküld mulatványszámot
Köd van biztos. va!,;,? - ellopták! A spanyol nemzeli csapatok Jelölik. Képviselő változás lesz az érdeldődőknek.

több napos ostrom után elfog- az ipolyszalkai ,kerületben is.
Oatotyaszőfö (Afus-AIi). Az lalták Malagát, Délspanyolor- Karaffiáth Jenő;akHBudapest

fide friss ,.csemegeszőlő télen. A gYOil1ili kir. jbiróság,
m.ily. in,ycsikhin,doztató . iehet, szág lepjelentékenyebb kikötő- i tőpolgármesterévé nevezett ki III III l ikvillalnsag.

jét és ezzel egy egész tarto-I a Kormányzó, lern' .ndoU a man- 4343/1936 sz.
amire eddig csak bor alakjá-' .

mány is Q kezükre jutott. I dátumrólés helyébe Nagy Emil A""e""'O:<I'
ban. gondolhattunk II bordóban, '''' ' ......Ugyanekkor Madridot elvágták i volt igazságügyminiszter'lép fel
vagy ha,gyümöleskereskedőink a tengerparUól.A két győzelem I NEP-párli programInal. hi detmeny·kivonat
kiHföldről hozattak, amit mi Kir. KlI1cstar végrehajlatónak, " Gyu-
fi'legfi.zetni nem tudlunlL E -..-- .. __ ....~P>o~ ..__.... flCta ISlVan és neje JUlIász Rozália

vágYl1kozásunk a Bolgárország- kiadóhivatalában. A kedvezmé- II-ik dljat Tóth Manci, III ik vegr~hajlásl súl1vedhk ellen inditott
ból hozzánk kerü,H. e, csodás t" 't" l d" G M IV k vegrehajtasl ügyesen a tkví hatóság anyes u azasra JogosIOIgazo - lJl.lt yányi argH, ,-i' dij:-lt vegrellaJtási arverést 1100 pengn tÖke-
sz.őlőféleség termelésével lel- vány a Budapestre utazásra Nagy Ilon IUl, V-ik dijat Sze",: kÖI't.~!elés es járulékai behaj ása végeIt

jesülfHo,ssiú '. idő~ át üdén márc:us ll-től 22-ig, ,a viss~á~ I beni Ilus nyerte. Férfi, dijat a gyomai kir. jbiróság terüleién levő.

valótartható~ágát,,"e~ényhusa u~azásra. márci?s, 17·t61 m,ár-I Braun Dani, Imre Zsiga és Lé~ Endrőd községben fekvö s az endrődi'
és különleges viaszbevonata ems 31-lg bezarmm érvényes vay LaciJ;1ye:rtek. .4988. sz beléiben A t I.Sorst. 128/1.
•"'s.., leh"to"li'é Nálunk épp , l b Ilfsz. 134. öl teriiletü végrehajtást szen-.'" "'~ ,,- és naszná ható i ármelyikko G dol,,:ietedDíénnvel' ,t,ermelhető: ve eUek, neven álló beltelkesbázra.,

J .J ' csiosztályban feljogosít az 50 I ' , . . IUSO. pengl> kikiáltási árban .elrendeHe.

mínt-er.edeH ha.zájában, ,boI %-os kedvezményes utazás le- egh ivÓ Az árverést 1937. május hó 1B.

nagyban ·kuHivált, vHágpia... het6ségét teháta husvétot Bu- A Gy. T. K. f. h6 14-én d. ·e. napján d. e. 9 órakor Endrőd
cokat meghó'difott, S gazdasági dapesten tölteni kivánók is él- J/210 órakor az ipartestület. községMzánál fogják megtartani.
:l:eHendülését ~. szőlŐfajtának vezheHk,mcert az ünnep után nagytermében rendes évi köz- Al. árverés alá eső iugatlant és pe

köszönhetl;Síilaporitásravesg- az igazolvány és az ideutazási gyülésttart, melyre a tagokat dig Singer Mór W. özv. és Fia csalla-
. szeie, ~s oilvimva aar"'uía'lt, 'tal."_ h b..:i teljes sú\mban meghivja az' . IWLOllnak kimondott végrehajlató érde,'

~ "c ~ l:::l .. ;j jegy' irtoká an ' uijmentesen I
azonos minőségben QUami el- utazhatnak baza; Elnökség. ! kében llJU50. pengönél, Kir. Kincstár

TÁRGYSOROZAT: végreha.itaió érdekében 10410. pengönél.,
looórzés mellett beszerezhető: Singer V,arr6gep 1'1. csatlakozounak ki-

Az Iparos és Kereskedő If· 1""-" "k" 'tówid Ignácznál Sárkeresztú- . . b no 'I I:negnYI ' ; mondott ve,'grehajtatO erdekében 12010 '
iak Önképzö körének álarcos 2 J .,ron, akinek hirdetésére olvasó- .s,egyzökönyv felolvasása, pengonéj. Sarkadi I<ULlOJt kézmüáru rt.
bálj·a. A farsal1giévadelsőJ'el- h'tl .té' jk II' d . l'"ink súves figyeimét télbivjuk. l e eSI se. csal a OZOllna, (I !llon olt vegre lajta,Q .
mezbálját az Iparos és Keres- 3. Pénztárnok elszámolása. érdekélJen 13350 pengőnél, Bekésme-

Az áiíarni gfpjarÓl1lűvezetö kedő ifJ'ak, Önképzőköre ren-" gyei Áll. Tak, rt. csalIakozolInak kt G

, ') f 4. Ugyvezelö jelenlése az
Kepz.'\ (softőr tan olyam a ffi. ~ezte meg vasárnap, január 31- lllomlott végrehajtató érdekében 13700
kir. TechnolóQiai és Anyagvizs- 1936. évről. peagonél alacsonyabb áron eladni nem

~ - én a Holler-Szállóban. A bál 5 'f . '
gáló 'hÚézetb,en (Budapest, VIII. . Hkán jelentés az egyesü- leliet. (5610/1931. M. E. sz. rendelet.

kHünően sikerült és mindvégig l' ~ é cl kIJ;: . d '.' k "}JÓzs,ef.körul 6.) március l.én eLe~ r e' lU mm en ugye ro. Az árvereini szánclékozók kötelesek

I
""' derüs hangulatban - teljes I 6. A választmány és szám- bán&tpénzi.il a kikiáltasí ár 10 száza-

este 1 2 i órakor nyllik meg. k I . . d é .er Ö eSI és anyag! ere m ny vizsgálók felmentése és új vlÍ- lekat /,észpénzben, vagy az 1881. LX.
Beírás és a felvételhez szüksé- jegyében zajlott le. A megjelent, tc. 42. § ában meghaíározott árfolyam-
ges ürlapok kiadása nap'onta bb l bb' I k k laszlmányi és számvizsgálók Illa I számitolt 6vadel,képes értékpapi-,sze ne -sze Je mezese " öz-
d. e. 10-12 óra között az igaz- választása. rosban a klkiiidöltné! letenni, vagy azfil a következöket sikerült
gatósági irodában. 7 Hiányzó tisztikar meg'l'á- bánatpénznek előlegesen birói letétbe

feljegyeznünk : tótIány Adamik lasztása. helyezéséről kiál!Jtott letéti elismer- ~
Féláru utazási kedvezmény Böske, zenebohóc Lévai László, venyi a kiklildöttnek átadni és az ár-

a mezőgazdasági, kiáUitásra. libapásztor Lévai Manci. pu- 8. 1937, évi köUségvetéselő- veresi feltéieleket alairni.

A m. kir~ kereskedelemügyi derpamacs Tótb Manci, kalo~ irAnyzaMnak meghatározása. Az, aki az ingatlanérl a kikiáltásiár~
minisztérium, az O\AJGE 'kéré~ d H l' I é C .k' I /. 9. Esetleges inditllányok. nál magasabb Jgérelet telt,!la többet

41111 ont 3aasz rma s sa l rlCn. igérni Senki se'nl allar. köteles nYOIll-,
sére a március 17-22. napjain kéményseprő Wolf Zzuzsa és ban a kil{iállási ár százaléka szerint

tartandó országos mezőgazda- Nagy Ilonka, jósnő Ceglédi lllegallapílOtt ba1lalpénLl az általa igért

sági Kiállitás megtekintésérc n Manci, bosnyáklány Kuriz Bös- Köszönetnyilvánítás! ar ugyanannyi Szö.zalékáig kiegészileni..

felutazó közönség rész,'ére 50 ke, giaerli Heinfarth Irén, vi~ Gyoma, 1936. oktöb~r 1J631.-éll.
~ Mindazoknak, kik felei1he-

%-08 kedve~llnéntbiztoaitoU a :ráakehely Reisz Maca, balleri. Hjen kisláll.vunk Dr. IViolllár sk. kir. jbiró.
o A kiéldmány hiteléüi:

M. Kir. ÁUamvasutakon és II na G,yányi Margit. lampion SZiiagyi dijnok.
kezelésében lévő heijdéid-:kü Tandi Irén, tamburás Imre Zsi-
vasutakon. Ktdvezményesuta. ga, krampusz Braun Dani, ká
zásra jogosító igazolvány ára vé Szebeni Il 5, pólyásbaba
a MÁV és az össZes többi köz- Reisz Ella és F. Nagy MartoD,
lekedési társniatok vonalaira orvos Tóth István, JoUy-Jokker
szólóan egységesen 1.30 pengő. Bácsi Matyó. I
Kapható a GYOMAI UJSAG Az I·só díjat Kuriz Bjske"



ublikáció

Eladó 40 kat. hold prima tanyaföld,
nagy gazdasági épüJelekkel. 2t kat
hold keselyösől1, 38 hold gőrögálláson,

20 hold varsányháton, 14 hold varjasoli,
II hold özeden. Eladó házak' Hősök

emlék utján nagy ,>-aládi ház, Mátyás
kir. uton 4 szobás. Egy nagy úri lakás
;;, Horthy Miklós uton es több kisebb
nagyol1b családi házak a l,özség min,
den részében. Érdeklődök forduljanak
Izs6 SaJá'zs. ingatlan közvelitőhö1..

Horthy Miklós utca 9. szám alatt egy
szalol1garnilura és tükör, 8 egy gyer-
mekágy Viln eladó. 3-2 '

Gyakorlati kézimunkázó lán)'ok köny
nyű kézimunkához keresletnek. Jelent
kezni lellet naponta délután 2 órától 6
óráig. Gyoma, AHila-ufca 19. szám alaH
Tóthllé~nál (Ungi-féle ház) 2-2

Egy jó állapotban Iévé,' r6dJí etadó.
Cim a kiad6hivatalban..

Zamatos minös~.gU,magas fokU'
ceglédt fehér, ujtu:w líterenl,ént 40
fillérért kapható Kerekes Károiyftál.
Ugyanoit az CS bor íiterje 56 fillér,

Eladó egy 2 lámpás ~elepes 2 pá:r
fejlJal1gafós rádió· készú1d; és egy ioga
falióra, amely az órákat és negyed Órá
kat üti. Érdekiőd©k forduljanak Sza
badságtér 5 sz. 4'"'-4

Ehrmann Adolf' sii!\vizgyáí'osl1á
zábJl1üzlethelyiség olcsón kiadó. 2-1I ,I

-- EZ

r~~ftft~M.~~l1tMh1t~.

~ IOLCSÓBB A BOR ",'l II miflt a szódavíz •

i 22 fi II é r
I egy liter kadarka ~'agyI
l
it., tehér feiiett ujoor Soltvad-

kert állómásra kis1állitva
s feladva. Vasutí fuvar kb.
4. HlJér literenként. Csakis

If. 50 lileren fel üli rendeléstI
~. fogadol, el. Horu?t .dijllien-i tesen adok aszalhtás lar-
'.t tamára kölcsön; !Jordóm '.

Fülbemászó muzsika. f 30 napon beHiI bérmentve
Eredeti tánckreádók. i, küldendő vissza. Szétkűl-

. Ilt '" dés utánvéttel. Egy pengő iA műsor kiegesz. \ie ~ levélbélyeg ellenében kül- '
vígjáték és I dök mintát a borból mitl-

Hangos' Magyar I tásdl
1
bOlban) béé~r.e.i:"~tév:.,,,

'~- l l Boraim Kellemes u..-""

_•. ~lIá9hir!ldÓk:~I i llSZ~~ .':':'~:'n;'':.-kI
:o;<:e<keszt&sért és kiadt.sén feJel55' ! i S.zékely Ferenc kft.

WAGNER MÁRTüN. I fajborpincészete .
'll l t G SUltvadkert, Pestme~e, '\-{uugária köIlyvnyomdava il a, ' .Joma ,;I

félelős üzemvezető; WaUaCh Mif1é'Y· LIWl"'''!I>'~~"~~lIiI"~~.

Herceg Gén világhi,űsz)ndM?-bia
ha.ngosfil,:nen.

F ÖS Z E R E P L Ó K :
Ai Jonson, ,Dolores d.el Rio"

Kay Francis, Ricardó Cortez.
A világsikert aratot! szind~rab film
változata tele van szemkápráztató
fenyes jelenetekkel, amelyben a
világhírű művészek minden moz~

;o:anala izgalmas gyönyörüséget o-
koz. Aki szépet aka,- látni, ne

mu;assza el megnézni.

Korona Hangos Mozgó
Endrőd

1937. feb:uéif 14 én
v8s.irnap este 6 és 1/29 óra.kor

A ~sodák ~§odájd

t:§odabár

:ill}.' ,IG petlg().

2::!~én eiért kg-milIN~r:hj) (Ír óje
'tpengöl cst1t.

Sertéspiac: A rossz idó ml
aH nem Iflr!o!1fiJk meg fl piacoL

Baromfipiac: Tyuk UO
L tS, csirke 1,10- t. j 5, paiyke
UO, §'yöngl'lyuk 1.30, hl20H
Hba 1.25, hlwll kacsa 1.30 p!2D·

gó kg-kénl, hetes csirke 050
pengő páronként tojás 1.20 P
kll-ként és 6 fillér d i b"kénL

A gyomai kir. járásbíróság
mint tkvi hatóság.

209/1937. sz.

A.rverési hirdetmény
és árverési feltéte~ek.

19f11 február 13, .4, ,cr:·lft~Mí~t UJ::',~Aj~.__._v....,~l"r""-=-~~' ...'=-l-:~
I
I (c:1t"'Ííf SJf jt:'bnezh~\lján.

A Gyomai Sport Club 1937.
február- 6-án megtartolt jelmez
eslején felüHizeUek: vitéz l\b·

l dara" Gyula 3.50 P., Ktlrsay
Ekkelő vendégeket kap f. hó ~ DL Gidófalvy Pál:3 év óla l Lajos 5.,' P., N. N. 5.50 P.,

20-án II gyomai l án al A1szöveis-ég élén és ben- l Kner Endre 3.- P., Bieiik Sán~
lom. Az ~Alszijvetség nép!1zerí'!' ne 3 "ridéki kisegyletek atyai I; dor 2.50 P., dr. Tardos Gáspár
elnöke, dr. Gidófalvy sze~ I párUogójuka.t találták meg. Ed· 2.·' cc P.) N. N. 2.-P,; Kolbusz
mélyes megjelenésével tis,zteli! dig csak névtelen robotosai " Miklós 2.-'- PO) Kőszegi István
meg Gyomát, hogy Gyoma és l, voUak a Déli~sportnak és a i 2,- P., Iványi istván 1.50 P.,
környéke égetően fontos sport- kedvenc szeg€diekkeI szemben I ifj. Kovács Gergely 1.-'- P,}
problémáit az érdekeltekkel' mellőzöttek, mindaddig, mig I Glück László 1- P,} N, N.
személyesen is megtárgyalja. dr. Gidófalvy Pál, igaz megér- ! 50 fIlL, N. N. 5ű Hllér.
KiEéretében lesz DenkPerenc téssel, a Déli-sport súlypontját l Az egyesület vezetősége ez
társelnök, dr. Uhrin András a' vidékre nem helyezte II uton mond köszönetet II felül.,
alelnök és Boross Pál szöv. ka., Természetesen, sok személYI és I fizetőknek.

pHány is. A vendégek 20-án - I egyesületi kiváltságot kellett fi- i iiiiiiiiiiiiiZoiO...............__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

szombaton - d. e. W órakor I gyeImen kivül hagynia és sok- I
érkellő gyor~.vona~tal jönne~{, II szor kellett késhegyig menő I
Avasutnál· torténo fogadtatas barcot vivnia, a pozícióját fél- í
után fél ll-kor Gyoma és kör- II tő Szegeddel, mig végre felsza-!
nyékc spo;rtegyle~einek,vezetői- , badithaHa' a vidéket Szeged í
vel behutó tanácskozást fognak l mindent .elnyomó önkénye alól. I
folytatni a csabai n. osztályt l Ma szikh}szHárdanáU díszes i
érintő aktuális sportkérdések-. pmjdójáben és mögötte a hű- I
rói, majd d. u. 2 órakor Bácsy seges vidéki kisegyletek sorta- I
Elek GyTK elnök és Csáky la áll. Programpontjait sorra l
Dániel titkár társaságában au- beváltja és ma már ellenfelei I
tón Szeghalomra mermek. IH is kénytelenek elismerni azok l
a szeghalmi, körösladányi, dé- élelrevalóságáL· '

vaványai, vésztői, tüzesgyar. Örömmel várjuk a Déli-sport
maH, okányi és bihamagyba- kiváló vezetőit l Bizakodással
J'omi sporlegylelek vezetőinek t l.' j" ! k" k elé' e's at iI ,.. . '.. el:l.lnLUn ~ mUD -aJo. j '. .-

bevonásáva., a sarreh egyesu· t' l G' a és környéke sport-
letekkel Wrté~ő jövőbeni e~et- .~nakY~~iendülését várjuk.
leges együttmuködés le!letosé- I J "
geiröl fognak tárgyalni. ' - K. L.

Békésmegyei Ker. Bank. rt. végrehaj
tatónak Bari Elek, nős Homok Krisz
tínával végrehajtást szenvedő ellen in·
ditotl végrehajtási ügyében a tkvi ha-'
tóság a végrehajtási árverést 900. aj'.
P. tőkekőve!elés és jár. behajtása vé
get! a gyomai kir. jbirósíÍg terliletén
levő Endrőd községben fekvő s az end
födi 628. Sl. betétben A t 1. sorsl. :

2320. hrsz. 1227 öl terüleW, Bari Elek
, nei/én álló Álmosdomb diWőben levő.

szálJtóra 747 p, 50 f., ugyanezen betét
hen A t 2. 601'$7.. a. 2363/. hrsz, 1192.
öl területű, Bari Elek llev~n állÓ ÁJ-I
mosd,omb düllőben levi) s1.áotóra 484.
P.. s az endrődi 354. sz. beléIben A
t l. sorsz. 2319. hrsz. 967, öl lerűlelű,

Bari Elek. nős Homok Krisztillavai, ne-
vén álló Álmosdomb dfilJőoen levő A.n,.~ak.ön-y~ihb-ek i

szántóra 589. P. 50. f. kikiál!ási árban
elrendelte. A gyomai anyakönyvi hiva:

Az érverést 1937_ május hó 12. tal könyveibe jannár 27-től feb·
napján (j,e. 9 órakor Enclröd köz- már IO-ig a következő bejegy·1
ségházánél fogják megtartani. zések történtek:

Az árverés alá esö ingatlant a Bé- S:dHetetí: Izsó Lajosné M.
késmegyei Ker. Bank rt. végrehajtató Szabó Piroskának fia" László,
érdekében a kikiállásj á.r kétharmadan
alul, mig a csatlakozottnak kinlOr.doU ref., Pataki Lászlóné Karma
M. Kir. Kincstár. érdekeben a 2319. Jnsztinának leánya, Erzsébet,
hrsz. ingatlant 1724. P.-n alul eladni rk., Cselei Józsefné Novák ]}lá·
nem lehet (5610/1931. M. E. flZ. ren- rhinak fia, József, ref." F. Tóth

de~e:'~rverelni szándékozók kötelesek Lajosné K. Imre Máriának le
bánatpénz!!.1 él kikiállási ár Hl százálé~ állva, Mária, ref., Czakó J. Er
kát készpénzben, vagy az 1881: LX. zsébetnek ns, Lajos, ref., Oláh
tc. 42. §-ában meghatározott árfolyam- Mátyasné GaUai Víklóriának) I
mal számított óvadékképes érlékpa- leánya, Sára, rk} Hegedqs La- i
pirokban él. kikiildöttnél letenni, vagy a J'osné Gábor Ilona,'nak leánya, ll.

bánatpénznek el61eges birói letétbe
helyezéséről kiállitott letéti elismer- Mária. ref.
vényt il kikiildöttnek átadni és az ár-· Házasságot, kötöttek: Por~

veré8i feltételeket aláírni. gesz Lajos és Blasz EUa, (zeg- 'l.,

Az aki al': ingatlanéri il Idkiáltási ál'- lédi Sándor és Jenei Julianna. '
nál magasabb ígéretet tett, ha többet Tóth Károly és Nagy Eszter, J l
igérni senki nem akar, köteles nyomban ,
li kikiáltási ár százaléka 67eriot megál- Kovács Sándor és Yizsnyai l
lapított bánatpénz! az általa igért ár Margit, Kocsis László és Varga I
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. I Erzsébet. 1

G~'oma, 1931. január 20. ! Meghaltak: Pfeiffel" Márton í
Dr. Molná.. ~k. kir. ,biró. l 34 eves, ág. h. ev., Láda Lajos I

fl. kIadmány III teléUl: I QS) é- 0 K' 1\rh&l~' <>,
Szilágyi dijnok'l. <ll"" ves, re"l.~ ISS il! J n .. l,

Knwhio Mária 75 éves ref., Bi- l
i ró Gyula 6 hónapos, ref., Kó- l

Országos vásárok: Február! uya Balázsné Oláh Mária 61 l
14-én Kunszenlmártonhan, ]5- l é\'BS, ret., Karakas Károlyné l
én Slegbalmon,22, 23 és 24-1 Erdei Vilma, 61 éves) rel., N-Jgy l
én Békéscsabán országos kim- ! Antalné Batari Zséfia éves, t
ko«ó és á.Uatvásárt t~rtilnl!k. í ~



Gyoma 1937 február 20,ARA 10 fILLÉR.szém.évfolyam.

p O L ~ T i K A Sj r A R S A o A a. M I E S ~ Ö Z G A Z D A S A G I H E T I i.. A P

ELÖf.ZETÉSI ÁRAK:
i\iél!;yedéne l'30 P, fél éHe 2-tiO P, Egész é\i~e 5'2f) P.

. Befizele.<;,ek püstacsekkeu:
.Hnogária-nyomda Gyoma" csekkszám IK2&).

. Lapzárta c s ti t ö r t ö k este 6 Óra_
··Megjelenik minden szombaton reggel

f'@l-elős $zerkesztó: WAGNER MÁRTON
Szerke!szt~lIiég és kiadóhivatal:

"HUNOÁRiA" KÖNYVNYOMDA
G y o it'! B, KC$suth Lajos utca 64.

Teiefol'!: 2:2,

Hirdetések dijszabásai;
Egylla$áb-os (55 mm széles) I cm. magas hirdeté!
20 tiller. Ötszön hirdetésnél 10 százalék,. tizszerinél
15 százalék, I negyedévi llirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2b százalék kedvezményt adunk.
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éhány SZ e a szegény
beteg rendelésr"l és

halottbejei ntésröl

nek 3lebeneink és es.onlvázzá
soványodnak le.

Ez voaatkozik ez egész hul·
lámtéri rél~ és legelőre, de vo
natkozik a fa:tyasi legelőre is.
Elért azonban nem Q Földes
gazdaság felelős, hanem Q te
téntartó gazdaság.

Pedig a Fattyas legnagyobb
része, sőt egy kis megerőltetés

sel akár az egész Fattyas is ön
löibető volna a Torzsás-zug
bolt medrébőL

Micsoda szénabőségf1ek kel.
lene itt lenni t l! .M.ics.od.a állat
tenyésztés lehe-lne iH! II

Előre látom {1 Földesg.azda
ság gyülésén a nagy l.avaro
dásl a "kártaianilás'l körül:
lesznek, akik II 20-25 pengő

ért vásárolt járásaik után 3

b
~~ ,oseg.JIzena pengő kártu!::mHást akarnának. fontos az, hogy d.e. 8 - 9 óráig

Csekély 12-15 százalék kamat. jelentkezzenek, mint inkább
Ilyen uzsorakamatot még a be- délután. és az orvos kihivását
jegyzett cégektől sem sze-dnek is ezen idő alatt jelentsék be,
a bankok, de az állatot nem azzal magyarázható, hogy az
tarló )Jsertésjáras" tulajdonosok amugyis igen eHoglalt községi
ezt egészen lermé8~etesnek ta- orvos ugy oszíl,assa be az ide·
lólnák, hogy ők ennyit knp- jét, hogy betegeit nappali vilá·
janak, gitás melieH vizsgálhassa és l~

Kár lesz G gyülésenviharl togalhassa meg. Tehát nemcs~k
támasztani. Szerezzenek az ál- il rendeletet tartjuk be azzal,
latlar!ók többséget magl]knak, ha ahhoz alkalmazkodunk, ha
mondják ki, hogy kál'tálanitást nem:i heteg érdekeit is szol
nem ad a társaság, tessék fi já. gáljuk. De meg fi rend is ad
rásokat betölteni állatokkal, - kivánj1 valahog\', hogy ha Lény
de ezzel a.wnnál kezdje meg leg hetegvagyok, akkor -azt Q

az okszerii rét és legelóWlzdál- !délelőtti l-2 órát ű:'vosnalt

kodé.st (öntözéssel, mütrágyá"I SZ...á.no~ ~s csak azután mtézem
zás:>al) és 2dják el a tarcsai· a maganugyeJmet és nem meg-
földet, annak az árából kitelik l :o.~dHva, - Nagyon 10nl05 ag

ez a beruházás, íiŐt még marad . IS, hogy ag orvossallehelőleg

a lelosztandó közös-BaHából is személyesen beszéljünk, ami
eoy nagy darab legeW megvé- kor beteghez hivjuk, mert e'.c-
t ~lé V'Il, - . általclkeriiljük azt, hogy ne
e re. orvos felkészületlenül megy a

beteg lakására, holott ha a ki
hivó egyén személyesen beszélt
volna vele, ugy ~Z esetleges
müszerével látogatta volna meg

I a beteget, de igy, az illető ké
I nyelmeskedése folytán az or..

vosnak ismét haza keH mermi
müszereiért, mert hiszen QZQ

, kat nem hordozhatja magáv~l.

l·miüdég 5 addig a betegnek
nyujtandó segitségbizony nem

Nyolc évi működ~sem 8IaU tapasztalat, hogy a betegek az orvos hibájából késlk. _
Most vasárnup tartja fl. Föl- sokszor tapasztaltam, hogy az többszöri figyelmeztetés dacára Mindebből az a tan 11fs Iilg, hogy

desgazdaság a rende-.s évi kÖr;- emberek sok olj'3u dologgal sem alkalmazkodnak ahhoz, az orvozhoz, :illetve annak he
gyfiléséLEnnek az niakuiatnal, nincsenek tisztában, ami 3 min- hanem mindenáron önkénye· osztot! idejéhez alkalmazkoG.
kenett volna már régen kll,isér- dennapi életükben gyakran is· sen, sokszor dacosan jÓrnak eL junk.-
letezni kicsinyben ~ hullám/éri előfordu!' Ezért néhány szeval Péfdá~l ~ rendelési órAkat , További intézkedés az is,hog,r
önlbzéss·el termeszteH széna meg1üsérlem legalább isa leg- sehogysem igyekszenek beim'* a szegénybeteg rendeléssel kap.
előáUHásM, 'lmivel olYQn szé- g\akrabha~ dőforduló eseteket tani, noba legtöbbje már évek csolatosan a

Q
község 2 kör~etre

nabőSégnek kellene lenni ná·. helyesen ni'egvHágitanL ilietve óta jáC' kezelésre a kÖ2ségi @1'- van osztva és a beteg - sür·
hmk, hogy az áHatainkat meg· a helyes eljárá.sra a figyelmet voshoz. gős szükség esetét kivéve-
duplázhatnánk és még mindig ,felhivni. - Nálam példimlaz össz.es tud. csak a körzeti községi orvoBt
maradnü'felesleges szénfmk l Első sorban is, min!. bQíó5ági nivalók ld yannak függesztve és veheti igénybe. Ilyen formán

De kár volt a Társaság pén- ond-s, él si!egényheteg rende- lépten-nyomon Glt h~Hom. hogy az L II. és VI. kerületi s?e·
z-élaf€u:-e:saiföidbe fektetni l lés-sc1 toglaIlwzom. Ugyanis "nem tudtam, mik.or \"211 a ren. génybetegek Dr. Bartha GUSl*

l!Q egy legeltető aial~nlat az é;'eníe, de kűlönösen al utóbbi delési óra". Ennek esSOk520l" . táv községi orvost, a HL, IV.,
él1attarMk ··rovasám hasznot időkben nagyon gyakran ta· órAkig való· várakozásnak elke- IV. és VII. kerüleHek pedig Dr.
produl\'ál;te-ssék ebből a ha· paszt::llom. hogy llZ ingyen ren· " rülése csupi'm annyib-a kerülne, I Vincze Eildre községi orvost
szonoolokszerü legelöesrét· de!ésre jogosult 6zcgénybete- hogy II kifüggeszteU táblákat kereshetik fel panaszaikkal a
gazdálkodást folytatni. .Mások g-ek ügyükre vonatkozó legele- elolvassák, -A rendelet ugyanis kHüzött d. 8. 8-9 óráig taro

és mllsutt már régell kikisér- mibb dolgokkal sincsenek HSl- előirja, hogY€lszegénybetegek !andó rendelési idő alatt
leíezték a2 öntözéssel elérhető tában, miáltal igen sok jdőpa. részére d. e. és d. u. eÉLv-egy! Az ingyen rendelés jogosult
kiváló min6ségü és nagy meny- zarlásnak teszik ki m3gukat. - óra rendelési idő jelölendő ki. sá.;át az Elöljáróság igazolja,
nyiségű széna termesztését.Ná· Ugyanis az idevonatkozó 4IJO/ I Ez d. e. 8-:..9 óráig: d, u. - mindenkor a jelenlegi beteg.
lunk elfolyik az Istenadta. viz 1932. N. M. sz. rende!et halá- l nála.ill - 3-4 óráig van, Ezen ség tartamára. Ez azt jelenti,
2 Köröshen es közveHenf;l il" rozoUan inlézkedik minden i idő alalt kötelesek a köz.séf1i hoovha aúildő beteJ azon be.

I b ~ b

_viz melleH a~ éhségtől h8dűl~ ~gFes moz:an.ai.róL mégis fiZ .a 1. orvost íelkeresni. Hogy miért l tegség.éb61 felgyógY!1I~ :uneI~'n~

Amennyi háziálh.l.unk van és
amennyi legelőnk van és hu
e-zekhez hozzáadjuk még a lu
cerna- és más termesztett ta
karmányunkat, azt keH megál
lapítanunk, hogy vagy sok le-
gelönk, vagy kevés áUatunk van.
Nehogy oorki egy pHlanatig is
törje ezen a fejét, minden gon
dolkozás nélkül rávághatjuk,
hogy állat unk van kevés, éspe
dig a/ért, mert a sz-o!{áso5 ré!
és legelő ga~dMkodásunkkal·

nem is tudunk több il!1al.ot .el
tartani II sok legelőnkön. Pe·
dig lépten-nyomon boUunk be
le abba a szomorú megáilapi
h\sba, bogy több állatra volna
8~ükségünk, Hogy fl sok közül
csak eg}'et emlitsek: olyan ke
vés tejet termelnek a gazdaink,
hogy a ·szépen megindult ket
n~ces csirkenevelésébe~szüksé
goes lefölözött tejet nem tudja
a tejszöy~tkezetünk a . tenyész
tóknek adni. Mondhatom, a
csírketenyé,;ztőknel~ komoly
g.ondot okoz ez fi meglepetés
és \'l:,dószinüleg vidékről kell
hoznunk fl. hiányzó tejmennyi
&éget, ahol talán nincs ts annyi
legelö, mint nálunk és mégis
több tehén vnIl. ott, mint :itt.



G:YOMAI UJSAG··

- Atkozódva, lsfe'nt félve,
Siránkozva, koldusvégbe 
Keresem {gy, keresem úgy,
Mi nekem nincs: lelki békel .. .

. OUBUCZ OAspAR

Oyütöfl, s:zenrl. ies marakodás, "-'
Nyöszörg(!, törtető 'haJtw!; .
Nincs kimé/ei il g)'engenek :
Aki jobban birja: marjCJ l ...

HOLKERESSElH?

J<oro:vdnen. sirdogdiok.'
Úiőtt, hajSzolt k;J{yamódu.i,

Mei~nJ'ugvásért fsenglJefÍ 

SzomÍúflDzom egv kis ióra ..<.'- . ." .,).'

Krisztus minden szem!edés~t

Hiszem, filer! [gy ianilotfak..
Mért kell mégis poko/sorban

Éfnem, mint Pg)! tcárnozottntrk f? .

Lelkem mint az éji lepke, 
.Hideg fényéíc köze tévedt
S kétsegmardosta' tére!yg5n,
FigtefP!l mélys.égbe réFed., .

jásdgaIamizsnát ken),
Suttogó, szelid szavamra
Nincs, ki lwlk:vis.zhangol adjon,

. Aiul nincs, aki meghallgassa,·

Tanulmányi
fe{ügyelőikinevezés

já
, .

a

il akart levá ni: I
a'vé rehajtót-e,·vagy a

disznókat?
Sz. Nagy Tamás, gyomai gaz !3karta agyonvágni, nem pedig

dálkodó kétrendbeli hatóság el· li a hatósági közeg~ket meglá·
leni eröszflk bünieHéllel vádo!·· madul.
va áUt ·kedden az Ungvári~ta~ f A hirós.ág ezt beigazolva hH::'
uács előlt, !-:ucl't mH::or a FAKSl~! la és ezért a biintettet vélségre
kölcsönt behajtandó végrehajtó! minösi!eUe ésa yúdloU biintc~

járt nála, fejszét ragadot! & ez- ( tésCt háromhavi fogházra mér
zer~k,adályoztameg két hi?:ója I sékelta ésa höntetéslhárom
elh~Jta5át .., ,I havi próbaidőre téUiiggeszteHe:

A \'áq40H beísmertea?-L, hogy: Az itélet ~nen az ögyés~ su
fejs-~ét ragadott, de 37tülkese- i lyosbitásérLt€Hebbezésl je10n-
redésében . telte e;, d.is-.móit f tett be. .

A vanás-~s közaktatásiigyi
mioisztef..értékelve ~ .. gyomai
áiiamipolgári iskola kiváló pe
dagógiai munkájar és az igaz
galónakminlaszerü iskolaveze.
lés i tevékenysegét, Göndös Jó- .
zsef igazgatni 3· szegedi bi~ke
rület egyik tanulmányi felügye
16jévé nevezte ld, hogy ismert
szaktndá.sával,és buzgalmával II

magyar oktaJás tanulmányi
szinvonalának. emeléseben köi.
remiikődjön. ,

A gyomai polgári islWlában'
mintaszerümunka ... fölyik; Ezt
bizonYllja az islwlál'mósl .·ért.
ldlünletésis, ami' az iskolavé~·

zetoje szorgalmas,· )eUdisrnere- .

~~ n· ,a n C··5· ; ~f'U·.e··n·Z'a'··· teS munkájanak elismerése..
Q ~III ,~ . . . fI t~ I ,. ~ .. ,... Örömmel halljuk ezt az Or""

vendeteshirtés azt látjuk, hogyy" ~ m ndják köz'ségünk polgári iskolájának
olyan vezetOje van; akinék igaz.

·~a',t!~; ~ ~~~ ole gatásá es vezetése a}.aHmiikö~
-i3. Si I V ~ V . ft do tanárok kÖLségiinkgyerme./

A HyugateurópaiáUalnokhau ! idejében elejét vegyék a tö~ kdnek· alegki~álóbbnevelést
slllyos veszteségeket OkOl.Ó in~; lDf'gesebb megj)eiegedése-knek. es képzést tudjáknyujtanL
fluenza járvány lYlagyaron;z<igon j Ehhe;rt a munkában <azonban Ezthizonyitja aza tény, hogy
még csak szórványosari jelent-: a nagyközönség segítségére is a polg-áriiskolánkbau . végzett
kezik" de. mir, Gyomán .is! sújkS;ég van. Ó\'akodjék min- tanulók aZ'életben nagyon szé.:
fGlütöUe a fejét .Jarványróll· d.enlti a meghüléstől,:il törne- pen megállják a heliükel' és
egyelőre sZ'ó scm lehet, .mert i egesehb egyfiHléUől és föl eg az azoka tai1ulók, akik.... timufmá
mindössze néhány könnyű 1e6 ; influeozás be~egek lát:)gajásá~ nyaikai· továb1;· folytatjak, akár'

folyásÚ. és egy szövődményes f.Ól~ -mert csal:e..'~.~ben az esetben j. g~mfáZ~·L1...mban~vagjrta~.i.t.~ké.. P...~
megbetegedés fordult eló. . remélhető. hQ~Y a körmven zoknen és' eg)'éb· szakls'kolák-
1ál08 áldozatOK a beiegség meg i súlyos kö~etke;'~ényekkel .fáró ban) azok' a h:mcilók is'betsft~
nem követelt és feméiheWleg l bet~gségmég ehben (fl nedves letére 'és di~zére várnak-ai is~

nem is követel. Az egészs€g- i időj:irásban .sem ~!ldja hatal- koIál1lak. ~
l

Ogyi hatóságok mirlden esetre I máb-D. keriteni a község lakos- .............. ...,""....-~~-..-...~
mindent elkövetm:k.· hogy még l súgút,

Az .Iparosok és !(ereskedők

Onképző Egyesületénekmíí
kedvelő.gárdájátnleghivták

:az· ikécskei műkedvelő

ersen-vre,
. d

.G-yomán még mi ndenk.i. em~-lAz Iparosók· és KerÜ3keJ5k
lékazhetik az Iparosok és Ke~ I Önkepz'5 Eg)-esülegnek 'V'ez:e
reskedők'ŰnképzőEgyletének I tös.ege még nem'határozott a
műkedvelő gárdája áltlü elő~ I kérdésh.en, .de ,amemi.yire az
[,idoU ; Gésá;kl> cimű operettre, 'I anyagiak rendelkezésre fognak
amelynek kivételes sikeréról a áHni,valósziniilegeleger tesz·
Színházi Élet is beszámolt. Az I nek a szivesm.eghivasnak, an~
igaz~n se:ép teljesítmény hire nál is Inkább, mert a iiI ujkécs.. ,
most az ujké-csl."ei iskolánki- kCi népmüvelési bizottság fel- r
vüli nepmüvelési . biz-ottsaghoz ajánloUa, hogy agyomaiaknak
is eljutott é$ mivel abizoUság kivételesen megtériti az uti.
az egésZ Duna-Tisza közére és költség egy részét.
fa Tiszdntulia kiterjedő nagy-
szabásu· mükedvelő versenyt Amennyiben a meghívást el-
rendez, a versenyre az Iparo- fogadnák, a gyomai iparosok él?
sok és Kereskedők Önképzö kereskedők mükedvelők gár
Egyesületet is meghi vota, azzal dája fehruár 20 és március 9
a kikötéssel, hogya versenyen között lépne· fel Ujkécskén,
a "Gésák" előadásával vegye- valamelyik szombaton, vagy
ne'k részt. vasárnap,·

1931 február 20~·

!<özsegi ügV\·. Qrvos.
~~"'t.oP"'=ts:"' ..~~.od"1.~~

a bizonyilvanytkaptaés ujból
megbetegszik, akkor ismét ér•.
vényesHtetnie kell az Előljáró·

ságnál, mert ellenkező e~etben

hiába fordul a körzeti orvosá·
hoz, az nem rendelhet gyógy·
szert neki. Termés7.eíeSfn ilyen
bizonyHván)'t miuden évben
ujat keH igényelni és azt min
den egyes alkalommal tel kell
mutatni az orvosnak, hogy az
azt kézjegyével elláHamozz3.
Sohase felejtsük tehát bizo
nyilványunkal otthon!

.Most ni/érek .ahalottkém!és-
sel kapcsolatos . teendőkre. ----:
Ugyal1is ezeu a téren is sok
kivánni való van. lU a leendő.

a következö: ha halottunk van,
elsős()rban a kezelő orvostól
kell kérni kezelési bizonyit
vimyl, azzal fel keH. keresni a
halottkémlést végző községi or·
vost, tennészelesen a rel.1delésí
idejealaU, tehát ba a haláleset
az . esti, vagy·· éjjeli órákban.
történt, akkor rnftsnap délelőtti

rendelési órán. -'- Kivételt ké
pez.nek a nem természetes ba~

lálesetek, amelyeket a felfede
zés után azonnal jelenteni kelL
A· h.alálesetet .beje1enlő· egyén
pontos adatokkal keresse fel. a
halottkémet, hogy az ail irato·
kat kitöhhesse. Tehát ttidnia
keIla haloa korát, szüleU:si
helyét, lakását, vallását, a ha
laI heálHána l<. poutO!i idejét.
Mikor al iratokat kézhez kap
tá,azoklml az an'yakönyvvfzetö·
hÖz megy, az egyházuéJ
jelenti be. Tehát is fA halüa~

k~mlést végző orvos az első és
amlak idejéhez alkalmazkod
junk, mert igy végezhetjuk el
gyorsan és jól feladatunkat

Most pedig arra kérerú a.,,;
olvasókat, hogy mindezeket fo
gadják megértéssel, mert én ez-
zel segitse.,gükre lok

Fehruár 25-ig J

csak a ka
nlatnlerites tenyész-

al· beszerzési
hitelt

A töldmüvelésügyi miniszté
rium az OMGE előterjesztésere

az országos mezőgazdasági ki
áUitás tenyészáUatvásári forgal
mának biztosítása érdekében
kedvezményes, 18 hónapra szó
ló ten)'észáHalbeszerzési hitelt
engedélyezett A hitelt ígenybe
venni szándékozók igénylése.:.
iket az országos mezőgazda

ságikiállitás rendezőbizotsága

nál (Budapest, IX. Köztelek ut
ca 8. sz.)· legkésőbb február
25-ig jelenthetik be, mert a
hitelképesség elbu'álásához kü
lönben elegendő idő nem áll
rendelkezésére



ezhetö

1937. február'-20..

os

Kiscserkészek
IT?musoros

tea-délutánja
Február 8-án ismét finnepe

volt a cserkészcsapat l. rajA
nak és a cserkészapródoknak.

Örömmel és büsi kén készül
tek rá ezek a, kis magyar fiúk,
mert ,ez yoll az elsd alkalom.
amióta cserkészek, hogy meg
mutathatták sziiteíknekf meny...
nyit ianultak meg akiscserké·
szet nagy tudományábóJ.

A po gád iskola előtt már
délután 3 órakor egymas után
tüntek fel . az apródok 'és a
nagykajapos kiscserkészek, akik
kipirult· arccal siettek a torna
terembe. ahol Ruszka Sándor
parancsnok várta ezeket II ked
ves fiukat.

Szorgalmas cserkészkezek
nyomán csakhamar szép egye
nesbe asztalok álltak és székek
SOrrakodak merev vigyázba ft

szépen feldiszHeU ~ s z t ft lok
körül.

4 órakor megjelent li Göndös

munkák 'megkezdésétől még
mE"ssze vagyunk.

Békéscsabán, az állami el·
lendrzés alatt lév6 baromiikel
tető telepen az 1936. évben 126
ezer tojást helyeztek el és a
gázdaközönség részére 11.700
drb. napos csibét adtak el 16
és 24 filléreS árban. .

A terményárak a hó elsó fe
lében emelkedtek, különösen
sz er6s fagyos napok idején; ~

hónap utolsó napjaiban ~zon·

ban visszaestek.
Áremelkedés észlelhetőállat·

áraknáJ és föld 'ingatlanoknált

utóbbinAl a kereslet messze
meghaladja. Il kinálatot.

GNER rATELEPEN

ne
kár

u
mütrágya álíandóan kapható

s

mondtak, majd a főispán vála·
szolt az üdvöídésekr:e, hálás
köszönetélfejezte' ki Endrőd

és Gyoma községek szeretettel·
jes ragaszkodásáért.

A rövid ünneplés után a vo- ,
nal, a főispán és feleségének
lelkes éljenzése közben, tovább
folyhlUa utját.

Ezt megelőzőleg dr. SorbAn
Jenő főszolgabiró a járás ne
vében Szolnokon üdvözölte, a
me"yébe. hazatérőf ispánt és
feleségét, ahova eléjük utazott '

,
es

takaró

nászutról,'
·főIspánt

élkül mara
etésekbemég
észlelhető nagyo
A

Vitéz dr. Ricsóy-Uhlarik Béla
főispán és felesége: Inkey Gab
riella nászutjukról hazatérőben
február 17.-én délben a buda
pesti gyorsvonattal Gyulára me
net átutaztak Gyomán. Az egy
perces iUartózkodást ,felhasz
nálva; báró Maasburg Kornél
szolgabiró és Csernus Mihá.!y
apátplébános vezetéséve! népes
gyomai es endrő i küldöttség
üdvözülte a főispánt és felesé
gét. Báró Maasburg Kornél és I
esemU!» M hály rövid b~zédet

hazatérő

feleségét
ünnepélyesen fogadták
és üdvözölték 'Gyomán

Közművelődés

A' N e m z e t i Egység Pártja
Gyoma községi s,zervezete .ifju
.sági csoportja, azzal a célzattal
rendezte meg 'idén "Nemzeti
báA~-ját, hogy annak jövedel
mébő! könyvtárat abpifson,
ahol az iskolából kikerült ifjak
magukat tovább képezhetik. A
bál jövedelme bár várakozáson
felüli voH, mégsem elegenJő a
kony.vtár telje'l berendezésére
és felszerelésére. Nem akarjuk
azonban, hogy anyagi. megerő
södésünidg időnkethiábavaló~m

V'esztegessük,
ezért most an-a kérjük
Gyoma és Endrőd I'IÖ~

zönsegét, hogy mei.tóz
tassanak llzokataza
-kár' tudományos, aktlr
szépirodalm; könyvei:"
ket,.;neuy,eKet .már nem
b3;$Znátnak~ vagy la
mugy is, kiselejtezésre
szántak ifjusági csopor

tunkriak ajándékozni.

A legkisebb adományt is bá·
lás köszönettel fogadjuk és hir·
lapilGg Hyugtázzuk, az ,adott
könyvekbe pedig az ajándéko
ZÓ nevét bevezetjük.

, Bízunk abban, hogy Gyoma
és környéke lakossaga átérzi,
hogy Hlusági csoportunk .mi
lyen nemes cél érdekében mun
kálkodik és segitségünkrt" siet
adományával. ISten' áldása :113

gyen Q_ könyvön és ajándéko';
zóján! '

Gyoma, t937. február 9.
Kató Gábor Nemerey Péter

,ifj. titkár köz:>. clnöle
Dr. Kovic!i János

.. ,Hj elnök;

vármegyében az idén 6yomán mértéh
A Közmüvelődési Egyesület

február 3-án, nagy közönség a legnagyobb hideget
Jk'ele~lletél~end" rendkldOvtH jólG_si- A varmegyei gazdasági felügyelő jelentése

ern t e oa ast ren ezeU on- _
dös József polgári iskolai igaz-· Az időjárás igen változó volt zett digózás - a beAllolt fa-
gató rendezésében ismereUer- I januárhant II hó első felében gyok kövelkeztében ugyszólván
jesldö filmeket mutattak be.' ködös, gyenge fagyokkalt majd teljesen szünetet
KiHönösen 3. ~Kalotaszegi nép- m:isodik felében 20-25 tokos, Napszámbérek: férfi 1-1.20
müvészet"i cimű film tetszett. faggyal, sőt Gyoma környékén pengő, női 70-80 i Uél'.
A bemulatóelőU Gönoös József talaj mentén 29 fokol is mér- A munkások körében mind
és Faragó Károly tanitó amo- tek, 19·ike után többszöri egyre megnyHatkozikaz a ké
dern pedagógülfól értekeztek. havazás volt: a hó végén olva- relem, hogy a földmivelésögyi

, Február 5-én az Egyetértés dás esővel. Az erős éjjeli fagy miniszter a legkisebb napszám
Olvas6körben Faragó Károly ah6takaró nélkül levő. veté· bér megáUapitását. rendelje e!.
tanitó,a gyermeknevelésről és sekben ezideig még észlelhető Ez jelenleg javulást nem idéz~

az iskola - s II szülői ház kap- nagyobb kárt nem okozott. Je- ne elő, mert a mezőg:.l1i':dasági

csoltltáról beszélt, majd eön. !enieg fl vetéseket az olvadás
dös József polgári iskolai igaz- következlében jégréteg borHja.
galó fUzöH reflexiókat az el- Igen kivimatos lenne a hosszan~ ,
mondoUakhoz.Utána leperget- tartó hótakaró.
tek három ismeretterjesztő fil- A mezőgazdaság munkálatai:
met, melyet a közönség a leg- fairtás, gallyazás, szalma és ten
nagyobb érdeklódéssel fogadott. geri 8zár répabordás, .tráID'ahor-

Február lO-én a Kisréli 01- dAs,. az utóbbi munkák esak
vasókőrben volt nagy érdeklő- most voltak elvége.zhetökt mikor , tili Ilf tHI III

déssel kisért kÖJlmövelódési elő- a talaj megfagyott. A gazdák kij· e '1' so e IoJe
adás, melynek dr, Legeza Tibor Jönösen a néhány napig tartó, ' '
jogi kérdésekről beszélt, majd jó szánutat használták ki. IL a
~lo1nár . vyula rendezésében Aszikjavitás - az ugyneve- l. _, ...... ...................... ....

P
" J .. '" . · szór-akozln(ó' mösorszámok kö- ' let. még hátra!evő· előadásaira. l ~= .:-- . .e, 1 a s vetkezlek. Február 24. Németvárosi Olv; =-

Február l7-én az IparlesHi- Előadó Cs. Szabó Albert. Már- - ~~~~~
lelben Pelőti-est volt. Rus1.lm cius 3. EgyelértésiOlv. Előadó

Sándor polgári iskolai tanár a dr. Legez2 Tibor. Március 10. _
nagy köuő.ről heszélt. A musort Kisréli Olv. Előadó Feher Ist
szavalatok és énekszámok egé- váu. Március lS-áu t szombaton
sziteUék ki. a 48-as O!vasóban ünnepi be·

Felhivjuka közönség figyel- fejező eiöadás_ Előadó Göndös
mét a Közmüvelódési Egyesü- József polg. isk_ ig.



UJSAG

CseJnege és
liiszeriiz)et

exponenli helyen, nagy vel'ö
körrel, betegség miatt

lehári áron
sürgősen eladó!·

Ci:p a kicid6bém!

°lághireinagyA

kiknek tehen,eik küHemilegvan - gazda, ha. érdekeit szolgáló,
nak· eHenörzÉ'sbe, véve, . hogy azokért küzdö egyesületekbe
küifemihg Jf/á/őrzöd hlitlieik.re.j tömörült, azok rnunkájában
c,ak lörzskönj'velt les2l)muzásu· maGa ·is részt vesz s érdekkén-- ö •

lenyészbikákaf has.?ná!jar:d viseleti rendszerévé épiti ki.

Ez alkalommal is felhivótn Minden állattenyésztési vo.
gazdatársaimat, hogy az :Hiaue;;- natkozásukérdésben készséggel
nyésztés előbbre vitele, a gaz.; ad tanácsot, s áll rendelkezé··
daérdekek előmozditása céljá- sére a gazdatársadalomnak a
ból kapCsOJÓdjanakbe.leegye-1 BekésvármegyeiSzarvasmarha"
si:Helünkhe~ vegyenek részt 8n- tenyésztő Egyesület Orosháza.
nak munkásságában. szotyori Nagy Jenő

Csak ugy lesz erős anyagiak- nl kir. gazdasagi felügyelő,

ban és szellemiekben a magyar ügyvezető igazgató

l\ m·ez6gazdasági··

kiáUitás csoportos
látogatóinak elszál..,

lásoIása.
Az országos mezőgazdasági

idáHitást mindené\"ben töme
gesen keresik íel yidékről·és a
szomszédos államokból
manyi . Ezeknek e!
száUasolása érdekében a ren
dezőbizoUs~g erirltkezésb f' lé

Székes-.1 D"'áras

ledgenforgalmi Hivatal ez év
ben is készsé'g~,el vállalta :3 ki
limfás látogatóinak pályaudvari
kIrendeltsége i utján való fog~-·

dását es olcsó, csoportos el
száHásolásáLYidéki iskolák;
gazdasági akadémiák, szakisko·
lák és tan.ioI5'?línok tanulóiJju- l
ságahól álló csoporteknak el-I
&záHásolására diáksz§J.Uókbah' í

van hely biztosH\-a. ti. diák
sitláHók mind lepeG1őY~í, takaró
val ég.- párnával e!hitött ágyak
ka! vannak lelszereIve. A diák~

sáHökbau igényelt helyek t:liz
tositására vonatkozóan a beje.
Jeniéseket legkésőbb .március
lO-ig kell ae Idegenforgalmi Hi· HÁZIASSZONYOKI Nem ke
ve.taloak megküldeni. A száUás rülpénzbe, mégis a legjobb.
a diákszáHóban naponként és tészlarecepteket megkapja, ha
5zeméh-enként 40 fiHérne li:e-I még ma· kéri. a Dr., OET~ER-

.. . • . _. . féle .világhiru FENYKEPES
rul, ezenluvul ~zemél'yenkénta RECEPTKÖNYVE'L me 1y e t
larlózkodás egész tartamára 60 bárkinek ingyen ·megküld a
mJér mosatási díJ fizelendö. gyár: Dr. OETKER A. Buda-

N~!g'yobbszán~!l JelnőUekből__ pest, . Conti-utca ~5.

Nyitott.szemmel !,
(A sikeres érvénYfsü1és utmulatója)

A mai időkben, amikor mind
annyiunknak szüksége van opti
mizmusra és akaraterőnk fej
lesztésére, különösen érdekes
és hasznos olvasmány BBAN.l
DE könyve a sikeres egyéni ér-
vényesülésröl, mely NYiTOTT

A Kormányzó báró Vay LáSZ-1 rik dr. tiszáninnenievangéIikus SZEMMEL cim alatt most je
ló debreceni főispán! földmü - püspök. - A finn l,özlársaság lent meg magyar kiadásban.. ,
velésügyi áUamlitkárrá nevezte eJnökénekKyösti Kálliát vá- Ez a könyv a mult év tavaszán
kL e-:.. -Mad.Öd körül döntő üt- laszloUák meg, aki- v~lamilwr jelent meg New Yorkban, utá
közet folyikj.A nemzeti csapa~ egyszerüföldmives v:olt -- Beik- .na Londonban és azóta töhb,

. tok lépésről lépésre tért hódi- tatták dr. Karraffiáth Jenő, Bu- mint százezer példányban keH
tanak. ~. A. képviselőház meg-. dapest uj polg.ármesteréL - el az Egyesült AUamokban és

,kezdte a képviselő ajánlási Tör z orosi titkos rendö.rség: a ·az angol birodalomban. A mú
vényjavaslat vitáját. -Schu(ch-GPU levegöberöpitett· egy :alapvető téiele :"Cselel,;edj úgy,
nigg, osztrák kancellár. állást. orosz Iovassági.laktanyál, m.ert mintha a kud.arc lehetetlen
foglalt a Habsburg m<.warchia' kétszáz ukrán katona fellázadt volná!" Már akkor betol)'ásoJla
visszaáHilása meHeU.- Nyil'- és nem akarta megadni ma- olvasói életét, amikor a könyv
egyházán meghalt Geduly Hen b gát. csak kéziratban volt meg. Az
......_.:.-iiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiöOiii~,.;;;;."......=_-iiii~...-...-...-= .................oiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiii. - ...·-iiii·.......-.--._-_im-m-,iMii--- a gépirólá~y, aki a nyomda

számára másoHa a könyv kéz-
.álló csoporloknak szálJásigé- iratat, megvalósHotla régi ál.
nyültet legkésőbb március l-ig mát, feladta áHását, önállósi
keH hejélenteniök az idegen- toHa magát és két. hónap-pa1
f0rgahui Hivatalnál (Budapest, késöbbmár három alkalma
V Deák Ferenc utca 2_ inter- zottal foglalkoztatott saját ma-.
urbán telefott: 18-12-13), mert solóirodájában. .
elhelyezésük csak ez esetben

A szerző IebiIincselően érdebizlosWU;ltá..
kes módon adja elő mondani·

A I.;Iac:var Kivándorlókat és
bJ valóját és egészen u.1szerü mó-

yjsszavándodókat Védö Irodá- don elemzi a" siker okozóH.
naka Keleti·pályaudvar meHet· Rámuta!. bogy "Olyan teremt
ti otthonában (Budapest, mények yagyunk, :tiC

Fiumei ut cL sz.) ug:vancsak élet akarása és il hatalom aka
kHphatnak esoporlok és egye- rása mellett egy tu-
sek is éjjeli elszáHásolást napi ak aratnak, a· halsiker
1 pengőtől kezdve, Az; lrodá- és a akarásának is alá.
núk az érkezési márcÍns lCHg vagyunk vetve.~ Hogyan lehet;
keH jelezni. ezt aZ akarást leg\<őznj, h-ogyan

Az igy elhelyezett gazdacso- - rendezheti be az ember az·
portok részére az Idegenfor:. életét a komoly és eeHudatos
galmi Hivatal, utjan kedvezmé- munkára, erről szól ez a könyv,
nyes étkezési lehetőségekről is . amelyet egyre fokozódó érdek-
g0flaoskodoHa ren· i lődéssel olvastunk el az első

dez5sége. ., oldaltól azulols6ig. A balsiker
AkiI,: lakásigénvüket e16zete- akarásnak Jegyőzését tárgyaló·

sen nem j~Ieriieuék, az Ide- I fejezelek után nHér .. a sz~rző lEl

aenfofcalmi Hiva!al púivaud- J hel:yes ulrn yezeto módszer
~ror; k·7~en.~p;'''ÁCi'''1· ut;~>-, 'J1}'e~.- részletezésére és végül tizenkét.
~Vti... 14:. /J.LU_ .... l ..J""'ö...~ .JlA.l" -ti i . _

hetnek s::áiiödákhan vagy ma- O~{~S és cé~szerü, önt~~elm:-
."., k-'~ ", "'l; ,' ..",-", j. zeSI gyakorlattal Docsal]a a SI-g:ulla .a",üiimHl ~,IKl \ "t;i",Sl, I' .. . - . -'I •
. - -:e1" uljara al olvasot. lrtyanok
~....,'.,..,.,_._-~ ezek a .gyakorlatok az intelli

gens olvasó szelleme számára,
mint a testgyakorlat az elhls~

tuH- szervezetének.
A könyv a Bárd Ferenc és

Fia cég (Budapest IV. Kossuth
Lajos·u. 4) kiadásában jelent
m;g ízléses· külsőben, kitünö·
és áttekinthető tip0{írafilms ki
áUitásban. Ára angol vászon
kötésben P 3,gO

József igazgató, cserkésztiszt, a
csapat szervező bizottságának az
elnöke, nagy számban szőlök

és cserkészbarátok.
A leát egy igen kedves, han

gulatos cserkészelőadás előzte

meg. Volt itt énekszám, cser·
készszindarab, szavalat, csata~

IdáUás, magán és páros jelenet,
ami igen tetszett a szülőimek.

Utána tea volt, majd meg
kezdődött a .tánc. Vidám kis
párok járták a táncot, mert az
iskolai . cserkészek meghivták
ez alkalomra az iskola II. o.
leánynövendékeit is.

Este S órára csendes lett· -a
g}'ermek~k vidámságától han
gos tornaterem., A szülők meg·
elégedetlen I~Hák, hogy gyer
mekeik cserkésznevelése a Leg·
job~~n és a legszebben törté~
nik,· hogyemberebb ember. és
magyarabb magyar legyen ezek
ből a szép kis !inkból, akik a
magyar jövö reményeL

A CSD pat parancsnoksága itt
mo nd köszönetet Gö odös Jó·
zsef igazgatónak, aki gyermek
szerető meleg cserkészszivével
elö~eg~teHe, a ld:> cserkészek
tea délu!ánján~k megrendezt
sét ég jóindut~Úú párHogásával
nagyban hoúájárult az öreg
cserkészek sikeres mü.kedvelő

előadásához.

Kérjük, hogy csapatunk iránti
jóind ulatát tartsa meg és· se~

gHse elő cserkészeink zavarta·
lan jó munkáját továbbra is.

Törzskönyvezett
ik'ei!<:. -- 'ki záról élgos

használata az egye
sületr tehenéste~

tekben
...\2 . Országos Törzskönyvelő

BizoÚságmár régehben hatá
roiatképpen kimondotta, hogy
a vármegyei szan;asmarhate
nyészt6 egyesületekhez tartozó
ellen6hölt és törz\könrvelt ,.;zórvas
marii~/ ieriJésZelekbe~ a jövőben
csak törzs!:önl'velt feszárma:?áslI
fc~yeszbikák~Jt'-kl7{'t haszfJálnÍ -·A
bizöttsághak ezt az iillásfogla
lt\sál idöszeruve teHe az a kö
rölméüy, hógy törzskönyvelt
származásllbjrkák basználat1i
már aköztenyészlésben köte
lezővét6feleU és jgy ioko
zoihm indokolt, hogy- ft hala
dás utján járó ellenőrzött te
nyészetek ismeretlen szárma
zásu tenyészhij,{ákat ne hasz·
nAljanak. Ennek a határozat·
nak megfelelően 1937 évi ja
nuár hó l-tól kezdve, az ellen
őrzött tenyészetek csak törzs
l{önyveltleszó.rmazásu tenyész
bikakat állíthatnak be, illetve
vásárolhatnak tenyésztésre.

lU felkérem különösen azo- I
bt a... Jüsbjrtokos tagjainkat~
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Az érdeklődök il. legteljesebb
meo-eléaedésse! őrzik meg em-:'> o
tekét af'- előadásnak. A közön-
ség 6hajtáslira fi cserkészcsapat
műkedvelői ismét Kisfaludy
Károly egy igen értékes és még
hangulatosabb' a Nemzeti-Szin·
ház ma is müsorou levő k~asz-

'l . ·";'t'l '. !'é-"kó[ etSZl ms Vlg,J<i e ;:a. a· ~"tŰ •

ndjúk elő husvét másod napján.. .

, .' '.' . 5 1937. fébr~ár :.~O..r.!:'!tJn~.Il;T ~o~sAG '. -----------------rftV'l\o;l~jl!."t'l"J~ 'i,f.,Ji .'. . ~--~-.'W......,~Av---~-~~~"'hx;..v."v...Nh.AirliNif--
~~~~............[-"" ...9ii .....;...;;,;.~ :... :OV"':"":'"""'......... -, __ . ' .,

d sa a s.ikerben Vil1cze.J'ózsefnek. mert la korai ,kitavaszodás eset- 1+11 R E K'
l~z }j57. Boton Ők keHen' i$zik,. i:agadják:) leg helyre'ho~~aija a késedel- , ,

cserkészcsapat darabb vlgjáiéki c'Selekményét! lues őszi vetéseket Sajnos, Oyóg'i.'szertárszolgálat.
spk ösztönes és. tudtl.t.os meg- I febrl.1ár2.-án nem leHfu:i.k.oko-

ITI·'l/ikedve1o." 'bl-- 1-' N" '. "k' "'zért m'ert Üiinepnapokon és éjjel minden~ - - \ já's~á,ssa.l.. '" .', .. ,. .,., sa ""ali.. cem CJ;>", '" " '

l " " a Dwszegl Gyulanak kulonos bizonytalan. 'voU.'''' az i dőjai:ás; hónap l-től 15-ig a Máday és
' e oaaas - . 16-tól a hónap utolsó napjí.vQllehelsége van fl tipikus magyar v~H .i~'tiap, nen?-is, -: r9.k ,épen

alakokjelleruénekalakitásáh?z. M-onban azért, mert Csonk.~- be,záróan aBa10gb gyógyszer
Sok megérzés 'és' hú beleélés'" magy~~o~sl~g~~::' med,,:e,-.,c,sak'. lár tart szolgálat~t.
van a játékában, a7.. ánat,ker,ll,:l~n; vall", .' . " " A gyomai izr. nőegylet febr.

SZilágyi LászlÓ Elemér Gróf· Bizonyos csal~ ~Z, .bogy biz-, 27 én a zöldkereszt javára a
ja'még nenl voi! tokéletesmű- tonsággal nem tudjuk. ,~egjó~; Klein-féle vendéglőben fél 9
kedvelő alakítás. A beszéd tech- solni, milyen lesz az időjárás; órai kezdettel lánccal egybe
nikaia bár határozott fej1ód~~( annál fOÍltosahb, bogy mfnGent kötölt iea-estélyi rendez tagjai
mutat, még most sem ~ Í1YU- me'gtegyiink;' amit esak, megte- 'nak és azok, vendégei számára.
godlszinpadi, iitemes beszéd. hetfiek,' 'hogy' termeszteltnövé-, Belépő-jeg)'uincs. A tee-jegy
JátékálJ::m azért sok igyekezet nyeil1k fejlödését '-elösegilsük;" ára 1 pengő,
és akarás volL ' azokbeéreciését·hiztositsuk. Tav~zi lóvizsgálat. A já-

ió volt SomogyiSandor Ké- Ennek· biitositására :meg:telelO rási föszolgabiró, a tavaszi ló,;.
nyesi hideg, hiú, .elókelő és vetőmago'n, tafajmunkáa . kivül vizsgálat rendjét a következők
számHÖ bárája, tov~bbá Hj. csak még egy fon os;észkőz~ ben állapította meg: Endrődön
Molnar Gyula Elek-je, aki ~ü- van: a műtrágya. március. 8-án II községháza ud
lönösé'n .finom megjelenésével', Elmaradt 'vetéseken niil'Ogén; varán reggel 8--12 óráig és d,
kellemes, kimüveH hangjával mfilrágyával. feltrágyán'a segit- u. 2-5 óráig. Körösöntu!i kiH
igen tetszetősalakitás! Ilyujlott. hel&nk; de ha a bééredésl.elő- területben" a Kató-féle malom

Eredeti volt Imre Anlal ker:- ségHeni és . min'Öségi· magter- ban március 9-én reggel. 8.tól
tesze. més~ akarunk, erre csak a fosz· délután l óráig, Kondoros ta·

A cserkészcsapa,t intim kis Íorsav8s műtrágya, a s.i u 'p er:: n ván. március tO-én r.~ggel 8-tói
színpada kiHönősenHieU G da· f o s z f á t képes. . déiulá.ri 2 óráig. Gyomán. már
rab 'tárgyához, cselek'mériyéhez, Az'elmaradt' 6sz:i 'vetéseket eius ll-én,' a köz~égháza udva
A kerti lugas sej tése .a . szines ' k~t. hoManként :100-i~tj' kg siú:';, rán reggel 8~12-ig és délután
papirrótsákkal liöen sikerült. perfo~~faUal feÚUtrágyázzhl{é~' 2-5 óráig. A kültermeliHasi

A szépsiker'üdarab rendező- pedig minél korábban, arnint táson, a K. Nagy-féle tanyán
je idb. Molnár Gyula. Nagy tri- csak, a s/Autóra rá lehetmermi. március 12-én r-eggel 8 órától
dásű és alapos rendező.akinek Einiil~ágyabe~unÚl.ásaannál délután 2 óráig. A'KöfösönLulí
más ilven ml1l{edvelői e!öada- in1~ább szük~ég~s, minélkölöt- kűlterületen, a Batári-féle ta.
sok' re~dezé~énéi'is ott kellene tebh 'il ,talaj. , A 20 peugön fe- nyán március 13·án d. e. 8-ll
lenni. lüli ',buza megéi-demE ~s' meg~ óráig, az Uhrin-féle tanyán d.

h~I~Íja a csé.~ély kiadást. ., u. 1-5 óráig. A Halmagyi is-
kolát környező küHerülelen fi

'. '. , . Halmagyi iskolánál március Hj·
Országos vásárok: Február, án reggel 8-12 óráig. Akik a

2 ·én Sza rvasan, 22·én Karca- l lóvizsgára nem akarjá.li előve
gon; 22-en 23·ain és 24-én B~- l i!:etni lovaikat, ,azok ebbeli
k6scsabán, .25 én Fegyverrieken I szándékukat az előljárósághoz
országos kirakodó eg áHahásúrt I H nappal előbb jelentsék he:
tartanak, Gyomaközsé~ben, a Ebben az eselben a hatósági
legköz'elebbi Qrszág?s vá s á r áUatorvos a tulajdonos terhére
.[137 évirilárcius hó 5, 'f) és 7- a,.háznál fogj~ megvizsgálni a
én lesz megtartva . es pedig: loval-i:at. Aki a bejelentést is el.
március 5.é~J?éntekenhasito~1 mulasztja és a lovai.t nem ve
körrnü állaHelbajtással, március let! elő, azt kihágáséd meg
6-án szombaton l~vásárés már~ biinletik. és a pótvizsg:\lat
eiu's 7·én . v~sárnáp kirakodó köHségeiben is elrnarasl.talják.

Kinn maradt-e vásár. ' , 'l felépitii{ Budapesten a

: d' Szentföldet. A ferencrendi a-a me ve : AftI'tR...."AMAAR.."ftft."".......... tyák htl.vösvölgyben felépHik a

B O OL ·' SZ O"" L' 'O'.. · szentföldi muz€nmot, amelyben
O ogassz ny ID ATYA... csodálatos és i{egyeletes ritka~

napján'? ,., ,. (AfUSaAh)' . 'sflgokat őriznek, Erről közöl
,. .. l ,a esemegeszőlŐkkirálya!,. rendkivül érdekes képekkel H-

Maskor lS epedve vát'Ja a'lt .,. d' . é' t"k'· lé' '\ő k07.é'pérésüé~ lusztráU cikket Tolnai VHág~._ • '.,.. d.m en 19 ny.' le g!, ,":C" '. ,_ ,

falu5l, de a voarOSl nep lS" nu· bőtermő fajta. Csódás, nagy, lazafüriü lapja uj száma, amely nagy
lyen lesz az időjárás GyertJa- éS bogyójÚ kemény'líusu; !(eliemesartl- terjedelemben és gazdag tarta
szentelő Boldogasszcmy napján, I lnáju, jól tartható és szállítható,· Ma- loinmal jelent meg. További
kint mar3dt-e a medve, ' a vagy,' gas. áron érlékesitl!etö.: -,:, Iele~'1k{)r leg: érdekfeszítő cikkek: Akiben az
visszabuvik-e il vackába, ezi- ~rtekesebb csemeges"5ű !o\eb· h-O.dar~b oHó t benntfelejteUék, Dolgoz-

. . llimavesszö 6.- P, .1 ,dr azal gyo, l
den azonban sokszorosan na- kere'~ '6>':'.. P, ro drb oftvány Ripartan nak New-York fegyveres ban-
gyobb volt az érdeklődés. Pet· Ili-P, 10 drb Bérlallderin 7,- P. ditái, Inasgyerekböl tábornok és
sze ez la medvehistória is csak Kérje lanulBágos leirásomat s árlapo· kormányzÓ. A félLékenység 01'-
habona, de azért minden ilyen mat más íajokrólés g}lümülcsfaolt· vossága, az, anyák megmentője.

b é . é .!. ' vánvokró1. l k' "'16bb . . k~a anának van n ml VSZ<1lza- ~ . A eg 'lVita . magyar Iro' no-
dos megfigyelésen , alapuló 1>.1- Z Ö L D .I G N C Z vellé.in kivül, nagyszerü foly.
csike kis magva. Sárkeresztur, (fejér~megye). tatásos regényt és közel száz

A ga:t;dálkodókkicsije, D8íGY- Komoly összeíró űgynököker pompás képet talál az olvasó a
J'a azért leste a med'létezidén minden megyében kereseK l népszerii képeslapban. Tolnai
sokkal nagyobb érdek16déssel , I ~loiiill"HiKlUn6UUYWI!l!lIi!lUiliUjlU""<W~ Víláglapja egy száma 20 fillér,

Az 557.' Botond csel:kés~csá-,
pat Jebcu~l' 7-én, a poli5úri. is· ,
kola tQ}:naterrnébeq mukedvelo
ei6adástlarlolL Kisfaludy Ká
rolYnCsalÓdások" cimü. vigjá
tékátadták elő.

'IÚÚÖo dicséret illeti meg a
pamncsnokságol, hogy a meg
s;wkoÚ,szavatos opereHek
helyett ilyen klasszikus. értékű
színdarabot veH műsorra, amely
önlK kincse a magyar iroda'
lor~m8ok.·, VoU is közönség. . A
to~nateremzsl:lfoA~~ig' megtelt
mdértÖközönseggel, .amely' ll'

határozottan ni vős előadást e.le
jétŐl végig aleg~agyobb meg·
elégedéssei és',eHsmeréssel néz-
te végig. , . . .

A :vigjatek csupa jókedv és
meleuség v~lt. Szinte jólesett
egy ~eháDY órá.ra a régi i.dők
boldoa korába visszaSláHni és

o .
élni a levendula iilalosnemésl
udvarház~k;kastélyokjzi~-verig

magYáf ural és hölgyei közön
mao-yar levegőben,o.

Az elöad(ls sikerét ojó sze-,.
reposit~~és az elsőran.gú ren
dezésbl'zIositofta.A darab jel
legzetes térfié~ női alakjainak
alal{i't6.im~nd tehe~,(;ges mü·
kedv~!ők, akik olyan ked,nel,
olvanküart&ssal ké~ziHtek,hogJ
minden rernényünk meg van
arra hoci' ez & í:: együttes erős'c;. • ,
tén,.'.vező lesz a IJvomai múked-J t"....

velÖk között
Nóisz.ereplőkközül idWnő

en, nemes 'méHósággal játszoU
Adamik Erzsébet" akinek kel
lemes trn.gHmÍ· hangja szépen l

csengett a darah egyes megha
tó jeleneteinél. Sok hiztosság
gal mozgott, beszélt, játszott G.

sZlo.padon ügyesen kihasznáiv@
az arc kifejező erejét. l

Sok nyiltszivíi tapsot kapoH!
Kovács JüdH is. Alakítása ei- j

s6rangú völt. Játékával bebizo- l
llVÜOtlQ, hogy ai,omikl15. 5Z€- l
~ ~ ~

repekre hat~rozolt tehetsége
van. Szereplése olyan tetszési
váltoitki, bogy perc.ekig nem
tudta jelenesd foI'y~otnL Múz·
g~sn,ar(';jatéka j,;ítl1nő volL

Kedn:s voH Gut Margit Halk,
:!inom; szelid. Izsó Klára ig2zán
6.zívböi játszott. Színpadi moz
gása és játéka igen sok fejlő

dést mutat.
A férfi szereplők közül, kü

Jonösen dicséretet érdemel a
házassági terveket szövögető

Lombaiszerepét ajakitó Vin-'
ce József Jálékállul .sikerült
megalkotnia a ravGszkodÓ, 5zá
mítólnspektor leghűbb alakját.

Makány földesúr alaldtója
Dióstegi G:yula volt. Méltó tár-



GYOMAi UJSAG

Gyakorlat! kézimunkázó lállyok köny
nya kézimunkához keresletnek Jelent
kezni lehet naponta délatán 2 órától 6
óráig. Gyoma, Attila-u-tca 19. s7.ám alatt
Tóthné.llál{Ung,i·féle !Jáz) 2--1

Horthy ,\Uklós utca 9. szám EllaH egy
szalongarnHura és tükör. fi egy gyer
me1>ágy van e12dL), 3-3

Eladó 40 kat hold prima _tanyafö}d,
nagy ga:nJas:igi épületekkel. 21 kat
hold keseJyósőn, 38 hold gcörőgálláson;

20 hold varsányháton, 14 hold varjasou,
1; hold özeden. E!adó !1ÍlJ-ak Hősök

emlék utján nagy családi báz, Mátyás
kir. uton 4 szobás. Egy nagy úri lakás
a Hor/hy Miklós U/Oli és Wbb. kisebb
l1iZgyob.b családi házak a ~özség min
den részében. 100 holdas birtok n~gy

gazdasági épUletekkel, kedvező fizetési
reltételekkel·l\,egvehetö. 8 'szobás ése
repes lakóház a Sza~oJcska Mihály ut
cában. A hősö!! utián 4 szobáscsaladi

. ház nagy lelekkel. Érdek"''dök fordulja
nak Izsó· Balázs. ingatlan közvetítŐhüz.

z- :azil - ~. __. aszl -

S-pitze.r Óezsőt, a KBkunfél
egyházi 'f. E. voH játékosát a
GySe részére .igazolták -át.

DLASZ teriileién e.z.idősze.rmt

mintegy lOD- játéltve;:et6 mtt-

l\n'Yak~nyvi hírek I Előadás az a!!öldfásitásTól !"~~~(lIll~ft~,

" IFebruár 28·án, vasárnap dél- l'OLCSÓBB A BOR I IA gyomai auyal{önyvi hivata! ..,
- - nUm 3 órakor- a Közmüvelö-

könyveibe td.mJ.ár 11-t(.\1 18·ig I' ilii m

2
in

2
t af jSjZOI"deS,Vriz li .1a köv.etlie.z<:í oojegyzt.sek tör- lj dési 1;:gyesűlelben előadást tar- .•

téniei-~ . I tanak az alföldfásitás kérdésé- I
SciHeHe*: Oláh M4tylrs'cé- j' ről. Ag érdeklQdőket eznton l I .

, c(.:y Wer kadarka "agy
Geilai Vikt6rj~ü:raN leátlya. PI-! :tu"Ja n.leg Q~ Elnöks-ég. I fclJér fej/dl ujbor S·:)ltvad·

l • ~) b . L' .. . I' i kert ál!omás-ra kis:lál1H..a I
ros~a, HZ., } e I'e.cze:c1.1 <l,los.ne: . Ipari lmmkás.ok jutalmazása, l s feladnI. Vasuti furar kb,
&ikouyi Sárának leánya, Saf2, l 4 fillér litere:iké:l!, Csakis

1'1,., Heg-edfi& Lajosné Gák<lr!· Az iparügyi miniszter a szege-j !~'. .f(~~~~~:~1.ffi~:~Ó~ed~1;;:: .,
Ilo"~"","1. ~",A,.,V·". ~.·,\l·~ .._.b, 1''''f., l dí kereskedelmi és iparkamra l. !E . l '1"("... i:l'-'....~ , ...'Q....,". l7.li.... - _ ~ ,é " icsen 2[,0 ~ V sza It fiS ,ar"
Kós Károlyné Kiraly Erzsébet- III termetén oly ipari mun kások Ili I. t:'U1;!Jra kölc~(;n; ·hord6m .

30 11apoll beHii bérmentve
nek fia, Im~e. ref.; MedveAnd~ l közt, 3kik legalább 25 éve j küláendö vissza. Sl'.étkUí-
,":,-o-ne' 1\,Z'<'f·t !';-""'<>e'h~~ e'- 1'" ; ,I rlés utánvéHel. r..gY!lengőI
A "'c' .:J...IVv h> "'"" ~~n b. l",,> j 'Szolgáltak megseakitás u!&ll;:ül I . le'!éllJ.élyeg ellenében k!H-. ,'.
István, :;12.1'., Brau'n Józsefné F. l ; lJ.ök miutát a borMl min~
Kiss J.\.iÓiriAn~k fiu, József, J!-'ef. l egy mun.Íia.adónál, 50-ik é"üket ! tá&dobm:han, b-~rmefih·e.

UI ;. • <! be[őUötték és eddig még mi-! Sorain} kellemes éde.skés,uáiass""g"t kotöHek: i\.ó- j I
ezáo L~i6 és Ye.rga Eusébel, ! nis~teri elismerésben vagy illo , tiszta, tökéietes zQmatlm~

! - 'és I'l e m sava.:lyuak. '
AUer' József és Herter JYlag.. i'..' talomban nem részesiWek, il l
d ! 1 ," -r d b inO \ Székely Ferenc kft. {) n.a. , ~amara \.hJ1m Oi ara LV pen-: " ....

" f3jOOrplnccszete
Meghaltak: övz. lli:só Lajos- 'Il gös jutalmat oszt szét A kHün- I Soltvadkert, Pestmegve.

j,~é Sz~~ci ~su~~~mDa_~7~ves~ t:tettei: ~lismer? '201deveie; !s lL,.~~~~~_._
l ef., 6g, . Hor'.i ath lstvanne Ikapnak. A pályazut határ.deJe: .- - -:-- .... _. - -- - --,---~.-
Pataki Li~ia fii éves, reí, Izsó 11937_. m~!'ciu.~ 15. II rész!ete~ l Sz.erl,esztésért és kiadásért felelö8:

Benedclme Agoston Eszter 81 pályaz·atl felteteleket II <szegedl l \v r\GNER MÁRTON.

éves. :ref., Ö~V. Kovács Józsefné kereskedelmi és iparkamaráhan IHungária könyvll)'omctavállala1, GYOlilél
8;i év~, ref: ! .lehet megtaj:!fii. . feJí!~ős ltze'11'Je:retó' w~na~ MHttíTV<

. Milliós Világfilm !

SZENTIVÁNÉJI
kLOM

1\ gyomai ICI'. ibiró.ság,
mint ~k"i lJaióság.
229iW3:;1. sz. se:áJT1.

19a1 február 20. 6
~~~ ~~~-.r~Q;~::m~~~

M: O _1\ .. p O.:Il! .., ~\PUblikáció
Korona Hango.s MOZg0" LapUllH IDl.:dt heH sz.ám.óbnu II lwdlk e.s mmden egye:sulet 1.:; ICi~~~ ~~a~~~;y~~j(~a~éV';' ródJi eta"ii.i.

Endrőd . megjelent "OLASZ·vezérkar játékve-zetöt helyezh~t \'H,jlis-!
Gyomán" c. Cikkünkbe hiM-san l,. tára. Za.matos min6ségü, magas foJ<l,l

'. 1937. kbruiir 21·én közöltük a gvomlli értekezlet l .._-- .. ceglédi fehér, ujbar iHerenként 46
vasárnap este 6 és 1/2 9 óra.kúr ·dR. '1.'. l l Meisl Hugó, a. kiváló osztrák fillérért kaphatÓ Kerekes KáJ'o~~I.

1 vpontJ<t.t. ~mh e.zeane Je- íuibaHvezér elhnnyt. l Ugyanott az 6 bor !itefje 56 fiUér.
lyesbitünk. EszeIil1t a gyomai I ---- I

.
e.deke.ziet nem. dé!eUm' iéi 11."I ,.. J." 1. , .:l k' l. t \ Eladó egy drb. ÖlJtött vaskályha cser·",--sva,.JClal\erUe'eS.J.aV3tSl.,a,O· kk'l üt db2 ét "
kOl'. hanem este 7 órakor lesz, k N ve e egy t, egy r. ol erl'S ..z-

terj~zteHe a emzetközi fut- feti pultasztal. Megtekinthetö ,- va.
az UI'ika-súnáhan. baUsz:Övetség elé. A~, Itivánják, ! sárnap kivételélre-J - bármikor: Gr.

.-._--. bogy a futbaUbán is l~gyenek Tisza I. ut 4B.
Csabai A. K. mely az OS.Zl

SI~",1'espe"""e ö"'o·okbe"'s'. b t~.Ió k olyan kiáUitások mint a vi~i-
....11\ "ol • .. .. ~:I;-ezon all, sproza os ver=ge .

művének filmváltozata. mim az L .oszt. baJnok~g 10. polóban. Azaz, ba a kiállított
F Ö S Z E R E P L Ó K: helyére csúszot! le, .csapat~t játék~nak nem túlnagy a büne,

el"ósHeni'~.ndékoúk. ÉrtesÖ- akkor bizonyos idő elteltével.
AnUa Louis, James Cagney,. visszattirhessen a küzdőtérre.

D· k P I J E B Á ·lé.sünl~ s~~:rint tár€11i1alás0katIC owe, oe • rOWQ cS föJ· A svájciak javaslata szerint fi
M' k R folytatnak .~ ~rvasi.1"urnlvolt

IC ey auey. . i ·á.tét· á. . l G' láth Sá _ Játéltvezetó .5 percIől ielielé
Ami il fjimtf:chnika csodAja} iH Je es J ~ .va, ,a .' II terjedő időre állithalná ki fi

minden összegyűl és egybe van l don·aJ. de att.gazolasAt kerte a, 'átéli t' é l k kk

l CSAK b ~. N r~b It 'l J 'os es vg eg cs,a a Ol' Ehrmann Adotf szikvÍ!gyiÍros Irá;
fogva. hogy bűv{Sleloe ts ámuh,t- - a...,'>. .agy Uél. 01', vo I k "Id é l '!·á 'l h . , ~

A d '" I' , GySe j''''te''''",,, ''S. AmennYI'ben Uk enb" e a pa:} rO.'l <a a Ja· zában üzleth~lyiség oicsÓn kiadÓ. 2-2bél ejj "er. . Wn en reS:z.el;; e.s \Ja~ . 4a Jtl>.v,... 'é .
k 'blé 't" 'k ül' l os une nagyon su yos.r':ushatásol) elámiló c&)dák. Ez.! a apus-pro' ma IS 5l. er ill Szép mahagóni ebédiö olcs6 áron

a filmet saját érdekeben $fnki ne- tog meo~!q~niok, ugy sikeres Február' 14 én tariptta meg eladó. N\egtekillthetö. Kossuth t. u. 19.

mulassz;, ej megnézni. tavaszi szezont jósolbatitnk -ll: Q GyTK az 1937. évi közgyiilé- 3-~
1O.:tu-no~ e-ovúttesnek- ,l.. Ej'1M 4 darab 5 méteres >'aszoáHA műsor Idegészitve AU 'ci,) __.._._ _" . I .s.ét, ahol 3?; időközbeo megüre- n.._ ~ fedélfil . .Ilíleg'eldnthetö {vasárnap kiváie-

Hangos Magyal' Mutt vasárnapi m-ecc:seredmé.- l sedeU tisztsége~et és lejárt ma~n- J~l!el} bármelyik Jl3pOn ar. Tisza lslván

VUághkadókkat ! nyek: Siövogyár - Turul 7.1
1
l d~t~mokat a kov~tk~zőkkel !ol- utca 48. ;:;;7.. alalt_

__________._\ (b3jnoki), Szolnoki Mav·-~.A,E'C l töHek, be. Jegyz.o: Csala LaJOS, Régi typusu irógép D;csÓn
l 4-1 (b.aráts~O',_':s). I Pénztaros Vatal János, Sport- eladó, kezdők réSl~re alkalmas.
l =,-'--- intéző: Bácsi Ferenc, Fórende- Gy6nt Géza utca 12.
; DLASZ é:s a déH Jálékveze!ő ző: Lakatos János, EUen6r: Kéri ~7FZr'T3TT=-=TT - 5WZ 3FT

Testület között éles ellentétek István, Számvizsgalól\:·Bedő
me:rTIltek fel s amennyiben Imre, Czinkóczki Lajos. Sze1

megegyezl$ nem jőn Iéire köz- pesy Sandor. VálaszImányi ta
tök hamarosan, ugy a most gok leHek: Kiss István, Csapó l
meginduló SZeZQDLmn .-,. eselleg Albert, S z e n d r e i Ferenc,
~ nehézseg.ek állhatnak elő a Beinschrólh Ádám, Porc.sa!mi
biróküldesl~öriil is, Lajos, Zöld L.ajos, Tandi Imre,

Imre Elek, Balogh Lajos, Ba
ráth Elek, Nagy Lajos, Yalai
Lajos. Zöld G--ergely, Csikós La
JOSl Bucsi L-ajos, Herter Mihály
és Kőblet' Adám.
Gyse közgyülése február 28-án

d. e. 10 órako~' lesz.

Árverési
hirdetmény-kivonat

}\:\ezőiurj Takaréhpénztár és I\'épbantt )'
vegrebaJtatóoak 1\urBJa Pái {Eh,; Dávid t

ElIlerenc7.iával) végrehajtlisi ,;zenve~iö

ellen inditott végrehajtási ügyében a
telekkönyvi hatóság ólZ uj;,bb ,üverést
1350 P. ló~ekövetelés é~ járuléha be
hajlá~a \'égetl a gyomai kir. járásbiró- J

ság lerüidén levi., El1driJd kÖZ>K\gben. 1
fekvii, s az endrödi 6708. 57.. feJ:ek
I<Ő!1j'vi betétben A l l-3 sorsz. 46.60.,
hrsz. 1352. {il.. - 4661 hrsz. 728. öl. - '
4662. hrsz. 3 hoJd 1159. öl lerWeW, je,
lenleg TimíÍr l. l'. Lajosnc SJ.. KuriHa
F-ral.1cisl<a nevén álló Vaszk6halmon
lévő ház. szőlő és szántór" 4810 P.50
f., - az, endrédi 726. sz. betétten A .
I 6 sorsz. 4664/1 hrsz. 1 hold 449 öl l
terülelti jelenieg Timár G. Jánosné sz.
Kurirla Ivlária nevéil álló \hIS1.k61.:al· l
mon Jé"ö szántó,a 1443 P. kikiállási i
árban elrendeHe_ J

Az árverési H"l37. má,cj\ls hó a.j
napján d. e. 9 órakor Endrad !
kőzségházánál fogják megtartani. i

A7. án'erés alá kerülö ingatlafl a I\i- I
kiáltási ar kdl1arl1ladánál alaC:;.01'yabb {
áron l1ernaJÍlütó el. . j

A.. 7..á.rverelni sl.áGdékoz{,f, kötelese.], jf

bánatpém:í1J a ki\iiáltási ár 10 száza-
lékát készpénzben, vagy át. l S81. LX. l
tc. 42. § ában meghatánnott árfblyam
mal számítolt óvadékl.:épes éríekp~j)i, I
rosD:Jn il kikil1döltnéJ Jetenai, vagy a!
bánatpénzlleJ{ előlegesen birói jetéIbe j
helyezéséről kiállított letéli eHsmer- j
vén~·t il kiküldöttr1ek átadni és az ár'l.
verési feltélelei;et aláimi.

Az, aki az ing,ltlanért a kikijHás~ áf- l
nál magasabb igérelet (ett, na többet 1
igém i senki sem akar, köteles nyom- l
ban a kikiáHási ár százaléka szerint
megállapított bánatpénzt az általa ígért I
ár ugyanannyi százalékáig kiegés2'.Í!eni..

Gyoma, 193i. január hó 23. naf)ján.
Dr. Molnár sk. kir- jbirú.

A kiadmány hitdéül:
Sz Há@; ~i díjn C>\{



Gyoma

'~~Vlhi~;lO"" !55> "PH sze!esl I cm 'l1agas hirCleteto
21' 'Ilel 'lt",o' '1Jrdele,mél lU szazalék. tizs:z.erinél

f> "a'dle!< nt:gv~úeVJ nirdetesnél 20 százalék és
1.2Je-\1~ h:nif"r~i'o'o t-'",eIPn 2!1 ,/a7,alék keaVe7.nJénv: ;~dun'"

zg

l

d l Kruchió Lajos elgondolását, létesítenek e slrand:lűrdőt vagyaz ala imelyet javaslat formájában is nem.
ITU cl l döierjeszteU~ mire a közgyűlés A továbbiak során a homoke 10It "az elövásárlás gyakorlását ha~ és jéghordás Ulán kocsinként

, l tároluíilag kimondotta. 10 fiHérben megállapilolták az
. I.

i '. c: -~~ '''''''·Ól il . Erdekes határozatot hozlak uldijat, majd az első számu v«-
vaso ~p~"u "" ....1 ,. .J' él" éb K' ~.," ké'" I .. a s!ranun r et ugy en. ~lmOln- uasz,arsasag l'csere omon.,
ha megengedik ! dotlák, hogy amennyiben az doHák,hogya vadásztársaságnak
fU ...:I.::. "t Iállatok szab~d jlatását és für- hajlandók átengedni a körös la-
,uru·~se d é k l't 'k t d cl' . á'''lá'óIG fléPS t nem Ol' II ozza', a s.ran anYl .g ,or 1 Z, . yoma e_

fels7ólalások {I jÖ~lőben sem !dad4sa elé semmitéle akadályt eső területet, ha a vadásztársa
lobl'nak elmaradni és még job. nem görditenek. Ellenkezőeset- ság hasonló területről gondos
ban arra ösztönzik majd a gaz- ben kénytelenek lesznek a kodik a gazdaság számára ésa
daság,vezetőit,hogy lehetőleg strandbérletetmegszüntetni, te- cserével járó köliségeket a va.
maximális~redménY"ket mu- lüntet nelkül arra, hogy II köz- dásztársaság ylse.li. Ezzel fl.

laSsanak fel. . séghála alaHi holt mederben közgyülés véget ért.
- A legfontosabb teendŐ az ~...----.~ ..,."",_.._""'~

,'olna, ha jókarban tartanák a

legelőket. Erre keH törekedni O.. Y.o.. m.'..·a ip.aros~aF g.a
minden reudelkezésre álló esz Q j U ,
közzcl. . .

A .kimayaclt ser.tésjárások tu- R;cs~;y U'hlafl" l,r fo" l"
JajdonosainJüi. kártalan it.ására a .··••.. i· .. V ". . l\. , " .

-n:ínacs" jár3.son1téfi-t:":"'2·-:perrgó

megszavazását·javasoHa. '. j :na.rk-.. ··:·,.T·k:;ö~s.·.: .-ZÜ.·nIlet.im
A- javasiaIhot G. Nagy Lász- l /

ló szólt hozz/i. Helytdenilette, l "" ,k
hogy egyesek a kimaradt járá- • n nm SZU t·ette m

ltl~ .... il 1 .
.sokat· spekuláció .céljaira össze·

vásarolják és ezzel olyan m::ya- "."" etet
gi haszonhoz jutnak, amely lpd rtes
semmiképen sem WeH meg

őket. Ezek az emberek szeret- Ujra megvá!aszi:ották az ipartestület régi tiszt1karát
nék,ha II közgyűlés nem 2
pengőt, hanem ennél Jóval ma. A gyomai ipariesHiJet február elŐljáróságot, melynek névsora
ga"alC~iO kártalanítási összeget ál.- 21~én, vasárnap délután fél 3 a követI,ező; alelnök: Mészáros
lapHana meg jarásOllként, de órakor Oláh Lajos elnöklete Lajos, péJlztáros: Tari János,
ezt. a közgyülésnek nem szabad al2ltt rendkhiH népes és mind., gondnok: Zöld Dániel, könyv
meglenni, Véleménye szerint a végi§:! lelkes hangulatban letolyf táros: Her~er MárIon, számvizs·
2 peulrő is' sok, de nellOCiY disz- iiszlujitÓ kÖZgYlHést tartott, Q- gálók: Sebesi János, Kiss Gá
szona~ciát keHsen, a o tanács melyen dr. S'lrbán Jenő föszol- '1 bor és Beinschroíh Márton, az
javaslatát· elfogadta. Javasol:~, gafiró, dr. bá:-ó. l\~aasb~rg Kor- ip~rtestü!eti sz~.~ .eln~ke: 5:a
azonban, hogy a spekulacw" né. szolgabuo, Bencsik Lás~~ bo Albert, alelnoke. Belnschrolh
kiküszöbölésére akndalyonák ~ ló iparhatósági biztos és Oláh Gábor, tagok: Szász Anlal, Se~
meg a járások összevúsáriásM. lLászló járási irodatiszt is rneg- ?es~ Jan~s, B~ró Benedek~ elő.l-

.A közgyülés magáévá tette Ijelentek. Jaroíc ~zrlá,gYl Péter; . Molnar
G. Naay László iavaslatát és. Az évi jelentések, zárszám~ Imre, h.oesjg Imre, BIro István,
Veress'o Andor ha;~nló érlelmű. ! adások és a jövő évi köHségn~' pó!tagok: Cselei János, Kovács
felszólalása' után kimondotta, l tés eWte~iesztése és eHogadása Mátyás és Szabó Bálint.
bogya spekulácIó megakadá- !ulán(;;lah Lajos elnök hejekm- Az uj tisztikar megválaszlása
lyozására IDt:gleszi a szüls-eges l iette, .hogy az elöljáróság m:m· után dr. SorbAn Jenő föszolga~
intézkedéseket .' I dátuma lejárt, mnjdl elhagyta az biró mindenek előtt köszönetet

Kruchló L3jOS annak az . el· lelnöld ..széket . és . Kiss .Gábor mondott Oláb Lajosnak, hogy
gcndoiásánnk adott kifejezést,! korellJok veze~éséve! megkez- az elnök~éget sokoldalu elfog
bogy 2 ga<:das~g aj6vőben gya~ l a Hsztujilás, laHsága és annak ellenére is
koroljon eJövéteH jogot a járá- I Kiss Gábor jayaSlaU~rBa közQ elfogadta, hogy egészségi álla
sok felett Sch-;valmMihál.y és Igyfllés egyhangu' íelkesedéssel pata megkivánná a pihenést
Molnár AntaL ez eHenez!ék,' az ipartestület elnökévé Külön köszönetet mondoH fi

mert ~ mint mondoHák- ezzel választotta Olah Lajost A többi közgyülés tagjainak a higgadt
a magántulajdon szabad forg:ili- tisztséget névszerinti. szavilzás- magalartásér~ és azért, hogy a
mát korlátoznák sai töltötték be, Szótöbbséggel tiszlségeket a legodavalóbb em.

'. ,- l J
Mártou ne.lY65el!(e 1ujból meg,;r§'lasziO'tták a regi töltötték be,

omai
megjavs

lehetetlenné teszi al' járásoilkal

sirandbérietet csak .akkor ad,

az ál ,,,:s

A Gyomai Földes-Gazdaság
február 2f'én délután fél 3 óra
kor Vince Endreelnöldeie alaH
J+lindvégig a legnagyobb érdek·
lÓ~éstol ~isért, rendkj"ül' ni ífÓS

közgyüIést tartott
. A szokásos jelclltések tudo

másul vétele útán 3. .kőzgyülés

ahiilácsrábizta a . legelQrend·
. tartás megálLapitását, meri ma
mégsem av~rha.tó fülerinésl,
~em a·kihajlás· idejét, sem pe
dig' a kihaJtandóállátok számat

-elore láfi:.inemlefieI. .
Érdekes' vihÚbo~otta' telki

földek haszuositásanak kérdése.
A javaslal3z, v~lI, hogy a fenti
jndQkoi!: alapján ennek a kér·
.dé-snek megold'á~át isa~anács-

ra keH bízni. . .'
. Akéf(lésh'~z elsönek G. Nagy

.Lászió szóH ,!lQzzá, A m2ga .ré~
szé.ről is helyesnek ~alálla, hogy
a lelki fóldBi:.el a tacács hasz·
positsa, dé hangsuryozta, hö~y
ennek nem szabad n rendeH{e
z~sre álló területek megjavilá
sának rovás~ramenni. El~őren
dű feladatnak tartja a legelők
megjavHását, mert csak jgy
bidosiHíató a gazd.áság Imrsze
rtl haszDosi'tása.

Ezzel,lmpcsola:lbanjavasolta:
mondja ld, II közgyűlés, hogya
jövőben g. bárányokat junius
'15~ig el, .. lwU választani és
an-umnyibenez nem Wrténne
meg,júnJus 15 ulán'a bárányok
csak abbana~ esetben marad
hatBak'a,Z anyjuk mellett) ha
a teljesjáh.\st megfizetik értük.

HaSOnló értelemben szólaltak
fel Gecsei Sándor, Kéri Sándor.

J.: " : • •

I - h' . . '" "., ~H,UC 1~. '" es ;:,zaJ)o .~ La-
jos, majd akőzgyúlésaz ösz
szes előtérjesz'tett ú1ditványo-
.kat eHogadta. .

\Vagner Mflrtollörömme! áI~

iapitottameg, hogya alvás vi
ta és tárg}'Hagos l{rit,ka lermé
~enyiiő erővel halott a köz,gyü.
lé'sre, B,eméU, 110,8'31 n1;1SDD.ló
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Utána meoemlékezeH az évi rendezése, bmrkolása, II vizle-' részeken uj közku(ak létesitése.
'"jelentésről és jólesőleg nyug- vezetés m<-goldásá,-at ~Ilodern " q. S:6nház épitése.

lazta, hogy róla, mint az ipa- betom?erü hentespaviHonok é~ I .\ községi mérnök jE'len!és(,
rossag jgal ba rátjáról emlékez- pHése.~. Utourk,Mtsok. 4. A '>zerinl ezeliet 3 möszaki ter.
tek meg. Majd emlékeztetett, j{i)zségi küzJülő uth:iJózat uj- veket öt év alatt meglehetne
arra, hogy az ipartesHitetek ÖSl- I MJi megánapita~a és szapo['j· . való"itani a község mai pénz
szevonása sor8n fl gyomai iparo 'I ei~::L 5 Al ótemplom körüli ügyi lldoHstligai mellett is. Al
testületet 's meg akar!ak szűn· I rész feltöltése, a templ.om kör- előterjeszt€s,;el nközség képvi.
tcini és ad vitéz dr. Hicsóy· I nyébéllek rendczfse es plJirki- selőtesHilete foglalkozik rövi·
Uhlarik Béla főispán akadályoz- l rozása. 6. JárdaépHések. 7. A desen, de oem nálunk. ha.nem
ta meg. amiért a gyomai. ipa- I v;lIa?lOS közviIág~lás kiv~zelés.e Szarvawn, ahoi az oUani köz
fosság a le~nagyohb halával I' az. uJOIman telepll~U varosre- ségi mérnök a község tejleszté.
tartozik nekI. Javasl21tára aszekbe. 8. Az ártéZl kutak rend- sére a fenti fi('velemre méltó

b~

közgyülés egyhangú lelkesedés- behozására és a sürön lakott tervet kidolgogta.
sel jegyzőkönyvi köszönetet sza· I---"--_~_"_~~_~A>~
vazoH a főispármak, ezért a I
ténykedéséért. Késés esetén ezentui 100

.~ közgyűlés további során l
Oláh Lajos köszönetel mondott I kilométeres sebességgel fognak
dr. Sorbán Jenő főswlgabiró-

nak telszólal.ásáért, majd né- l járni Lőkösházától Szolnokig a
hány kisebbjelentőségü módo- l . k
silást hajtottak végre az alap- l gyorsvonato
szabályokon, meg~llakitották II A MAV kö~lekedé&i rendje 19·é~.' amikor L6köshbától
segéd- és tanoncellenörző bi- már régen megkivánja, hogy a Szolnokik egy gyorsvonati moZ"
zottságot és ezzel a közgyölés gyorsvonatok késés esetén na· dcmybói és egy Pullmann-ko
véget ért gyobb ~ebességet fejthessenek csiból álló szerelvényt indiiot·
__.........-._"_"'..,........",-w~l ki és ezáltal bebozhassák a ké- lak~ I;l,rnely 100 kilométeres 5&>

séG következtéhen szenvedett bességgelrohant végig a pályán.
Műszaki feladatok, időveszteségel. A probléma A pálya mindenütt zökkenő

megoldása awnban nem olyan nélkül áUla II nagy sebességét
melyeket nleg egyszerü. Elsősorban fl pálya és ig.,v valÓ5ziml, hogy II gyors-

j . h ,y l ' ," . Ialapépitményének sziiárdságá- vonalok késésesetén 100 kHo
ie eftle VéhOSHanl tól függ, hogy agyorí"'?na~?k méteressebességgel'tűgnakkö~
A községi mérnök szerint a nagyobb sebességgel valo koz- lekedni, aminek meg lesz az

közeljövőben megvalósHandó lekedése nem jár·e kockázat- az előnye, hogy a cs~Hakolá

müszaki .feladatok a },övetke- tal, Hiet6leg, hogy kockázat sokat mindenkor be tudják hu'·
zök. 1. A régi szabályozási fer- nélkül megengedhető-e.. Ezt .fl taniés igy az utazó közönség
vek átdolgozása. 2. A piactér kérdést' dÖntötték' él ," fébru8.r I semmi hátrányt nem 6zcnved.

--,"_~_2L__""--"-_._.,_"""-_,_. - ...---I-c-·--------!.-.·-....----~--A-----

. hogya fentebb jellemezeU pa- állása, amH, hogy vidéki embe·
tikus" urral szemben lassan'- rel>: ismegérthessenek. előre

lassan egy határozott front ala- keH hogy bocsássak valamit
A bos§zű. lmU ld. A szegény, sorstársak, Az éjjeli szolgálat könnyebb

Az eset, amit iH elmondandó akik szolgálatainak . igénybevé- lebonyoliLása érdekében n pa
,agyok, annyira uj, annyira telére rá voUak utalva s igy Uka ajtóit redönyén egy kis
friss és főlegannyira pesti, hogy meglehetősen sokat is szenved- négyszögletes lyuk v~ ldvágva

tek a tennhéj'ázó paliktls urnak Nem nagyobb, mint llíUekkoránmég megirni is csak egy ilyen
kisebb publicilásu vidéki lap- kiállhatatlan modorától, egy az- ember keze csak épen kifér,
ban lehet. Ez a lap ugyanis valóságos és komoly véd· és átadni az orvosságot. B beszed
nem forogvfÍ.n Budapesteu köz- dacszöv€Úségetépitettek ki el· ni rajta keresztül II pénEt
kézen, az eset krónikása nin- lene; amelynek nem lea volna Ezen az éjszakán Kovács ur
csen kitéve annak, hogy irásá- más hivatása, mint ennek az nejével együtt egy baráti lálo.
nak nyomán próbálják megál- ellenszenves embernek valami gatásból volt ulban ha~atelé,
Japitani ennek hősél,vagy tet. uton·módon borsot tömi az Jó kedvvel, - ami' egyenes
tesét, akinek szellemessége előtt, orra alá. ElőveUék az összes arányban álll 3Z~ elfogyasztott
_ ha elfogulatlanul Héli me~ ideVágó régi recepteket. Fel- bor mennyiségével --- haladt
a dolgot, még talán Máday Ala. csöngeUék éjszakának idején nejének balján, aki viszont ke·
dár ur is kalapot emel. és elfutottak BeáUitoUak hamis zében egy 3 literes uborkás

A történet szenvedő hőse receptekkel, elkésziUeHék vele üveget tartott, amit. még az
ugyanis szintén patikus. De a leglehetetlenebb kotyvaléko. ősszel kért tőle el a most meg
abból a f3jtából való, aki a nép- kat, s az átvételre nem jelent- látogatott barátnője.
szerüség megszerzéséért szalmát keztek, stb. stb. S az eredmény? . Amikor II hideg, nyirkos éj
se tenne keresztbe, Morózus, Az lett, hogy a patikus, aki sz'-kán, bokáig gázolva fl pisz·
kedélytelen ur s mivel üzlet- élt a gyanupenel, még kiiillha- kos csatakos hólében az litjA
felei majdnem kizárólag az OTI tatlanabb, még ellenszenvesebb róknál II kérdéses patilut elé
és II MABI tagjaiból rekrntá· lett,. amit főleg a jelen eset hő· ért, megvHlant elméjében II

lódnak, - akiktól közvetlenül sével szemben, -' akit nevez- bosszu módja, 6 a gondolatot
egy fillért se lát, - ezekkel zünk egyszerüen Kovács urnak nyomban teUre váltotta.
szemben nem mint üzletember, - ereztetett, aki pedig az ösz- Nejét előre küldte, az nbor·
hanem mint hivatalnok visel- szes fentebb elsorolt dolgokban kás üveget átvette lőle, s ed
kedik, akiknek packázásajt - ártatlan volt, de föhreUe az oda- kibontva a papirból, amit gon·
mint tudjuk - Dante a Divina 1dobott keztyüt .. ' . dos kezek csavargaUek köréje,
Comoediában a poklok egyik Csak nemrégiben történt A megmártotta II piszkoshólében.
kínj.aként sorolja fel. !eghidegebb,legnedvesebbéjsza- I Egészen tele. BUlldája gallérját

Egészen természetes tehát; kál;; idejéú Kovác-s ur boss;!}u-! felgyurte; kalapját a szemébe·

Békésmegyej
Szarvesmafhatenyésztó
Egyesületközíeményei.

- Ronlvele~[):

swtyn-d Nagy Jentt m. kir~

gazdasági felügyelő.ügyvezető
igazgató.

fi '. áAz ol8.jpo.g csa is-
nlertetése és eteté...

sének módja
Az olajpogácsa {Ji/; olajipari

gyárak, olajsajtolók meUékter-
méke, melyet olajos magvak:
erómilvi kisajtolása, vagy az
olaj yegyszerekkel való ki vo.
nása. extrahálása után nyernek.
Kétféle alakban kerül forga.
lomha: tömörpogáeSafvagy
őrölt dara alakjában.

Tejtermelés szempon~iáhólaz·
olajpogácsa egyike azon abrak
féléknek. mely nélkül eredmé
nyes tej tennelésel sem kép
zelhető, kfiIönösen oly-an vidé~

ken, ahol a lucerna termelés
még nincsen eléggé' teIkllcolva,
mert azoiajpogácsa főképpen

azokat a tápanyagokat tartat.
mazea, melyek a ,tejterme!é6t
fokozzák. Bőseges a fehél'je és
zsirtarlatni8. metynél fogva
olyan vidéken, ahol kevés pU
l !lngósszénátetetuek,tákarma\':
nyoEásba való bemeszlése~ fel·
használása elengedheÚ~tIen.

Aa olsjpQgácsákatmagas lé.-

huda, hogy lehetöleg felismer
hetet1enné tegye magát, asát';
ját majdnem a szeméig a;e': ar::'
ca köré csavarta,s azlán ~
csöngetett.

Két óra volt. Éjjel. A pati..
kust a legjobb álmából zavarta
fel. Álmo3. bosszus képpel je..
lent meg a .patikaredóny belső

oldalan, s a nélkfilp .hogy 8 ké
sői vevőnek személyére .. egy
pillantást is áldozott VOhIS, ki
szólt a nyíláson:

- Mi tetszik 1
- Két piócát kérriék' aláza·

tosan - felelt clváUoztatott
hangon Kovács ur, mire a·' pa..;
tikus szó: nélkül sarkoníordult.
hátrament a pultí:nög\ s hoz
ta a két darab 'hólyaghuzó iz..
goncot,vagy orvosi nadályt

Azután, mint aid láthatólag
utálja ezt a sima férget l undÓT~

.ral vágta bele Kovács ur 3 li'"
teresJ színig megtöUöU uborkas·
üvegébe, amelynek száját Ko·
vács ur odaloHa II redőny nyi
lása elé s dühösen szólt:

- Két pióca negyven.élieli
ügyeleti dij ötven, óssze:H!Q ki·
lencven fillér.

- Helyes. Hanem, ejnye te
kintetes U!', - szólt Kovács Ui'~

- lenne olyan jó kinyulni él;

megfogni ezt az üveget, amig a
pénzt előszedem, mert kutya
hideg idő 'v~ ám",



s 1931. február

tet' ni t áj 1
az Uri KaszinóbaDil>
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Komoly összeiró ügynökökel
mInden megyéhen keresek!

(AfusoAm
a c;semegeszö!ök királya!

Minden igényt kidégitö, középérésíi és
bő ermó fapa. Csodas, n,;gy, lazafűrlű

~s bo~y')jú kemény husu, kellemes aro
IlIá,u, lól tarthaló és szálliiható. Ma
l<as a'ron értékesíthető. A jelenkor leg
ertékesebb cselllegeszölnle. 20 darab
silllavesszö 6.- P, 15 drb hazai gyö
keres 6 - P. 10 drb oltvány Riparlan
6 P. 10 drb Berlallderin 7. - P.
Kérje tanuisagos .Ieirásolllal s árIapo-

lllat más [ajokrÓl és gyümülcsfaolt
ványokrÓI.

ZÖLD IGNACZ
Sárkeresztur, (fejér.megye).

u
műtrágya állandóan kapható

éti só elője yez
a G ER rATELEPE

mennyiségü pogácsát· etehlnk, D ATOLYAS ZŐ LŐ
tehát lassu, fokozatos etetése ki·
vánatos, hogy a jószág szerve·
zete megszokja és kellőképen l
tel tudja azt dolgozni. Mint
emJitettem, tu!sok po~ácsa eLeq

tése veszélyes, azért egyféle po·
gácsából naponta tehenenként
legleljebb 2.5 kg.-of ele;neLünk
veszély nélküL

Az olaj pogácsát tisztán ma
gában nem szoktuk etelni, más
abrakkal keH l>.evernL Pőként

tengedt, árpát. rozsot, buzát.
kölest, 8-as lisztet, rHkábban
korpátkeverünk hozzá,hogy
a pogácsa az abrakl;everék 35
40 szazalékll. legyen: a keverék. -~H'>Itli~~""~
többi része lehet. az emHt.eU
a brakfélékből, v<sy azok keve· lönösen a lej.terme!ő és növen
rékéböL dékáHat értékesHi a legjobban.

Gyakrím tartalmaz az nlajpo- Hizlalásra. is felhasználják, II

gácsa vasrészeket, dról darabo- hizJallisi időszak elején.
kat, szegeket stb. ezért helyes Le~jobb és legismertebb po
azt megdaráltatni és mágnes gúcsafélék a következők: tök
garaton átengednit hogy a mtíg- mag pogácsa. napraforgópogá
nes II vasrészeket a darából ki- csa, szójababpogácsa, földidió
szedje. Pogácsazllzó és daráló pogácsa és szezámpogácsa.
hiányában fejszéve! tojásnagy- Legkiválóbb ex!raháit liszt: az
ságu darabokra törj ük és hor- extrahált szójaHszl.
dóban meleg vizzelleönlve .áz- A pogácsák és extrahált lisz~

tatjuk Egy nap alatt többszöri tek ismerteléséyel és felhaszná
keverés után szétázik és hasb::~ lási módjával Békésvármegye
nálhatj~k,a többi darát, ugy l tejtermelő gazdáitutmutntássaJ
hogy az egész abrak l)falÓB" l kivánom szolgálni, hogy II po
nedvességü keverék legyen. . gácsa féléket minden nél~

Áz-latá~ alaH az eseHeg benne kül és eredménnyel takarmá
levő szeg. V3:S, sth. a hordó aj. nyozhassák és II tejtermelt.-st
jára ülepedik és onnan kézzel minél nagyobb fokra emeljék.
is könnyen eUávoWható. ,Nyá- . A20knak etetése, csak látszólag
ron a hordó avas izt kap, ezért okoz nagyobb kiadást de t.Hl

gyakran ki kell·forrázni. Ha az etetésévei nyert tejmennyiség a
olajat vegyszerekkel vonják ki többlet kiadását vissza fogja
a magvakból, akkor a me!lék- hozni, de merem :,UWani, hogy
termék ex.trahált liszt néven ke. még nyereség is mutatkozik.
riU forgalomD[l. Az exlrahált Kütönösen akisbirtokosok, kik
liszt zsirban szegényebb, . mert eddig még pogácsát nem etet
e vegyszer a zsirt .·tökélelesen tek, próbálják meg annak ele
kivonja. TakarmánY02;ási érté. tését, hogy az évenként szokott
ke kisebb,olcsóbban is 6Ze- tejelési versenyekben résd ve·
rezhetö, be. "hessenek. Egyesületiink jelent~

Kiv,ánatos az olajpogáésál és kezés csetén fi pogácsa beszer
az extrahált lisztet vásárlás elÖlt zéseknek a legmesszehb meni>
megvizsgáUatni, hogy mennyi támogatást és utánjárást bizto
annak keményitőéI'téke9 az sitj a, az odafordulóknak min
emészthető fehérje és ?'-sirtar- denkor megfogja aszük·
talma. séges felvHágositást. Várjuk flt

A pogáesafélék mérsékelten jelentkezőket és annak idején
minden áHaUal etethetók. kü~ még cikküukre visszatérünk.

tésre használják. Ugyanis a
hántolt magvat préselés eiőtt

me~pörkölik. Tehát az Alföld.
ról, ahol kevés a tüzelőanyag.

érdemesebb; biztatóbb és köny·
nyebb jobb pogácsát .beszerez
ni, mert a mag héját szükség~.

ből is tüzelésre tökéletesebben
lehántolják,

A pörkölés foka is lehet be
folyással a POgáCisa minőségére,

de II kozmásodás és tulégetés
veszélye kevésbé áH fenn, mert
fi gépek tökéletes keverő be·
rendezése és az olaj ilyen eset·.
hen való hasl:nálh8tatll;u~'Sága,

éivezlleteUensége, az elégelés!,
tulpörkölést kizárja. Kismal
moknAl a telek figyelnek arra,
hogy a saját haszn.álatukra ütöt!
olaj kifogástalan és jóízű legyen.

Lehet a pogácsának aZOnDi'l-n
avas penészes ize és szaga, ami
hosszu és helytelen tárolás kö
vetkezménye. Az avas jz és
szag a termelt tejen is meg·
érezhető, .azért vásárlásnál erre
különösen ügyelni kelL Az olaj·
pogácsát pedig csak SJ z á r il z
helyen keH és szabad raktá
rowi. Az olajos iz és szag al<;.~

kor is átmegy a tejbe, ha min;.
den átmenet nélkül nagyobb

isfennyHa még ,nincsen feltalál
va egj'részt, m1s.résd télen
aml.1gy se igen .villámlik. 
végül pedig fl. két vacak piócl:Í
ért nem nagy a kár, hiszen
még ki se fizelte öket...

Várt asarkou j áUt rendület
lenül.

S amire várt, ti negyvenket
fedik percben bekövetkezett. A
patikus keze elunván tartan: a
nehéz üveget, .s szenvedni a
hideget, amit a meleg ágyból
kibujt álmos ember háromszo·
rosan érez.behllZta a résen a
kezét S mert az üveg l:lzonbe
nem fért, az kivül maradt. Egy
nagy, hatalmas csaUanással ZUa

hant a földre s tört ezer darabra.
Azután 11jra csönd lett. s a

villanyfény, 'ami il sUl.baddá
vált kis nyilásou még ldszü
remlett, hirtelen kialudt ...

Kovács ur pedig, mint aki
dolgát jól ,régezte, nyugodt lé~ ,
lekkel.hazament, s nevetve el= :-----~----------------=--.....,,---.

mesélte neje· őnagyságának a
kalandot

Persze hogy nevetett az
asszony ie.

Csak amikor az uborkáis üveg
jutott eszébe, amely eképen az
őrdögé lettt kiáltott fel egy kis·
sé bosszusan, de mégis kacag
V39 bogy

- H~t megért neked az. az f
ember egy ilyen pompas ü ve- l

? , , ; H. E' l """"__• """"''''''''''''''''''' ''''''''''''''"'''''''''''"'''''''_-''''''''...... '''''-_-

.pi. patikusmH tehelett. Mind
a két .kezét kinyujtoHa a nyí
láson; ki a fa.rkasorditó hideg
be, a nedves ködös éjszakába}
Kovács ur gondosan b lehelyez
te a ·hárómlHeres teH ubor'kAs·
üveget, "<-·19 .azutá.n nesztelen
léptekkel, halium, de sietve to
vább·állt;

A sarkon megállt, s figyelt.
Az utcai lámpa fénye épen oda·
világított a patikaredönyre, s
láUa fl résen át kinyuj10H két
kezet, amint benne a kéi pió
eával az üveget szorongatja.

Kovács ur oda se nézelt a
hidegnek. ElőveUe az órájátt

mérte az ldót, s mig befelé ka
C2gQU magában, hallgatózott.

'-'- Halló. .. halló .. _ •hang
imt .egyre erősebben ...

.,~. HaHó. " hát hol il fenébe
hu:tja maga azt a pénzt, hogy
egy félóráig 'se t!Jdin előkeri·

!.eni? "
'KovAcs ur {;IZ óróra pillantott,

s megáUapitoUa. hogy a pati
kus ur egy kicsit tulol:. Még
csak J7 perce tnrtotta az üve-
get .

- HaHó ••• l Halló ... - de
ez ra halló most már határozot
tan dühösen hangzott, - hát
nem csap magába a mennykő

-'- üvöltötte ól patikus - hogy
iU várat ennyit ezért a két va
cak piócáért? ...

Kovács ur csak mosolygott.
Tildt.~ hogya kormányozható _

bérje tartalmuknál fogva csak
mús abrakkal szrlbványosan l,e
verve e!etjúk, ugyanis tutzűu és
egyoldalu fehérje mérgezés! és
az állat elhuHását idézheti elő,

azért kIvánatos, hogy megi&
merjük az olajpogácsáJ, elöké
szitését~ keverési arányAt és
főbb tnlajdol3ságait, mielőtt ilzt
eteiésre felhasználnánk.

Az Ohljpogácslik közzül leg
~rlékesebb· a tökmagból és nap
rafurgómagból. készlHt pogácsa,
ba az héjtól mentes és kismal·
mi olajötőből szármaúk_ Ma
már a kismalmok is hidnmli·
kus sajtóval dolgoznak és oz
Qlajat épp oly l1agyerővel pré
selik, mint a nagy uzemek, de
a~ért még ma is találunk kézi
erővel dolgozó olajülőket, ahon
nan a pogácsák beszerzése elő

nJösebb.
A pogácsa minóségél e~ósen

befolyásolja a b e II n e le\'ő

emészthetelien maghéj, A héj
tól a magvakat hántohh utj:\o
tisztitják meg egészent nuID'
részben, felerészben, kisrészbe ,
d~ eseUeghántolatlan magvak
ból is készülhet pogácsfl t ami
természetesen értéktelenebb.

A kisüzemek II maghéját hl o



'Tatarozási
kölcsön akció
A LakásépHési ÁlJandó Ri~.

:l.Oltságnak t. évi január hó 5-en.
megjelent hird~tménye szerint.
a már folyamatban' volt tat9o
rozási l{ölcsönakció folytatása.,
képen aPé1?ziniézeti -Központ
tagjai sorába tartozó pénzin,lé- ,
zetek .lakóbáz~k . tulajdonosai- .
nak a házak tatarozására, áta:-·
lakilására és- mQdernizálásáf8.
kölcsönöket tolyósitanak A ké
Telmeket legkésőbb 1937, októ;
ber 31. napjá.ig a hitelnyujtás
han résztvevő pénzintézeteknél
beszerezhetőhiteligénylésila

pon keH előterjeszteni. Bérhá.:' .
zaknál a hitéi nem lehet .na~ .
gyobh annál az összegnél, a,.
mely négy év alatt kamatokkaL'

eavütt a tatarozás a!á kerülő ~S' .r_ . .

az .e~etiegpó\fe4ezet~_

és a háztartási ügyek a föjegy
ző ügykörébe kerülnek. Az ő

támogatá."ára, illetőleg az átháG
rHaH munka sikeres megolda
sa érdekében' a fŐjegyzŐ a ja"
vadaImi ellenőr, a községi gaz
daés a fogyasztási .adóeHenör
bevcmásával megafákHották a

agyh rderej
zat t .h, Z ~'d.·.

k Ba zség ké' viselő

t üiete
Az endrődi képyiselőtestíHet

legutóbb·' rendldvíili közgyülést
tartott, amelyen többek között.
elbatározták a?: önálló községi
adóhivatal Iéíesilését, azonkh'üi
kimondották, hogy . átszervezik
a község közigazgatási ügybe-

o.'kztitsáL A sz!)rni.i~Ii... te.en9?k

Iparigazolvány
kiváltásához

mestervizsgát
keH tenni

Jogerős az end.:.
rődi főjegyző

választás
Endrődön mult- év febnHir

29-én nyugdija7.hlk a szolgálati
idejét betöltött Finta Albert Uj
jegyzőt. A község képviselötes
HHete ugyanekkor Harsányi
Lászlót választoUa meg főjegy

zőnek 32 szavazattöbbsepgel.
Ezt a választást Tóth Istvan

dt. endrödi ügyvéd megtámadta
azzalaz indokolással, hogy feb
ruár 29-én a községnek tulaj
donképen két főjegyzöje voU.
Aíl: ügy a ködgazgatási biróság
hoz is felkerült, amely a fel
lebezést végleg elutasitoHa az,.
zal, hogy Harsányi Lásúó meg
valasztása 1936. március l-ével
történt s így a választás· jog
erős.

A mult évben éleíbelépeU uj
ipartörvény-noveUa BevezeUe a
kötelező mestervizsga rendsze·
rét. EI': a gyakorlatban annyit
jelent, hogy mindazok, akik
1937 tanuár 15·e után képe5j-

február27.4 GYOMAi UJSAG:
~:;?ed4~~"'4J'rC'""J+~'Ji";;.~~~~~~~.....~~~~~t\P;:.D,;t~;~~"",~ ..~~....~

E -ro" d' oUn ~I S téshez kötött iparra iParigaZOl-!, tandó és melléldendök a ta- r I
n ványért vagy iparengdélyért l !lond és segédi szakképzeUsé~ ~ CseJnege és ....

I k l ' folyamodnak ezt csak akkor l í.{ct igazoló irat.olc MesteI";'l.zs- fiisze!'üzlet
mega a u a m,e- .k~ph~tjá~ m~g, a .. me.ster-jl gálö 'bizot.tSágok a szeged.i l~il. <'xponens helyen. nagy vevő-

h ' t t I v12;sgat sIkerrel letettek es a mara keru!etéhen Szeged, Hod- körrel, he!egség m:aH I
eszeg es le. l .~estejrl~\:e!et az ipa:tbat~ság~~ll ~:.zőVás~::~~I'y,.~~~ja, . ~~:ké::. leltá ld áron .

. "'d 'd'"'' -k" j üemu.ahák. A me:s,enH:sgara l c:>.,ba, Cnl.,la, ~",entes, ",.,oot> sörgőilien elad.6!A mea fOV!· l o Ola mu o I . ,~ ., ...... , .-, '1 ,'. - l C
Cl .. f.t!.· b .- l ,l ." é' bocsátast sndÜK.ezt!le.!! Irt es, rád, l\lakováfosohban'.:~~Oros-] . im (J ki:ldób~n l . "o 'v1eoyzo {ezueruenyez sere . ". . . ~" I , _. . .. ,.

,~ ~- ~ .' r ;n. a -m.e.stervlzsga1ó hlz.vtlsaghoz jlJáZa . nag.Y!wzse,gben m,.' ukod-l FS":9i""i'1Si:i1BR.iIi~I1!lI,;;;HBaJi'lí$'4Iill.a1l!mIl!llij\i\li!\\!iihjili!i__ííf!I*i@lJi . . 'Huma LaJOS aazd. tovabbkct-> i . . _ "..'.1.. • l
" -- . J"'.. .' . .., dilizett be..'1.dván.1iban {,:eU l:;:érm neK. A vlzsgara JclenLezo !a~ I. ,..'_'. _'.. " .

ZO Isk. 19a7.gato elokes.ntesevel "11' 'l .' I. cl 1 . Á 1'1 1-' Ci' a le-l'o"zelehh; Jfrvad::hl1U mvalait es mmtau. " ~. '.. ., . az lí et,::':;:es "eres~e e. Hll <.:5 ,~one ven, va",v. g,-. ''''JI 1 ,.' . .....
Jgen Jol -sIkerült menészeh tan- . . _ .' _; : l . ";1: ,r', ')._ - . "j." -.. '. n.' l. , ' ". ez az atszen'ezés szuksegesse
l l' .. • t 3 H t l' Ir:; 17 jCi lpalkao.a1 <.ül;} •• A Ke. ,en\I'e ... tlclven nlu,,,odo blZc,<~üg ewd t . l~' é" ll" ,h<l
10 .ramo, ar~ol< .)0 "'~ - o J , • .- • -' •• '.' I eSZI, !iel.szem üye ielcmeuc.{

. ~;~~~ay Réh, méhészeti felü- l~::~.:~~:~~=~.:~.... --..~"" I ;~átlandÓ rrmnlrael:ők lé,tszá-.

A község tannlnívágyó lakos~' , ." d ITIT "'" A .közgyülés további során a'

s~ga örö~mel r3~adta. m.~g az'" CS en .o ap közs~gi rend~röknél aZá!ht~i-
alkalmut IsmereteI noveiesére rendorséggel azonos ranglét.rát

s a ~antolya~n~k ?02 .. térti és m.e···~ef~ Ié S e á flllapi!OHal~ :neg, m~~d ~~é~i~
n6, <)4 tanulo, llullgatü.lu volt. ~ to'" ségház eélJau'3 a fo]egyzm la-
Vármegyénk e méhészeti szem- kást véglegesen kijeloHék és
pontból igen jelen.tös községé· A Gyomai :Jyugdjasok Olva- I naggyá és egészen bizonyos, l.dmondoÚák, hogy az ál alaki-
ben eddig néhány méhész el· sóköre február 14-én jól fike-I ~}'o~.Y h~ nkkor ~ lö~bi osztrák tás és a berendezés céljaira ai
különiHve, iráuJilás nélkül mü- föH tenest keretében ünnepelte wtezmeny helyebe IS magyar államtól segélyt kémek, metil;'
ködöt[. pedig a község határa meg n "csendőrnapot"', am., sleUemü és magyar nyelvÜl in- leg tudorhásul veszik, hogy' a
igen bő méhlegelőt nyujt, főleg kk csen~lőrség ieláHHásának tézményt lehetett volna tlllHani, segélyt már' meg i, igérték. ~1i~ :
a Hunya telepi rész, öt;'ef1őlödík éviorduláját. nem következett volna el 'fria- vel til fójegyzői lakásbÓl ig)"

Az endrődi ek most nagy mnn; ~ tea IelszóJgL1h'tsa után Né- non és a magyar csendőr m6g .egészsegház .lesz, a közgyűlés

kakedvvel, lelkesedéssel f gnak gyesi Gyula ny. csendőrtiszt- ma is a régi határokon vigyáz-' ugy üllézkedea, hogy ti i':Özségi'
e fontos gazdasági ág ldhasz- helyettes ünnep] beszédet mon'" na a . magyarság nyugalmára, törzsvagyonból a voH csendőr- ,
nálásához. doH, amelynek' keretében il békés fejlődésére, munkás éle- laktanya helyén uj íőjegyzöi"

- Folyó hó 27-én lesz a mé- c~endőrs-ég törlénelet ismertet- tére.. ". . _ lakQ5tépHéi1ek~ .
hészegyesület megaialdtása, a- te.ElmondoHa, hDgy ft magyar. Beszéde !ovál)bl.~oran_G ma· Utána elbatároztál;, hogya.

D .~] KI. l cl" é • 18~'~ b l E oval' csendül' berOIKus koleles· J ' • ... ',.,:melyre ílriua uro. Y, vm. csen· 'ors gCt' Iv' an csa':' r- t'>.Jé • dá fl 0'1 1'8S' Á!' o'a·l.d meg- l HONSz helYl CSOI.JOrr._Ja reszcre
- _..' d'l -j " t' l sg.u sar .lJ z"",'', I .. "', .'.ugyv. elnokot kérlek fel. e y teru(e.en szervez,c,>: meg, em lekezel! a hősi haláH b.a~fl!t l megvesz.Jl~ fl Ken'yeres:fe:~ ha-
~~------ mÜlt az ottanil1aderőkiegészi- halt csendij; ökről. Beszédének l zat, majd II na!2yl~poSI. I~kolát ..

tő részét. Egész Magyarország lezt ft részét a jelenlévő nagy_l megszel'vezés és fe!épilés.eéljá
teröJetén 1882, febrllá~' 12-én számu ~~!lgató5ág áHva tlaU::' ból fl római katolikus egyház
lépeHszolgálatbaa m. kir. csen~ gaita V:glg. . nak átengedték, a-községi' . vá.
dörség. Előzőlegminden{}U c~á- Al unnepség a :Himnusz dászterületyadászati. ioaát az;
6Z~Hi és k.'irályi csendőrség mű~ hangjaival ért véget. Utána E o'''O''dl' V<'d'áS'7í.ársasá'a;ak évi'- , d"d - . I n., ..l . ~ ~
ködöH és az voU'a legföbb hiva megKez o ~u.a, .tanc, ~me.y a 650 pengö évi bérért 12 évre;.
tása, hogy helefojtsák a szót kora reggeh.~rak~an.~rtv-eg~t. lüadtak, a kondorostanyai szék-
minden In!lCiVar meo>1mozdulás- 'A nagyszeruenslkerult "c,en- h" é p; c'ér mecrvételére.· és.

--o.; d" , "P k"J . t' ~ l az. s .a, o -
ba. EíIlne:~ a követelménynek . ornapon" .. 1'0 '~I anos.lszL- I a íásitási munl~:Üátokra meg~

alap-ósan mC'gfelel1ek, ami n h~lyeHes ve~et,~sevel. ~egJelen- szaváztak 5000 pengő függö.,
nincs mit csodálkozni. te·kinlet- !~!: a csend?r~rs tagJaI, il n~~g' kölcsön fe!vételéi, yégi"ilki-:
tel arra, hogy ez a csendőrség l.hJas- csendorok csai::ldtagJ8Ik- mondották, hogy á!iamkölcs6n-,
Idi\TéLel nélkül csehekhől aHot!. ku! és még sokan masok. nel besiereznek négy bikát és',

Óriási vaJlozást jelentett, ami- A rendei.ésért Nánay Ferenc öt tenyésckant. .
kor az izig.vérig magy~r csen-' ny. tlonvédszázadqst, ~ kör agi- ""....... ~..............
dőr.ségetfehilHloUák. EI/száza- lis elnökét, Vass Lajos a;elnö·
dok óta ez voH.Magyarors;;ágon I i ö.l. ..-5ánta .?~bor ~gyvezetö el
az első katona! alalmbt, amely- . nokot ,és Suto Dámcl gondno
nek vezényleti nyelve magyar k'Jt illeti az elismerés, A háú~
volt. A m. ki!". csendőrség' te- asszony 6l::erepét Sü!ő Daniel
hát tényleg a nyelvében [,Ón né töUöHe. be.



hírei

Kihallgatáson három király
nőnél. Az elmult farsang legün
nepeltebb báikirú.Jynőiről~end

kivül érdeiu~s képekkel mu~:d

rállcikl,et. közöl a Délibáb uj

száma, Qmely ,nagy terjedelem~ 1_"ilíffilM1Mil~.fi,·"88lil"l UI!IIt:frMii01ilf!li1t:iMflffilnIMftif;tilffi)'ffu&M~1
~en és gazdag tartalommal je- "€ 3f

l~nL meg. Pompas illusztrált ~ UradailDi vetöDlagárpa ~
r:~díóműsorök3t, egy'~-e(vonásos ~ I
színdarabot, premierbeszámo (i", ,és tavaszbiikköI):Y .

lókat, színházi pletykAlul.t, nagy,-I 'a o ,m,'" b ae, ,r 111 ~ 'I ~
szerü. filmrovatot és ,több milli '@ II g ~

--.= ~száz szebbnél szebb képet ta-' ~ ~

Jál az olvasó a népszeJ"ü szin-· ~' I{apható. ~

házi ,képeslapban. A Délibáb ~ . '~

egy azám., 20 !iUél:. ~'~Jl;tg.WI1JVJUU"',1'" ~~O~gU~iWl!-ü~WW~

sZántá~sal val-6 h·lisa is
rad!, főleg pedig a ,

szántat.ian föld
nem tud be~redn!!

Ez annyit jelent. hogy ,az
e!özőterméssele! vont növényi
tápMJékok {il talaj őserejebő!

póUódni már nem tudnak, is
táUótrágyáuk nincs' elegendő,

hogy ezekre ft terülelekre ' is
JUSSOD; 8 termesztendő növé
nyek éhezni fognai-t.

A főkérdés Ú~hát nem is az,
hogy mit termeljünk a huza
helyéu"hanem inkább llZ, ho
gyan Jássukel a termesztendő

. növényt táplálékkaL Erre vi
szont könnyű a felelet; mfitrá
gyával gyorsan, olcsón hozhat-

. juk a talajt kellő termöei"őhe,

mütrágyával heIyrehozhatjuk a
természet "és ember mulasz
h~~át'

loU bérháztiszta'jövedelméböl magántisztviselölüiet é~ egyéb
visszafizethető. Családi JakóhA- fogh.llkozásuakná! a tatarozás! _
zakná! a hitel csak első-helyü . hitel az igazolt évi öszjövedel- II ". . ..

telekkönyvi bekebelezés mellett, mÚknel~ legf~~ljebb ~?'/o-a ~re-, ••. :Fehrétei . >az . ~fSZ~g.~yu forgalombahozatala. Tájékozá
és oly összeg erejéig fo-lyosU- I jéig tel'jedhet. C~a~a?~ lako~á- le~j, váh~Sl~{)' ",eV]e.glZeUJ€. sul közöljük" hogy a szarva6~

ható, ami kamatokkal ~gyütt lzakná! a tataroZ~:i !Utel. az m· JYlmda~.ok~ak,"labk~eK ~Z. or- marhat a fején, az elülsö lábán
kŐzáUUllmazottalmál,és nyug-, gallan vagyo~ad~J~ al.apJául el- sZá:ggYU:és~, v~",~S~~~l nevJegy- a felső részén, a szarván. és a
dijaw,knál azok Ué',::.Y'?Vi Lak-l fogadott énéK b' (l-nal maga- zé~.be ,Villo f~h ete~.le".ne~ az esülkén, Kl)'aknak a fej felé esi»

'., 'l .. , f lb t" • i6 sabb nem l'ehet' előIrt korhaiar hefolkse eImén, lelén és a patáján, juhot pedig
pémébő YJ~s~alze e.o, ro ~ , , ' '. ', _:.. hanem bármily fiaS eimen csak a szarván szabad tüzes-
~-"-'-"""-""""""'"",~_"'__---"~"~"""V4>_","",-.v nyílik me~r a j~guk, valamint vassal bélyegezni. Uayancsak

I azoknak, akik '~ váll1sztójogo- mos a juhot vagy bárá.nyt gyap~
su!tsághoz megkivánt 24. Wetve jas testrészén pl. k~Hránnyal1

35; éves éle!kort érik el, de az szurokkal vagy olajfestékker
1935. d.ecemikl' 31-én meghar- megjelölni.
tótt öss;:eirás aikalmával más Hogyan lehel szépen és
városban, vagy községben lak- boldogan élni. Erre <} nagy
tak s igy lakóhelyük névjegy~ kérdésre felel rendkivül érde
zékébe összeíró lapok hiánJá~ ke:; cikkben Tolnai Világlapja
ban hivatalliól lIern "ehetők uj száma, amely gazdag larta~
fel j li névjegyzékbe való ielw§· lommai, ég nagy terjedelemben
I.elüke! kémi kelt A ká'rehnek most jelent meg. A levegő ak
február Hi-lől márdus 14 nap- robatái eimen, pompás képek
jáig bezárólag terjÉ:dő időben kel iHuszlráH cikk számol be
li :községi fójegyzőné! írásban II repülés mesevHágáról. To
vagy személj'esen, szóvailer;" vábbi cikkek: A' kimerithelet.
jeszthetök elő. len életerő, a hömpölygő fehér

Daipáivázat meghossz<lbbi szén csodája, a menyasszony
tása A Turul Szövetségbe tő gyilkosság dd!.mal részletei. A
mörült 'Bercsényi B. E. Szép- legkiVálóbb magyar írók novel
mives ~örzse az ország minden I lain kh7~1, nagys~erü í?lyta
részébő!, .ső{ kü, földről ig be- l UI.SOS regénYt és kozel SZl.l.z ké·
érkézett !\z4mlalan kérésnek pet taláL az ol \{<}só a népszerii
engedve, országos dalpályáza- . képeslapban. To!nai Világlapja
tát, melyben a' magyar ifjuság- egy száma 20 tiHéI".

e!ma· n~kmegfelelőés ~egzel~ésith~. Megjelent dr. Piukovich Jó#
iO verspályáza,lát ula kl. 193/. "J' h;'A t •.,.' . . l' h zse4:" ar am II a".r. magyar
év! márclUs ho ,,5:!g meg OSZ-, "".. . .. ._ , .' "
s~abhHja. FelkérünK téhát min- rogon ClffiU kOIlyrenek máso-
derikH, hogy aki a pályázaton dik kiadása. Ennek a könyvnek
még részt óhajt venni, március nem szabad hiányozni egyet-'
hó 15 ig a minden ..ershez len egyesüleH népkönyvtárbói
szükséges, "Nevezési Lapot'>, s~m,épen azért lehetővé teUük,
Budapest, Muzeum hl. 6 8. a ft.. (1' • cl' k k'k G, .
T l S -é ~ . d'·,f,b uO,,)! mm azo l a l ,a Jomaluru zovets g JegYlm aj" an T. • • '_

\'9.Hsa ki. A IlNevezési Lap" ára UJság utján szerZIk be ako1.1Y·

őt"'cn iméI' és ht.sz fiHér portó könyvet, a \1 pengös bolti ár
költség belyegekben meJléklen- helyett csak 6 pengöt fizesse,
dó a levélben. 'Pályadijak; 1. nek érte.
dlj '150 pengő, U.' díj 75 pengő

Kalífornia~ pajzstetű irtásá
lU. dij ~ pengő és oklevelek. ról, a gyümölcsfák metszésérő!,

AUatok megjelölése. Január a csemege- és borszölö évi ki
l·lől az állatoknak, szarvafi- ad.ásairól, Európa őszibarack~

marbálmak, borjuknak, lovak- termeléséről, b~17ánkban forga.
nal"" csikóknak, juhoknak, h~- lomhun levő permetezőgépek

rányoknak tüzesvassal \lagy hasznAlatáról, a télvégi gyü·
más eszközzel való megjelölése mölcsfapermetezésekTöl, a havi
tiltott testrészenp tiltolt ~ódon, teendőkről stb. li fl "MAGYAH
tiltott eszközökkel, vagy szer- GYÜMÖLCS" legújabb száma,
rel pénzbüntetéssel büntetendő mely képcs folyóiratból, - la
kihágást képez. Ugyancsak biin- punkra hivatkozással - igyen
letendő bármely szemek, vagy mutatványszámot küld fi kiadó
festéknek juh vagy bárányjelző hivatál: Budapest, IV, Gerló·
szer gyanánt engedélynélküH l ezy u. 11. szám,

,Mit termeljünk
az őszi vetésbő!

kinlaradt terü !eten ?

Pécsett, Slegeden, Debrecen I be!ügym!niszterfa rádió elnök
ben és Budanesten antiszemita igazgatójává' választották. ~

diáktünietések .voltak a héten. Neurath hémet külügyminiszter
PécseUa bán-yáswk egy része látógatá",t tett az osztr-ák. tóvá
éhségstrújkba kezdeU~ mert bér- rosban. Látogalása nagy nem
követeléseiket a banyaigazga- zelI szocialista tüntetésekre ve~

t6ság nemfelle~'HeHe:A csend- zett>:ttBecsben.,~FabiuJipénz
őrök és a bányá:izOl{ egy eso- ügyminiszter ,rendeleWeg ello#
pOftJa közölt összetüz~sre ke- :r~lte fi napsz{Hrih?l-é!ö~. há~

r~l.t, a sor. Acsendö~ök fegy- adohál.ralékát és ezen tulmenő
vcrüket használták. ,három em- leg üsgy adókőnnyHéseketbiz,
ber me!!halt, hét megSebesült. tosHotl á számukra. - Bomba~

DarányiKtUniAu miniszterelnök merénylet~t követlek 'el Addis
a zavargásokluü kapcsohdban Abebában Grazianio!as~,alki
!~jjelentette, hogy ,!-l kormány 'nHy ellen. AZ"aHdráJy kőny

kíméletlen ci'ényei elfo'jt J?lin- nyebben megsebesült. - Három
den., rendzavar-ási kísérletet. - évi fegyházra ilé!ték S.ublóváry
Az olasz kidlyi pál". és MU350- Györgyöt; a Vigyázó Muzellm
tini májusban, eUálogatnak Bn,- 'I voH i.,azgatóját, alt! a muzeu
dapestre. - Kozma Miklós volt , mol kifosztotta. -

Vásári hirdetnlény
G v o ma, kÖl~:"égben a,

lagkö;elebbi országos, v.li 5 á, r
1937 éVf máreius hó 5, 6 és 1·
én Ie~ megtart va és pedig:
március 5 ·én pénieken hasitott
körmüáHa l telhaj lássatl,március
á·an szombalon,lóv&sar és már·
eius 7·én '. vasArnapkirakodó
V~,~ .

Az állatvásárra ' ';7észmentes
helyről sEabályszerü marhale
'leHel mindenféle állat felbajt
ható.

A ní.sárra jövő iparosok tar
toznak iparigaznlvány,üliat ma
gukkal hozni.

,Az őszi mostoha időjárás

folytán a szokott buzavetéste·
rfiletböl mintegy 15-20 '/0 kima·
radt,azért, mert szántani nem
lehetett idejében. EzeJ~ a fő!

dek szántaUan ,lmerÚek a tél·
be~ ft legnagyobbrészt szántat
laonl- 'hcyernek ma is Ide' az
őszibnza, vagy rozs helyett
tavaszi kalászosok, kapások,
de méginkább takarm~l1ynövé
nyek jöhetnek teÜotetbe, bár
fDit is termesztiink a~onhan,
kitönő eredményt alig várha
tunk, mert a szántatlan föld a
téli csapadékot nem gyüjtheHe

kelÍQ ~ódon, a gyomnövények
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Korona Hangos Mozgó
Endrőd

1937. február 28 án
vasárnap este 6 és lie9 órakor

Darvas
nagysikert aratott filmje

i sev
áia

. A mult ·század leghir-esebb
asszonyának regénye fUmen.

fÚSZEREPLŐK:

Darvas UH, Hans J;,uay, Szőke
Szakáll, AttHa Hörbirge.r.

A viiág· legzseniáli.sabb asszor.yá~

nak alakját eleveníti meg ez a
hangcl~film, amdyben végig meg~

ható és megrázó jeleJeiek válla·
kozEak. A magyar szinmG\'észet

büszkesége.

Syajcialpok
gyö][u;J,",'e

ismeretleqes1.1ő fílr:n
Hangos

Magyar Vi!á9hir~dó1

M:eqhi..,ó..
A Gyomai Dalárda 1937. évi

február hó 28·án d. u. 3 óra
kor, határozatképtelenség ese·
tén 1937. évi március hó 5-én
este 8 órakor, az Iparostanonc
iskolában évi rendes közgyü
hist lart, melyre a Dalárda t
tagjait ezennel tisztelettel meg
hivjuk.

T á r gy s o r o z li t:
1. Jegyzőkönyvvezető és két

jegyzőkönyvhHeles.itő l~h-ende'
tése, a határozatkepesseg me.g~

állapítása,
2. Az 1936. eVlzárszámadús

előterjesztése, lll. 6zámvizsg~ló

bizottság jelentése és- hatar i,.

zathozalai a felmentvény iránt
3, Titkii.r jelentése aDrdárda

1936. évi müködésérőL

4. Gondnok jelentése a Da·
lárda ingó-vagyonáról.

5. A2l 1937. évi köliségelő·

irányzat előterjesztése.

6, Egy réndes és két választ~

m<inyi póttag megvá/@sztása BID'
évre.

7. A sárnvizsgalóbizotls4g
meg\'iíJasztása egy évre.

8. Es'eHeges indit\"ányok,
Gyoma, 1937.fehruár 20·áll.

Va rSél1'll:Íl.iÜl LsszJ6 Nemere}' ?éter
z;tk"l' eLéjök

1937 február
~=:;:::~~~~~~::::,~:..iM'TI=~:;'~,,:......~.'--;l~ ~~~?"'tral~;C-~'zf~~3==~~ 7=-=~h"""":i"'.. _.

;!. j

~ ·'R·······.·. T" :."A gyomai §ár(is1 ic·szolga i . ~

birói hh:~!~lÍb~? ~~.._en:~~:otl 'j" !
ts galda"an jfJsJ'~~;.,k ela.! ve ., f".·d' I rnén;:'es U.IU,nkás-s.ágár.Q.. Ezt kö- l,

1931 .. ..., l .Il I A DLASZ elnöi{e. . yl o- ~ .J ~

rel:és.' . -eVl ~t2ir9Cl~5. h. fgJvy Pá!, Darányi Yi~mossal ivetöleg Dr. Gidófah'Y Pál emel- l
8 ik napján déklöÜ' onHwr l d O k'pontt sz' '\IJ."ra', meg.I';;s~o'·"'''e Iá február hö20-án a • e. :. _.... . ,,-, i:I.~ y,""_,, .,..

fog megtElftatni, aholis e'l ... l G á az iidvözlésl és külön kitért
V"'re]:ésre lü<;rinnek lőfegl,'T\"e. oraker élfk~ző gyorssa[ 'yam-

'" ,1 é 1. '''"k' '" aY"""""""I' novesii Báes'-' Elek GyTE: elnök sze. Zamatos mlnéSségU, ma~asfo.kl.ltek. ezüst tárgyak stb. Lőfegyo ra r~eZa~... , <'I l:'> ,;,'-.u'" '-;:-.y - J - cl ceglédi fehér. 'l;1jbOf \iterellk~l:lt 49
' k.Á h t letek ré~zérő.! Imre LajC's. és mélyére. akit értékes és o a· filtéré~t kapl~a:óKer,ekes Kwol."'náf~"etekre csak a;r.o arverez e.~ 1'"

Csáky Dániel ütkárok fogadták adó munkájáért nagy e lsm-e' UgjiélUott az ti bOr lilerle 56 fillér.nel{ akik fegyvertartási. iHetve . d l et ré~hen részesHett.
viselési engedéllyel bknak". az illüsztrissport ven ége j; • Eladó egy drb. öntött l1íl.skályha esti.

A DLASZ elnökének eisőulja Hatalmas lendülettel mutatolt vek!{el egyilit, egy dib. 2 méteres Oz-
a footbatLpályál'a vezetett, azt rá arra, hogy mit jel{mt cson. leü puttasztal. Megtelúnthe{i) - va"

. '... sárnap kivérclév..el - b<ÍrmH{OT: Gr.meí,;,teldnlve, kérte a gyomaI ka Magva!" bazán.kra.·a sporUal
" J - - Tisza 1. ut ·403,egyesületek vezetőit, hogy azon· foglalkozni, ép testfi; ép letkü

l OTT Gyakorlottké.zinIUTJkáz.ó lárry{)kkőI1Y'"nal kérJ'enek kö csönt az - embereket nevelni. Kifeitette
" nyű' kézimuukál10z keres\e~ne!dJeJent~től a pálya körülkeritésére és beszédében alJt, hogy minden kewi lebet napoJlta délután:2 órától 6

rendbehozására, amit a gyo- hazáját szerelő sportember- ól·áig. Gyoma, AWla.uk" 1-9, S".áll.J alaH
mai egyesületek vezetői azon- nek htazafiui kötelessége a spor- TÓtímé.nál (Ungi-féle ház) ·2--2

n:1.1 meg is kezdtek. Bízva ab· ton keresztül szolgálni hazáját, Szép mahag6n-i ebédlő oksó ál'O.Q

ban. hogy dr, Gidófalvy Dlas~ aki ezt teszi a Magyai' nemzet- eladó. Meglekintbdó, KOSSUth L.ajos ti~
elnöke . liözbejárásával tekin- nek tesz nagy szolgálatot. Nagy 19. szá.m aiatt. 3-2
é ~hl b h-... esu"ln""k '" '. .... I, /;. k A G"omai Teríne!ök Siővet[-(ezetet [yes ~!J<c yen rc,:,z i.,. '" szuksf.Q;e lesz. csonl't-a llaZi:>In. _ JI

D 2 ~ , velJá~gI6jébel~ 1 liter zamaW's as~·
gyomai egyesületek. '. u. " nak edieu sport emberekre. tali bor 35 fiHéI: (5 liter cételnil}.
órako!' Bácsy Elek GyTK elnök Külön szólt' a játékósokhoz, Főűzietéb-en kis:wlgá16 lányok fet'léle~:
és Csáky Dániel titkár tá.rsasá· hogy ére~zék át horderejét a nek. Sr:ákmab.elie.k előnyben. . 5.-1

gában autÓn Szeghalomre utaz:· sportnak és- mint öntudaros~ JuJii.W e.gyre, vagy korá.bbi il.lörc,
tak a sárréli egyesületek bekap. becsületes magyar ifjak dolo négy e5eHeg 1JáromSZf)bás' és mel-
C olása vé cJL>t" a Dl"""z kehelé- le'.kheHsée-.es lal{,ÜH keresék. M'özelel)bis ö~ ~ '"'" gozza.~,}ak... II sporte.'rt. ~.zen .ke- J ~"d' .. '~l~ , , dm a !déld61,ivalalban. 3-·~be, ami alj eu IgI J{UI::'h sze- "eFzhiÍ hazáJ'ukn,ak, Mindvé~il1

. l .. "á' L.7 lt>"'~ Régi !YfH.SU irógép oksóurin~ teljes sikerre ]art,aml !~ nag'.' fi!!yelemme.l halgaHá.k.. o
-l' l é u' u ~ ~ladó, kez;jől: részére alkalmas,tal a Dlasz nagy tem ette . s J' e1cllle.'vő!r a nM.V,vonalú él"-

k ftJ. d l l "- Gyóni Géza u:ca 12,é r t é . e s spor. <J!rsa ~:hornm.a tskes beszédet, amit h.iLa!ruas
gazdagodik. taps és élJ'enzéss'el fogadt,ak. ,-- - bEHEhCL_c 222.15$.

~ k "Eladó földej~; 4ű kat tO!'1 nagy gaz.~Este 7 ~órál'a G.yomál'tlé:ll' ex-
B~s~édevégeztévellmreLa' d.asági ér-ületekkcl az Entirödi ugal'on,

tek vissza, minek utána még~ . , . C 1-..-' . 38 hold görögá'lás0n mlgy tar.yaépi.i"
j<"""do"...l o',' u a'" é""'ek';"''''lei a ,,~)u.·,o.- J'o,-s. GySe.. , tih,ltá:raa . S,lu<tl, 311- ._

"'''" u u",. I "-"<o l- "" - - le~lel, 5 hoid nagylapoSi).']
ru',a" --e"'" vidó·,...., "'g.va"u-Ie'Je1" t'e'p· oS2lál.v t és n. oszt. ogyesüle- A t J-. , V' ..." ,< .

, ! ... 1 .... ~. ""JI '-''-' i ~"" - Elau\}' jinza,,:,·wsOKI.HJ~'Il!kgy.sZCr
viselői kÖitöit,mely alkalom:- ,ki nevebená.tnyujtolta az egye· bUs modem uri lakás kedvező fizeté-;'l

, .k' sületek színeivel ellátott babér teHetelekkel, Ui!:Yimott. három sz.obásmal meg't,áro'~yaHák az észa '1 . _

ko~zonit Dr. Qjdófalvy elnök családi iláz n"gy tclek~;e! és gyümöl-(\nyesüle!ek.'., et fon.t~anéfde-klö ". . . ,..' t k
t1_ a koszorú átvételével ismétel- csös kef~iel. Horth).' .n;,klcs u ?O sar~

minden figyeltet, -Ennek be· te.n szólásra emelkedett és meg~11 ÜZ!:lá1 h;h, dK;)SS~!kh,Lha~os ,;jt.;al~an, ?t
fejeztével . ke~det~t vette <az . '. ,SZ')O S illO era m 'Ll, a,c_ uercs~n}'\ U,~
iUlJSZlris . sportvendégek 1iszte~ küszönte azt a magyaros ven- cában két ki8Ct>b családi ház ~s löbb
íi."td ,dl:Y7.pf< bank"H ·ffiPlven dégsle,eletet, illetve rogadlatást, ki5.;bG nagyobb há;; i:-. kozség nünd-en..... ~ re ren "'''' •• - . ,'" '-'? ~ • • B" nl' G TV I . "" ... . .', '... .' ,. '." - an:nben acsy ü el;: Y·.ll>, el- re8Z",ven. .
II gvom

a.l ii:S kOrU}e30 e.,~lestJ- ~." . D L' T'\l. .' ""V 17 ej""'""I- '1~g-v'~7't.lri1U ,"'~'üi'n részé<e. co' . , '. , nüke "'s' r eCleZ3 luOl U"j- '~.7_' ., u ,O<.. . .... •
leteken kivül részt veHek,. a I. f i;;;"" t .. ,l~l_'· -. .~i5ebb'fJr.gyobb fÖldbirtokot. 1196 in.

. 1"1 '''''A k to"bl-en ved nri;llk Gg~thU~_ "t' 'ct
gyomaI e Q H~HJ<icge . J!.} .' l Csáki Dániel. g". iln Im a. C37

' .A vacs~ra. ~tá.n .nr. L~e~:a l ... '. __._. . .'. .. =mti535i a bíOiil . ,

TIbor a Gyl h. ugye-5ze udvo, 1 ~~.. ~,ft~,~"~.q
zöHe a~' illu.sztris vend.égeket, .GyTK.:.o-.GySC febr. 28·ra.,~~~ * O :I

szépen átg-ondoU heszédében sorsolt bajnok.i mérkőzést 'kő- I IO~CS BB ~BO~I
rámutatAt Dr" Gidófalvy Pál zős kérelem alapjimHusvél va- Ilii mmta szodavlz.
Dlasz elnökének .fl Déluzagyar- ' sárnapján. március, 28-án fog- 22f · i f é
OfSl;ági spoidértld'ejiteHered· ják' lejátszani. . i j I r

.Wi . fi IDE I egy !Her kadarka vagy~_..-- " iehér fejtett uJoor Soltvad·
.'. f' L J:~ l' f kert állomásra .kislá.HitvaAn"·6kön~'i hi.-ek Tetéziámak ...l~, .twZ Ol? re., 8 feladva. Vilsutifuvar kb.

. A gyvmai anyaküny;;-ibiva. Takáts. JUlia.n~án~k~i~~ ~án;s~ I ~ofi:i~:f~~ef':l~~él1:~~~~i~~I
ta! könyveihe' fehruár 18·tó! 26~ ! rk.,. Racz, Is. '\1 r~n .o.n . r· fogadok el. Hard6t dilmen~

k l zséb"'tnel: leánya Mana ref ±esel1 adok aszállitas tat- .iga köv'etkezőhejegyz.ése tOr-, - '-'.. • ') .! tamárakölcson j!lordóm

téntek: .' '. "', H,ázasságot kötötte.k~.M.nda-. 30 naoon belül bérmentve
.i r. ~ 1· E kfildeUdő vissza. Szétkül':Szli leteit: .M-ed ve An.drásD.-c; I veti1 Endre és' ...S. ~l, aiY~ 1<1'-. , dés· utánvétteL Egy pengőI

Máté Erzsébetnek fia, Ish'án, l zsebe!, Bogár Mihály és Siilá~" ie...•é!bélve.g ellenében k..m-
''-'''f•• B.r"un .JÓzsef.né F. K.i63 gyi Erzséhet., Homok Isfvári és dők mintát a bo'rMI mill-
• '-', ... "" - - tásdobozban, tJénllentve.
Mári.ának József, ~ef.,V{c:. Csontos Teré~ia~ .Molnlk Albertaoraim kellemes édeskés,'

ger't G]7órro"né Berb Ete!ne&, és V, Balog .JuhAnna. tiszta; tökéletes zematuakI
leánya, Zsuzsanna, l'k., Csapó Megbaltak: özv.. ' Kovács Jó- I és fl e ro S<á"anyuak. . .

~ndr.éfi~ ~U~.~ Er... zsébetnek t~~, IZS-€'fu.é. T.örök E:izter,. ~4. éves, ISzék,:'Y .Fere.ne. kft
t''':ncire, re!... l\-uhk 1rr..l"éné G-Ju· ref., K. Nagy hén & hónapos, 1 m~borpmeész;cle
rica Vikt,c;riának fiae József -: fet...., Gnln..er Róga5 hónapos, 1 C 8clt..llA«.ert, PestllOc<!:,'''', • . . =t

, Mihály. rk, Krizbai Feireucne ' tef.' l W~~~iMM.ItI0f6~WlíII
I Knapcs.ek Ju::;ztiná.nak le4uya, l
l i"s~t;na rk Gál Be"'edplrné.. .1 .E"':! 311C .. Szerkes7..té5ér. t ésk1adásért fe.!.e!ös·

v'._ e.'~""'"' ., ..... w . 1 l" .
\ ;.;,.ro;e:".,ll...~:..~..:n;..~;:.':I:~ ;~~: l, eg.;._~.;~.·~a;h:.calé~6 ~~~:z a61:~~. H.ung~~i~ ~:~~~;.:~~ll:a~:;a~~~,OY07..~
l Laí·os", r1;., Kovács Péterne . _ b.adh:é~k,őI e1adó, " f~leJ@.". '.;;reTr:1,fd2\0 WtiU~t;h Mrnl1.~,
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Befizeíé.<;ek pústacsekke.n.
•HulJgaria-nyomda Gj'O)l1a" csekkszám 18.280.

Lapzárta c s ű t ó f t ö k este 6 Ór;J.,
Megjelenik minde:u szombaton reggel.

F.I6!/.léíJ ~zer~eut6: WAGNER MÁRTON
SZElrkuzt6ség él!l kiadóhivatal:

OfHUNOARIA" KŐNYVNYOMDA
G y o im OSI. Kossuth Lajos utca 64,

Telafo": 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyha~ábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tiz6zerínél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.
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Soha se feledkezzünk meg
erről és különösen ne feledkez~

zünk meg róla március 15~én,

legnagyobb nemzeti űnnepünkQ
kor. Reméljük? hogy amit ed·
dig elmulasztoHunk, az idén
pótolni fogjuk és az egy hét
mulva elkövetkező ünnepen
minden házon ott lesz II nemo

zeH lobogó ...

sze

A "többtermelés'" jelsza~

Vftp az aránytalanul su #

lyosabb Itőz- és egyéb
t e r h e k e!viselhetése
megkivánják az alapo-

sabb tudást.

jégpáncé.1 nem takarja

örökké a vizet,

- A mai nehéz gazdasági
vis?onyok között a régi, elavult
elvekltel előbbrejutninem lehet.

Előadás az önálló községi gazdasági iskola feladatairól
A gyomai kö~ségi önálló gaz~ lesz belátni azt az igazságot minden erejével, lelkének min.

dasági iskola tantestiHete febru~ ~amit Jancsika nem tanult meg, den sugallatával oda hatni, hogy
ár 13-án ülést tartott. amelyen aztJános sohasem tanulja meg. II Isten kalapjának eme szép bok
F eHer Ernő evangélikus lelkész A meg nem értés időszakában rétája, édes magyar hazánk fi
nagyhatásu beszédet mondott vigasztalásul szolgálhat az a. l l t l d régi nagyságában és dicsŐségé.~
az IS wa e fi atairól. tudat, hogy minden uJ'sierü ben mindnyájunk örömére és

Beszédéből köz.öliük az alábbi dolog csak lassan hódH tért az '
(J büszkeségére feltámadjon és.é.·gi

részt: emberek között. áldással megáldottan égi har-
- Másik feladata az iskolá- maitól csillogva rngyogjonés

nak az elemi iskolában telkel· viruljon.
tett hazafias érzést megrögú· _ S végül: minthogy minden
teni a {anulók lelkében. ugy
mondom megrögziteni. Mert bölcsesség kutfeje az Istenféle-
ebből !lZ iskolából kikerül a lern, ezen iskolánaks benne al
gyermek az élet nagy iskolájó.. egész tantestület legszebb mis!l~

ba, ahol a kisértések, II félre- sziói feladata a növendék fi~

vezetések, s minden.ló elölé- gyeimét minden munka alka
!iének örvénylő tengerébe jut, lommaI arra irányHani. aki
melynek izgatások okozta hul- "minden jó és tökéletes aj á n
hl.mai csakhamar elnyeléssel fe~ d é k II a k adományozója: az
nyegetik. Istenre." Alkalom van erre bő~

ven. Hiszen az Istenről éppen
- Jöijön ludatár-a Gfinak s a természet szól hozzánk a leíN-. eo

legyen szent meggyöződése, zengzetesebbnyelven. Nem
hogy minden általa elvetett szabad. elfelejtenünk, bogy az
mag, vagy amelynek elvetésé- ezen iskolából kikerülő növen~

sénél közremüködik. minden· dékek abba az u. n. kamasz
palánta, amelyeteldugdos és korba-jutnak, melyben a kisér~

megmivel, minden fácskn, mely- I tések legnagyobbak, és amely-
. nek vadbajtásait levágva kö~ ben ezeknek legjobbafi enged.

rülásva, neveléssel: 'nemes gyü- nek. Verjen lelkükben erős győ.
mölewt hoo.óvá tett, mill'den keret az a hilheli meggyőződé,s,
zöldelő vetés és érett kalász,
minden egyes :rög HgyeJmezte- hogy ök maguk is palánták a~
tő, h6gy a: 'gyakorlatok elsajáli- Isten hatalmas kertjében,amedy.
tásáfa sd:nt föld épugy~ mint ben egykor fákká terebélyesed~

édes szüleinek földje csak egy- ve dacolniok keH vésszel és
egy talpalHttnyi rész-abbbl az viharral, hogy megáUhassanak
egészhől~ melyet gono~z kezek és jó gyümölcsöket teremhesq

széjjel léptek s hogy őneki leg- senek.
~zentebh kötelessége, testének

I T· oly.an közel, mint hozzánk, akik
ekével, kalapáccSfil, tollal, kint
a szántóföldön l hent a mű~

KRA helyekhen és az irodAkban muuQ
. káljuk a mágyar jövőt. Miénk

_ 'ez a ~ás;z}ó. egészeQ. ti miénk
lobogott II teljesedésbe. ment és csak magun/.iat, a magunk
vágyak gydzelmi toráJ:l\. - törekvéseit becsüljük meg ve-

A nemzeti zászló és a körü~ le, ~ tisztelel1;en tartjuk és
lőtte kikristál}'osodott eszmék minden alkalommal leHűu:ük

senkihez sem álltak és állnnk házaink ormára.

,,1

A gazdasági népiskola és ab4 .
ban a taner6k törekvése, hogy
gyakorlati uton ismertessék meg
a növendékekkel az egyes nö· ,
vények természetét. életét, gon·
d,ozasuknak mivoltát, és leltár
ják előttük azt, amil mint le
endő á.UaltartóKnak, vagy h~sz

nothajtó állataink körül fogla
latoskodóknak tndniok keH,

- Tudom, hogy g.áncwHák
az iskola munkáját a mullban

is s teszik a jelenben is, de a

GÓ

Már csak egy hét választ el
hennünket március tizenötöcli~

kének megünneplésétőlés épen
ezért legfőbb -ideje, hogy meg~

kérdezzük: van·e valu!l1i ered
menye annak az országos zász·
lóakdónak, melyet a házak fel
lobogózása érdekében.- tudo
másunk szerint - a községi
előljáróság utján Gyomára is
kiterjesztette-k.

Arról van szó, hogy magyar- ,
ságunknak, hazafias érzésünk
nekktilsőleg is minél hatáso
sabb módon kifejezést adjunk,
különösen olyan alkalmakkor,
mint március tizenötödike is,
amikor a hagyományainkat,
6seink _hősi életét ünnepeljük
és az ő példamutatásukból uj
erőt merítünk a jövendő dia
dálmas megvivására.

. Az ilyen ünnepélyes alkalmak
nem néll"ülözhetika külső diszt,
kiHőnösen nem nélkülözhetik
legszentebb nemzeti je!vényun
ket: a háromszinü zászlót, mely
nek keH lobognia minden
magyar ember házán, jeIéül an
nak, hogy magyarságunkal b'üsz
kén megvaHjnk, sőt demonstrá- _

lunk ft magyarságunk meHeU. i

Az elmult évek során szo-·

moru volt látni, hogy nemzeti
finnepeinken - kevés ldvétel~

lel -:- csak aközépü.leteken len
gett a piros-fehér-zöld trikolor,
mintha nekünk, a község egye
temének, a polgárok ezreinek
azünnepséghez semmi közünk
sem lett volna. Pedig a nem~

zeLi zászló soha sem II hivata.
los appar~lusért,hanem min
dig' a nemzet miHióiért szökött
áz ideálek·magasságába, értünk:
a' dolgozó cémberekért vezette
rhJ'.'lV1n·,,.-", elmasirozott
magyap-: r:egimenteket~ II mi
szahádságunkat, fi mi testvéri
esülésfinket; II mi egyenrango... hanem elolvad az első napsu
sitásunkat jele"nteHe, a lel. garak hatásakor, mert lassan·
kütik sóvát~ásával repdesett II ként meg kell győződnie min
szehb ésboldogahb jövi) felé denidnek ez intézmény áldásos
ésa mi dicsőségünketkoronáz- voltáról s még a legmegrög
ta amikor fel- . l{)!Jet~b lévcly~ő Ül kénytelen
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János. Gazdasági bizottság: dr.
MolnárKálmán, NemereÍ Péter,
[(ner Endre, G Szabó Albert

A váJ.as7.tások ulán ;lZ elnök
bejelenti, éves j u-
hi/eum :1 nyar fo-
lyan,áo nagyszabású sJlortü.n
nepéJyé rendeznek es a tago
kat további 'leHressporlrnull ká
ra bu%djtva II közgyülésl beeárJa,

. .

I küe

Benedek,
Lnjos. póUa,goJlc

A~zos, Németh GéZ~lJ SZ!:l.f)W1Z';;

gajá bízottság: Bíró Gyula, Nl>-
JózseF, Gabor. Sport·

hizotts-ág: Kner Endre,
Géza, Domokos Albert

ij KruchióMiháJy, pótla:?: Bíró
Bé:a. P~]ya pénztámoko'k: Szán-

tó Jmre) I(un ~erellC-, l ..

árjuk fel

aján!.3 tára egyh~ngu.lag nagy
lelkesedéss.cl Pil.pp Józsi'{' egy
koriki\'úló já~t']U)~t ·vLias.:dot~

tak meg,

Vá'asztm.ányi tp.gül" lJévsorü
a kö\'etkezQ; Kun Ferenc, dr.
Biró János. Schvarcz KárúI)'.
Szilágyi Mihiüy, Iüiszegj btvarL
Zöld László, Fekele G~za, Kiein
László, Mfilatinszky Lajos, Biró

A GySe
özgyülése

Eltörlik
a kisemberek

házadóhátraJékát
A pénzügyminiszter január

elsE'jei hatállyal kiterjesztette
(lz -egyszonús esnEId í 11 ~llal{
menlességél1ek kereteit
az évhen múr az összes
kok alél is mentesek a nap
siámbérböl élő kisemberek há
zaL A pénzügyigazgatóság rnost '
áHítja össze az adómentes há
zak pontos lajstromát. Ebhe a
lajstrornba már nemcsak azok
hak a háza kerül, akikre a ta~

valyi rendelet vonatlwzott, ha
nem ujabb munkásrétegek há
zait is töl veszilL Lényeges in
tézkedés t~vóbbá az, hogy al':
adómentes szobakoTIyhás házak
1936 január l-ig felgyüH adó
hátralékát is törölni fogják.

Gyoma határában két elpusztu!t
község vár az archeologusok ásójára

E.ge és Féthalom története, vagy Fábiemvára története
Egyik szá.munl,ban l;QáJ~ lút nak romjait Minden anyagi tá- megyeri Székely Ferenc, Bene~

adtunk arról, hogy Köröstar~ mogaUl.s nélkül, pusztán a sa· dek fia és neje Glezsán Anna,
csim a s.zegényháli udvarán, á- jál: erejükre utalva, fogtak hoz- .Lászlónak leánya Miksa király
sás közben, értékes óskori1 kő- zá a munkához és ma már oH 'tól. Azonban a Simayaknak is
zépkori és az első magyar ki- t.artanak, hogy napviiágon van volt- némi kís birtokuk Egén,
rályok idejéből szarmazó lele- a templom fundamentl1ma, mert Simay Ferenc 1650~ben

tekre buldnmtak. Ezzel l;;apc:so- Munkájukról az iHetékes körök egy Egén levő jobbágyteH~et
latban újból . ráterelódött a is elismeréssel nyilatkoztak és elzálogositja Tóth Gergelynek
figyelem a környék rejtelt kin- hangoztaUák, ho~y az ilyen és testvérének,

.cseire. Beider Antal dr., a vi- kezdeményezés nagyban meg- Fennállott Ege mint falu, egé-
Február 28-án tartotta nJ.eg 'Jitá.ghirü magyar archeologus könnyíti a szakkörök lörekvé- szen a XVIII. század .. elejéig,

a GvSC 25-ik évi rendes köz. nyi! a.tkozo tt ü; es dmondütta, seH, Ebből minden esetre Gyo- Ekkor, 1705, év tájáa, a B.ákó
gyü iését, melyről az alan!iak-l hogy rengeteg őskori és nép-. ma is okui·hatnaés ha mások cii eHenBécsbőIfelbujtott rác
ban számolunk be. v:indorláskori müldncset rejt nem is, a ulinden szépre és ság a· fa1ul' megfohanta, fel-

A távollevő vitéz Madarás I?agaban 3 Nagy Magyar Alföld. jóra 'kapható polgári iskola la- prédáUa, felgyujlotta. A védte
Epen ezé.rt fontos volna, a nári kara és tanulói vállalkoz- lell lakosság: az ui::!vu.e\'ezettGyula elnök helyen dr. Vincze ~ u.

programmszero; archeologiaj á:- hatnának például az egei temp- egei zugba' menekült, melyet
J;:ndre ügyvezető elnök nyitja
meo a köz(jyülésl és üdvözli a salúsok megindítása, Igen ám, lom romjainak .teltár~sára. azóla Sü'atózugn'ak is neveznek,
n:ag~lszámb;~ rnegjelent tagokat csakhogy ehhez pénz keH, - E'Te valamikor köz~é>:( voi! I miillhogy innen. siratták az

mondják a minden merészebb- G-' t> h t.' 'b~ A '. k"7 l egeiek f2ItlJ'ol~ vé!!képeni nu.sz-és felkéri Imre Lajos főtitkárt l lá' . . d ' , től \oma a ara üTI. mm OrJ-' ~.

jelentésének meglételére. Imre n~{ iSZO" 1;;,ez hem~nyepzesd' '1 sigtől 4 kHoméler távolságra, ! ~lJI~~át. Ege azul~n_!ö~bé. nel~
V1<:>szarette..no em ereK. e 19 d 'l'k' 1 ' "'b t - ,. It l I epUI. [ teL A.... m.l.fide.1l.ebő1 . lu-L?jos tarLalmasjelentésben szá- .' II d l e ~e eh lrany an ern. e.

1 l nem eges.zel.) Igy. á a <) og. H L . . t X, T i • I fosztott lako55.áí:!:. S.Zétszó.rooott.mol be az egyesü et mUlt évi Sol ' 'p' .. , r _ ~' 1 aan 3JOS szerm a .. UL sza- , ~. .
nlöil1ro-dése·...o"l. \!a'!ZoIJ'" ~ vez<>- -;:szor penz ne alU, vagy ege- cl' t l' t'lv<> lo"z"é'a le- Csak maga az egeI templom

..b. ~ .. ot ~."'- • .' 'l'"" 'l' . za nan elon e ,) "s , ~:=.. . ,. . • . • .,

l i ' szen mmIn.la ls osszegge lS h "l' l ,. . , '\ 'li l allon mé.g. egy ldeladlsztele-
tőség küzde mes mu tévI mun- , l" elet 10/ Jn o Ifja, egYlIi:e vo 'i . . ..,. l:> .

szép eredmenyt lehete trm, ',_ l~', h l' r ,.~ k k _ l nüL A"után ennek a tégláit is
káját, meUyel az egyesület pénz-. . d" • "'d ,.I_o"nab. a e )set5e ne , me I " .' .. .'."

lIt van mm Jart a szomszé os l l b " 'd" t"· elhordlak a (jvomawk ti mIdonügyi helyzetét végre sikerült . ., , _ B h ye {en a vara l szen sze,,;: . . ,0,) ,. • _ . ..,.

~ Dévaványa peldája. ahOl i:i. ot .: . ,., . ' t ld- '. 1 a varm€,Qyel kuldötisc rr 17;)3-stabilizálni. A futballcsapat mú- , . l " , UOYVIVOJC vaóv pns a usa H/.- ~ . '>; • "
ködéséről szólva, elismerőleg Petercsené.szcsapat tagpl cs~k kO' .' _., .O~ ~.. • té ." b- II ban erre Járt, maraJig látszoL-

nemrég kezdték meg feltárnI a oU, A kozseg .orLene t eg) é tak meg fundamentumai. Fe-
nyilatkozik a Hatal.abb játéko- 1 /. H L . l b f

középkorban elpusztult Simay- lü;nL _aan aJos eze" en og- kü.dt a falu az ugynevezett 130
sok klubbűségéről és kemény
szavakkal ítéli el az anyagi ja- sziget nevfi község templomá~ lalja őssze: dorbalnm közelében, ho\még
vak miaU eltávozoHak bomiasz- most is látszanak a nyonuü az·
tó tevékénységét. A beszámoló- egeiek hajdani temetöjének.
hoz Fekete Géza szól hozzá és 1-han Lajos ezl a történeti
megkérdezi hogy a DLASZ- ismertetést 1870.-ben irta. Az-
jubileum alkalmából felterjesz- I óta 67 esztendő mult el, de az
teUek közzé hogy kerülhetett a Egét a legrégibb időktől bir- Miklós fiának kezén találj uk. egei templom romjainak helyét
GyTK több vezetője és játéko- ta az Egey család, nevezetesen Antal szintén magtalanul haH . meg ma is ismerjük és épen
sa GySe jellege alatt? A tőtit· az 1435. esztendei hátárjárási el s igy benne a család elenyé· ezért nem yolna nehéz a felD
kár megnyugtató válaszát a oklevél szerint birtokos urai szelt, Nehogy azonban birtoka lárása. És érdemes is votna.
közgyülés tudomásul veszi. voltak Egey Jánosnak fiai, halálá után idegen kézre jus~ Ahol valamikor a váradi szent-

L Á l' M'k l ' I t J:. A d /, son, az orodi káptalan előlt 'k - . ,.. l l t . 't b'Ezután Erdei Sándor főpéuz- <[sz O, r l lOS, S VaD, n .f",S, sze ugyvlvoJe a w l, o~ IZO-

J ".n"''''." Imre. ,~~áT"ton._ Ezek kő- 1518. esztendőben, maJ'us 28-án ~á a dl's"'esebb tem'plo'''' h.ll'Ot~tárnok teszi meg örvendetes "UJ , :u • nJ' r '" .' <Ul tl....L.

. "'ü l ."" cs.,lódot ·er.i""'zt·eltc'k készitett véarendeleíében birto- és ege"s"'en bl'zonyo'" h"O(Ji~~ ajelentését, mely szerint az egye- r.. l <ll <do« l,"" '" .. • ~, .0.7.

b 'l Miklo'" );~ Ja' ...os. (Igyanis az kál részint a Komtossy, Kemé- valo' "zl'nu"leg ép pl"uce esetle(jsület pénzügyi helyzete sta"l 4" C>... .. S·, b

d i. 466. 'é~rl' h "t.t...i J:. l? J....1• okm"n.".'· DV}, Miskey.. Eördö!1b, vele ro- 'bolt olvan emle'keket re·ités anyagi zavarokkalnem küz . ... ol a<Ji!:l. 1;1", a, ,) ~ SIr,) .'. ,~

ba.n 'eml'l'tte'lne" E!!e." János kon családoknak adományozta. ga'ban amel'l-ek J..,.~nnll"nkeJ'.A jelentéshez dr. Biró János és fi ~. ma , . j JUH;;;. . . i.

Kruchió Mihály szól hozzá,majd Hai, László~ Antal, András, Imre Ezen családokról örökösödés közelről érdekelnének. Kisérel~
az elnök bejelenti, hogy Q nem. és Miklósn.ak fi9.i~ Gergdy és utján a Glezsán családra szál- jék meg a dolgot, hátha a kÖz~
fizető tagokkal szemben a jö- Anta1. Ezek .vagy fiatal koruk- loU Ege. Erről a mezőmegyeri ségi muz€um alapjait is meg·
vőben radikálisabb eljárást fog- DtL"l haltak ei vagy t.alán nem I székelyekre, kik közül 1549-ik vetheH k, De ha a polgáriisko-
nak követni. nősültek, s igy utódoka.t nem I esztendőben mezömegyeri Szé- la tanárikara és taÍlUlói nem

A
. ' 'l' 1_' H' ' ha<l\:'iak meet már 1518·i.li. esz- !kely Miklós, András és Bernát váHalkozhatnának ilyen mun-

szamvu;sga o ilJIZouSag Je- :::AJ ' ~,., • _/:! ' • .

lentéséf Biró Gyula terjeszti tendöben az egész eJel buto- butak azt 1::m4-1k ~,sz,tendobe,~ kára, talán nálunk is a cser·
t l l I ,. cl ' t e E e-e mezo készesan,.atok v.ehetnék kezűk-

elő, maid intézővé Imre Lajos,' kot a tentneí'e~eF .., n a m..~, UJ a omany u)' -r ;S! ~ . -
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I szállit·ásáil megkezdte. .•
. Küldje he rendelését mIelőbb, I

.. hogy elsőrendű gyümölcsfa, disz- C
:t fa, diszcserje, fenyő, örőkzüld, fu- iI tósövény, bokorrózsa,stb. készle- i
i1; téből teIjes megelégedésére ki- ll1=

I
szo!gáll1a~sa. e

, Képes nagy áril'gyzék ingyen! ~

Budanesti iroda; !
. IV., Veres Pálné u. 8. félemelet ll. ll:

" Telefon 1-883-3!. . e
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A mezőgazdasági jövedelmek
nél ri bérösszeg. megáUapltí1sá
nál figyelembe veendó termény
árakat a miniszter igy ::\119.13 i
toHa meg: búza 17 pengő, rozs
14, sö~árpa 18, takarmányárpa
14, tengeri 12, zab 16; köles 18
pengő. Ebből az összegből

~zonban mindiglevommdó az
értékesitéssel kapcsolatos tény
leges költség (fuvardij, közveti
töi járulék, sib.) A mezőgazda

sági iugatlanok forgalmi értéke
gyauánláltalában azt az érté-
ket keH alapul nmni j amelyet

, az ingatlan 1936 utolsó napján

valóban megért.
Ipari és kereskedelmi üzle

tekben fekvő üzemi tőkénekaz
értékét akként kell megaJlapi·
tani, hogy ipari üzleleknél ál
talában az üzleti jövedelemnek
20 .százalékálól annak. öIszŐ

röséig. kereskedelmi üz\eteknél
áitaláb9n az üzleti jövedelem~

nek 1-5 szöröséig terjedő ösz~

szegben kell felvenni,

Az:lZ adózó, aki igazolni
tudja, hogy anyagi és keresel i
viszonyai tartósan leromloltak,
új adó vallomás csalohísa mei
lelt adójának ujabb megállapi
tását kérheti.

Nem szabadadóemelési 1l.la
pul felhasználni azt a körül
ményt, hogy az üzleti forgalom
valamel)' adózónál általánosság
ban emelkedett és az sem szol
gálhat az adóalap felemelésére,
ha valahol a munkanélküliség
enyhHése végett tÖ'bb l11unkást
alkalmaztak. A kivetésnél álta
lában figyelembe kell venDi az
érdekképviselete! véleményé~

és lényeges változást csakis
sUlkszerü indokolás alapj-án sza
bad eszközöini.új

A
I~Jl"h'l I'? l'Lrn Kl . aJat lclyesen.,apolJa,
mindig őrörnét leli benne.

lá!hatunk.. Agrártermékeket az
agrár és sok tekintetben 'kon
kurrens keleti országoknak nem
szállHhatunk.

- A?Í lehetne mondani, hogy
ha jóminöségü a békésmegyei
búza, az új rendszer nem tesz
kárára. Ez talán némileg ellen~

sulyozz21 az uj rend reanknéz
ve hátrányos hatását, de

félek, hogy él mienfmél
- 'úgylátszlk - hatal
masabb gazdaságiszei.
vezetek módot találnak
saját érdekeiknek él mi- .
énk rovására való hom~

loktérbe juttatására.

- Ezzel az intézkedéssel
szemben vármegyénkgazdakő.

zönségének, . gazdasZervezetei
nek lesz bizonyára mondaniva
lójuk. A magam részét ebből a '
munkából vállalom, de az ini·
ciativáns.k a közvetlenül érde
keltek részéről keH kiindulnia.

Válfozásokaz '.
adókivetési

asiíásp,an
A pénzügyminiszter a hiva

talos lap vasárnapi számábafl.
közzétette a jövedelmi és va
gyonadó ezévi' kivetésére' vo
natkozó rendeletet; émely 11

változott viszonyokn.ak megfe
lelően az eddigigyakodattal
szemben vá.ltO'z~sokatt~rtalma?;,

TELEPE
44&!.mc:a

s többé föl sem éledt Ma már
a .:.!yomai határhan csupárJ ~sak

Gyoroáról Békésre és Tunől egy· nulárrész neve mutatja
Váradra vezető ',országutak. ' hogy· körülbelül hol áHoU.

Neve először 1466~bal1 for-I' Szóval tantere volna nálunk
dul elő az okmányokbae, de;· is al areheologh'aoak, csak v'ál
valószlnü. hogy jóval régebben lalkozó szeHem kellene hozzá.'
alapiltatott. A XVIII. század A magunk részéről megigérjü\{.
elején méd· fennálloU. Ekko!', bogy minden egészséges kez
1703.és 1705 között a feUázi- deményezést minden erőnkből

toU :rácság " által elpusztíttatott· támogatni fogunk.

* 4=&4

előjegyezhetö

elynek
a, má csa

elUl ismerjI

AGNER F

s
a

műtrágya áHandóan kapható

ö

.::dol~ot~~:~a ez sjk::ÜJ~e, Iis ':~:lrh:!nák. ~~haio: u-
késöbb ~. hajdani Félhalom I gyanis szintén II gyomai határ

közséo helyét is felkutalhatnák baG terült el és s{)fsáro! Haan
és' es:tleg azoUani templomot Lajos ezeket írja:

Hajdan falu voH s máskép
Ujfahmak, vagy Fábiám~árának

neveztetett ~ ősi birioka volt ez
El vármeCiyénk terüietén vala-

.",

fi\iko i' nagybütoku Sinai csa-
ládnak.
F~ühalom igen alkalmatos \

·helyen feküdt, amennyiben a II

kÖ.zsegenkeresztü! vonuHaka ,

eg ell vé.de.ni a· békésmegyei
buza els" rendű min6sitését·

Vitéz dr. Márky BarnaaHspán nyUatkozata
Arra a hirre, bogya búzát megnyilvfmnlóilyenirányú ten

ezen tul nem származási hely denciákra. ·A [vá,rmegyeitör
szerint jegyzik fl tőzsdén, ha· vényhatóság részéről' megtör
nem minőség szerint; nagy léni minden lehetö. Sajnos, fel·
nyugtalanság hletkezeU a' bé- I iralainkra, érve!éseink re az uj
késmegyei gazdakörökben, mert l sághir~en ~oglah válaszon ki 4

a hékésvárme,Qyei búza elsőren- l vül ma.s v-alaszt nem kap/unk.
du búza, melynek presztizsét l - Mit jelentett nekünk
kikezdeüi nem lehel. A "Tisza- folytalja az alispán - a "Ti
vidt'ld búza"' megjeWléshez a szavidéki" minősítésmint mér
békésmegyei gazdáknak feltét- ka? Jelentett más buzafélesé
lenül ragaszkodniok ke·jl, En- gekkel szemben bizonyos, mé
nek az' érdekében bizd viLz lermázsánkint egy pengő körül
dr. Márky Barna alispán is. aki mozgó árdifferendát.

.az üggyel kapcsolatban a ko- "
vetkező nyilatkozatot teHe: Ezzel a;:onban ~em nyelt

a békesmegyeJ gazda,
Hivatalosan még nincs tudo- . hanem csak részben be

másom az ügyrőL Ha azonban hozta ft tel~hére fennálló
ilyen természetü intézkedés tör~ . szálliUisi l<öUségkiilijnb-
tént - ami ugy látszik tényleg. séget.
történt - ar: vármegyéni;: gaz- .
dasági élelére rendkivül nagy - Gondoljuk meg, bogy egy
jelentőséggel bir. . ) pengő ldlen~_ven fiHérbe kerül,
., . 'l .', mig a búza tőlünk Budapestre

- hallottam rO.8, hogy lh en " Hát' 'k k t. . - Jlh, nmyuan vagyun.y e e·
veszedelem fenyegetI buzankat, kintetben különösen a dunán-
egy éve már felhivták figyel- tuli vármegyékkel szemben
meme t az egyre inlenúvebben Hiszen csak' nyugat felé expor-
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enl felel

Me.grenditö ö-ngyHk~sság iör- ,. Ada~j~ ~Zo,lgá.lai.~~~n "reg-
té,nt ~Hí.r:.ius 2·án h~Jn-~lb~n. a ~el;) es 0 ora kozotr a~~e!léno i
Slratozugb3-nlevő Atlamlk ZSlg- olban felakasztQtta m<t.gá.t és I

mond tanyáján. Tilácz L-ajos~ mire feHét észrevették megh~lt I
1.5 esztendős kis béresHú., aki Az öngyilkosság Qka iSQleretlen, l

'I'
..-,.A.,, :H,·..' I·' o'.,· ,C'. o··k. - p' -. _~ ~ i 0 enlfer~utt

vízlevezető cSator-na
meg a céinak, a forgalolllra

veszélyes és elC5ufitja Gyoma
legszebb utcáját

BeHHcHák a gyümöJcsiál:l
piac] árusihlsát. Ezért
jon gyümölcsfa, rózsa, szőlő·

vesszó beszerzésénél köz
vetlel1ül Unghvát'~ József fa~s

ko!ájahoz, Cegléd. Kivá.nalra
ingyen küld árjegyzéket

Datoiy,aszőlő (Afus-Ali). A~

ü.de friss csemegeszőlő télen
mily inycsiklandoztató lehet,
amire eddig csak bor alal{já
ban gondolhattunk a hordóban,
vagy ha gyümölcskereskedóink
kiHföldről hozattak, amit mi

Egyheiysúoi szem!e e:redmén~;e,ame'ynek nemJ~€H_kom~entár megfizetni nem tudtunk. E
Gyoma 1> ö z s é g közönsége a Hősök emlékutjára, ahol dr. vágyakozásunk a Bolgárország

még é1énken emlé-l:rezhetik a Sorbán Jenő fŐS.lolgabirómeg- ból hozzánk került e csodás
Hősök em.lékutján megindult, lepetéssel konstatálta az árok szőlőtéleség termelésével tel
csatorl.1-á~ási munliálatokra, me~; szokatlanul n-agy dimenzióit és jesüH Hosszú időn .. át üdén
Iyek ellen Jlláli a.ldiO!' lwmoly megaU.apilottath~ogya vilileve· való tarthatóságát.. kemén.y husa
ki"ogáwk merüUck tet A leg", zető c.satorna a forgalomra ve- és különleges viaszbevonata
slebb utvon.aluukon egy 3 m.é· szélyes, de az utcát is nagyon teszi iehetövé Nálunk épp
ter 40 centiméter s,zeles és 1 elcsulitja. Mivel azonban mű- oly eredménnyel termelhető,

métel' 6-0 centiméter méiy ár- szaki kérd-és.ről van szó. a to- mint eredeli hazájában, bol
kot l-étesHeHek, amely sem el- vábbi intézkedés, előU kikéri nagyban kultivált, viiágpia~

he·lyélése, sem pedig méretei egy si'.-Hkér!Ö mérnö.k vélemé- . c,okat meghódítoU, s gazdasági.'
miatt nem felelt.ek me~ II kö- nyét az iráni:, hogy a rosszul feHendülését e szölőfsjtának

v~teehJli~Qyekl].ek Ilyen méie- épített vizleve..zetőárlWl hogyan köszönheti. Szaporitásra vesz
hi árkunk a határhan is aUg lehetne a követelményeknek sleje és oHványa garantált taj-
vaR. megfelelő állapolba .hozui. . azonos minőségben állami el-

Mikor az árok elkészült é:s Erre a ~orsra jutott tehát a lenőrzés mellett beszerezhető:

~mllak a.!k~ma~lan voHa nyil- Hősök emlékutjának vizleveze- Zöld IgnácUlál Sárkeresztú
vánvaló tett.' Pikó Béla fdldbir- tő árka, amelyről már épilés fon, aldnek hirdetésére olvasó
tokos beadványt intézeU a j.á- közheB megmondták, hOK" el- iok szives fig)'elmét 1élhivjuk.
rási fős.zol.g;a.biróihivatalhoz és, hibázott. A hiba valószinűleg ÉRTESiTÉS !
hang-sulyo.zta, hogy az $.rok el- oH, törté.nt, hog.,y az :y.ttest alá l
l' • " j l - , Grosz Zoltán üi!vvezelö u-Jiés:zlte.se nemcsa3; lOgy iSZUJ.- melyen letett átereszeket nem . ~.l

l l , j bb' nmk elhunvla alkalmával a&égte eu ~o 'l; 1.1al1em egl'enes-en veUék fel magasa ra, iHlOcm ~

l{öz-v-e.szélyes is, mert veszél'yez- a csatornát mélyitették Je az nagyközönség széles rétegei re
teii az emberek testi épségél, tltereszeldg, de azt olyan. 1'08Z- szérői megnyilviÍnuH részvt'1ért
al{a-da~Y'o-u;il a forgalm.at és UZ~ szul, hágy az árokI~~k n.ine.;; hálás köszönetünket kifejezve

j '] l )' tisztelettel tudatjuk, hogy az.zal, hogya fák 3.•0" e~mo-zu- meg fl kenő lejtése és igy igen
1~l l' k üzlelet nehai ügyvezetőnk szel-l0Hák a fÓ:.uet, pusztufI.::;na gyakran e!őíonluí, hogy II víz I

, lemében) eddigi üzleti sloká~telték ki a? utat szegélyező fa- nem kife1éiolyik a községbóJ, "
sainknak me~felelö módon tQ-sort Ezek eiőre b csátása urán hanem befelé. A leggyakoribb ~

~. k k váhb vezetJ·ük.he.lyszíni szemlét 'ért és anna eset azonban az, hogy a viz
e.fedményéhez képest índ.itvá- megáll a csatornában és onnan GP,OSZ ZOLTÁN F. T.
llYOzta a,z á r o k betöl1l-és~t leszivárog 11 főldbe, az alámo- Az císzakitott tedile1ekről

Ugyanekkor megáUapH~.ni kér- siis és tönkremenés yeszélyével származó/-t nőegyleteinelt szö
te~ hogy a községházá-hoz ve- tenyegetve az uHest egész buI'- vetségre, a TESz tngegyesűlete

zető~ ujonnan épült kocsiutak kolatá't márc. 3-án délulim 5 órakor a.
alaH elve~etö vizátereszek szá- nyen munkát végeztetett a TESz <.bztermehen (Budapest,
ma, elheiye~éseés méretei meg- község mérnöki hivatala. Elek I v. Falk ~e;:sa·il. ta.rtja tz~
felelnek·e á. &zükségJlek és te~ után a község közönsége jog- I évi rendes közg}'iHését. A közq
dit-. az elvi és gyal«>rlaU tő- gal kérdezheU, hogy mi lesz" 11 gytHésen a TESz, országos el·
vetelményeket. község uthurkolatának és csa~ nöksége nevében dr. Javomitz-

Dr. Sor!)án Jenő járási lö- tornázásának kiépítésével, ha kJ Jenó miniszteri tanácsos, a
sz.olg.abiró teljesltette Pikó Bé- l, az €'rr~ a célra szolgáló és igen! TESz társelnöke füg megjelenni.
la kérését. A helyszirii szemlét I keservesen dotált alapoknt ilyen I

a mult bét folyamán megtar~ I felesleges munkákra vesziI~ I
fúttAk. Egy bizettsItg száBt ki igénybe. 1

ö~~~~1
ÉVES BÉRESFIÚ i

" }"

VELODES

Külföldi
lóvásárlások

A következő héten befejező

előadásait tartja az egyesület.
Márcíus lO-én, szerdán este. a
Kisréti Olv~sókörbenFehér Ist
ván poIg. isk. tanár, 13-án szom
baton este 7 órai kezdettel pe
dig a 48-as Olvasóban Göndös
József poJg. isk. igalgató tart
üanepi előadást.

~~~~1m~~~~~ ::-~~.

'AZ lJ! I-JENTES INAS. '. esetén il gazda kÖ,lvetlenül ve- dákhüz Íognak jutni. A .vásár ' .-
LJ.E.Y van" bizony nf;y biz az: I g.yen ré~zt a lóvásárűkon ·é.s • lebonyditásának ellen6rzésé-
f) "1'l< f - " ,;" hoo""ir'l' ~':t kil·Ift)·i~ie·k- JL-=..ó.S7P;··':):v fl·FJ~.... h.. eJ) a k'"- c1'Jl.T1")~;r"~.i,'.( ~zo.r,p.nF:-l' f(}f!.l·_I~L.·-. 1?1\f;'O f'IS a tU!J!,e:; i [!.t!:>. ,öJ ot ,~"UA "'- ~~7 _., , h-, .• "., _o._~_.~ - , ~_,,- ~J:"" - 'J ~ ••

A fJeis.:djét belevágja I tett ál'~Jr f!. szorosan veU el'té~ kapni, tehát fl. gazdák jól te-

\
f'" /., - " 'kedtésj köl:<;.é~eklevonásáv·al ez súk. ha óvatosak iüvHetre íll-llff[Y ev kerne.n.y, nagy cif.:ViJO./.-·.'.P , ...." .

Nem i,'mer JI ilwsi :>2?N; l alal)OJlti~.ll(;S ci!eszükben 3. g"ftl~ kslmfl:>
"~.jjrll IJiáli egy.>:.c:er:(r/fst. I""'~V_"":""'~_~""" ",c ""'''''~'''''''''_'''''''''''''''~4''''''''''_'''''''''''~-A
SÚYt', l-dke ÖJfll. hfJ31.;~I!: l
lj/kg)' az ipa rit'sti1ldb:e. !
Átadom DZ ÖrÖksJgem.
Amit cipeUem már régen,
Kéi és Jel év: harminc hÓtlap,
Elég az inaSfufónak.
Tied ne/zezebb fariswya
Sok a meslerségiink titka
Négy év lapu!, tudod, beflfu',
fő, hogy a szived szeresse.
Kicsi fiu Pengő Pista,
Nem nőtt csak tizaro.s:wyira,
HaMr kfcSI~ ere/i: bősz

Bors is kicsi, azért erás.
Ki is tölti a négy évet,
Csak adj lsten egészséget.
Nem fog 6 benne csahídni
A já mestere: Szalóki,
Hiszen készpéf/z: neve Pengő,

Dolldrt L<;; ér, mire meRJJő.

Gyoma, 1937. február 21.

KRUCHIÓ ENDRr;

A TisdnluH Mezőgazdasági

Kamara telhivja a gazdaérde
keUségek figyeimét arraJ hogy
legjobb tudomúsa szerint a ka~

mara kerdletében a lókereske
dők már is kezelik felvásárolni
a kivitelre alkalmas lovakat

Ezzel kapcsolatban az 01's~áo

gos Mezőgazdasági Kamara tá. l
jékoztatása alapján tudl)másAra
hozza a karna.ra a ga2Jdatár5a~

dalomnak, hogy rendelet ké
szül, amely lehetövé fogja ten- I
ni, hog~1 hüHöldi !óvásádások ,

KÖZ

A Gyomai KözmüvelődésiE·
gyesulet legutóbbi sfi;erdai est
jé'n dr, Legezn Tibor ügyvéd
beszélt az Egyetértési Olrasó
körb-en. A nép-szerü előadó ez
uHal a .jog és tényleges halalo
mat ismertette az egybegyült
vezetőség és tagok előtt. Erté·
kes előadása most L" figyelmet
és általános tetszést aratott,
mely után Molnár Gyula 1m·
moros felol vasúsa szórakozta~

loH.



Ara 2 pengő

Sid
nászútja

Ez a könyv azt nyujtja, ami
ma a legtöbb ember életé
ből hiányzik: romantikát l

Eg\' félreismert szerelem
L-galmas és megható történel/! ,

Kapfúliónlinden könyvkeres
kedésben,IBUSz-pavilIonban

öldlad
Gyomához7 kilométernyire, a mezöberényi llyilasbéJn fek·
vő SO kis'·hohJasgyÖnyörű tdny: s'lirlok esetleg több par
ceHáb~n is eladó, Véielhel bJnkkölcsön! nyujt és továbbit,

felvilágositásl ad

ca Bék.é§nu~g.,rei Haiáno§ T .ak.aré k""
péndár Fiokin;ézete'} G-yown.a.

irás végett nz illetékes főszol

gabiróságnáL IHetékbehajtás kö
rüli panaszt tett még ~szóvá,

végül áHal ános derültség köz
ben 3 gyomai!őszolgebiróság
hoz pák'názott ajtót sürgetel!.

1\1 i t l il S Ó V sz k y : Talán fü
le ven az ajtónak?

Vitéz dr, Márky Barna alis- nyésztő kisérleti tangazdaság
pán dr. Legeza Tibornak vála- remek kollekciója lesz. A gaz
szolva kijelentette, hogya ma- daság különleges kiáHitásának
ga fészéről kevés befolyása lesz· keretéhen a 'tenyésztés üzemi
a ':I~ÁV s~np:hjainak ,kicserélé- adataival; a legbeváHabb 61
sére; de minden lehetőt clkö- mintákkal és a legcélszerübb
vet a kérdés kedvező elintézé- baromfitenyésztési eszközökkel
se érdekében. A gyomai fös1.01- ismerteti meg a közönséget. A
gabiróság párnás ajtaja kizáró- iig !iét hét választ már csak el
lag az alispán hatáskörebefar- a mezőgazdasági kiáHitús meg
tozik, tehát a fószolgabiró nenl nyitásáiól és igy érthető. hogy
téhet arról, hngy nincs párnás most már tömegesen igényli a
ajtó. - bel és külföldi érdeklődő kö~

A továbbiak. S:QrAn megejtet. zÖnség akiállilási igazolványo-.
ték G tisztujitasokat. A ldiém- kat, amellyeKkel tudvalevően

lő választmán)'ba fi bizottság féláron lehet Budapestre utnz
javaslata alapján Beliczey JVHk· ni. A kiáHHási igazolvány (ám.
Jóst, Zsíros.Andrást, Schneider 1.30 pengő) fi Gyomni Ujság
Mátyást~ fi főispán inditványá- kiadóhivaíaiában kapható.
ra Orsova'y Alajost, Tel€lgdy Lu- A. gyomorfel<é!y felismeré
jos drA és Torkos Béla drA sének biztos módja. Dr. Szerb
választoUák meg. Zsigmond fi neves gyomorspe-

Utána szaravsi iöszolúabir6- ciali· ta rendkivül érdekes nyi·
nak Darin László d.'.. ;árme- l lal1>.ozatot adott fi gY0l'norfe
gyei t~egyzőt, ali: ezzel' meg- ~~élyről, amel~ ann~ri:a. elter
üresedett másodfójegyzőiállis- Jedt, hngy mmden Olodl,k e~.

I ra Bako.!> József dr. volt' g'yO- i ber nszenved benne. ~U a .Je~
mai tb~ főszo!gabirótvA1asztot- ~ lentos és hasznos velemény!

, ták meg. l közlí Tolnai Vilá?lapj~ uj szá..
A közgyűlés délután. óra- Ima, .am~ly most Je!~n~ meg, A

kor ért véget .1· legklválobb magyar Irok novel·
. láin kivül nagyszerü folylatá-

- sos regényt és közel száz pom-
Baromfial" galambok és pás képet tal.ál az olvasó a

nyulak válogatott koHekdója népszerü képeslaprilan. Tolnai
a mezőgazdasági kiállit.áson Világlapja egy száma 20 fillér.
Az országos mezőgazdasági ki- Asszonyom l Akar is bol-
áUilás rendezősége évről-évre dog elégedett lenni cl Gondol
nagyobb sulyt vet arra, hogy jon arra, hogy az izIésesőltözn

baromfi, galamb és nyul cso- ködés a siker titka. Gyönyörű

portok egyre teljesebbek és tö- kosztüm, komplé, ruhamodelek
lkéletesebbek Clegyenek. és fő- közt válogathat, ha megrendeli

ként arra, hogy, megfele~ően a PArisi Divat lapot, melynek
nagy választék álljon rendelke- . ára 60 filler.
zésre.~, Az id'én a baromficsoport -----------
legtanulságosahb és egyben leg- ,A Gyomai Ujság nyom
mutatósabb ré.sze kétségtelenül dájában egy 15-16 évés
<il g~döUői m. kir. oo-omfite- !eán~q felvétetik.

hirei

Bakos József dr. volt gyomai tb. főszolgabirót

másodföjegyzövé választoUák

Békésvármeg)'e törvényható
sági hizottsága a hét elején
rendes évnegyedes kőzgyülést

tartott.
Vitéz, Rics6y Uhlarik Béla

főispán elbucsuztatta Kozma
Miklós lemondott belügyminisz
tert, majd bejelentette, hogya
kormánya vármegye rászoru
ló szegényei és szegény gyer
mekei részére 17.400 kg. cuk-'
rot engedélyezett és ,ebből ti

mennyiségbői az orvosi vizsgá
lat megáHapitása szerint a gyer·
mekek minden ellenszolgálta
tás nélkül fél kg.-os adagokban
fognak részesülni.

- A Békésszentandrfls és
Szarvas közötti betonut nagy
szabásu épitési mnnkája meg
kezdődött. A Békéscsaba és
Gyula közötLiáUami ut több
kilométeres szakas>':án pedig ki
szélesHéssel egybekötve, as~falt
burkolat létesül.

det elboritottak. Szegeden, Szol
nokon és Kecskeméten talajvirl

. tört fel. Egyes városrészek viz
alatt vannak. Több vályogház
összeomlott. - Az olasz fascista
nagytanács kimondotta, hogy
minden olasz férti 18 éves ko
rától 55 éves koráig katonakö
teles. - Három román szélső

jobboldali diák leszurla a jassyi
egyetem rektoráL - A jugosz
láv miniszterelnök szerint· Ju~
goszlávia és Magyarország vi·
szonya lényegesen megjavult.
- A nemzeti csapatok három

,oldalról körülvették Mactridot. l

A főispán jelentését a köz
gyűlés egyhangltlag tudomásul
vette, majd Legeza Tibor dr.
napirend előtt hangoztatta; hogy
ez a vármegye nem dolgozhat
a terményárak csökkentése ér
dekében.Ebben az évben 540
km. vasl.l.ti sint keH kicsen.~lai

az országban. Kövessen el a
vármegye mindent, hogy minél
több sinmegujilási munka vé
geztessék. a törvényhatóság te
rűletén. A szikjávitásb.oz hol
danként 120 helyett 160 pengő

kölcsön lenne szükséges. A
nagyvaradi káptalan irázi gaz
dasága endrődi munkásokat

_szerződtetett. a megállapodás
hat oldal terjedelmü ~s mhc
zen lehet megérteni. Kötelező

vé keH tenni, hogy. ezeket a
szerződéseket mutassák be alá-

A nagyvilág
Halla Aurél kereskedelmi fil·

lamlltkárt a szom~athelyi, Nagy
Emil volt igazságügyminisztert
a~ ipólysza1ltai kerület ország
gyülési képviselőjévé választot
tfik.> .:.:.:... Schuschnigg osztrák
kancellár március második fe
Jébenhivalalos látoiJatást tesz. . D

Budapesten. - Ellanyhult a·
pécsi bányászstrájk. Az igazga
tóság .teljesítette II bányászok
bérkövetelését, de 146 munkást
elbocsátott. - Miskolc és Ba
lassagyarma t környékén II fo

lyókkHéptek a medriikből és
több ezer hold kilerjedésü föl-

GYOMAI UJSAG '. 5. 1931•. méreiLis 6.
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Anyakönyvi hirek l késve' yei" '. . . Most jelent me,! 320 oldat,

" A gyomai anyakönY,vi hiva· , .. Q I "" MahleJr
. !zön:yveibe február 26·tÓI er4v I IZ a

március 5·ig a következő b~· ,Jii

jegyzések törté:lte~: ..Ö ÜIéS
S7J:jjeteH: Uhnn Gyorgyné

Fási Ilonának fia, Elemér Pál
és Ernő Dezső, ikrek, Oláh La·
josné Juhos Eszternek leánya,
Piroska Eszter, ref., vitéz Le·
várdi hnréné Véha Veronáuak
leánya, h~én, rk.~ Aranyos Má·
[;Vasné Gy. Sz-abó Ilonának leá
nya, Margit, ck., Dobosy Ká
rolyné Dobossy Hermin,ának
leánya, Klára Hermina rI>.

Házasságot !,ötöHek: Homok
István és Csontos Terézia, Mol
nár Albert és V. Balogh Julian
na, Polányi István és Roduska
Mória.

Meghaltak: Farkas János 66
éves rk., Özv. G, Juhász Sán
dorné B. Kovács Sára 91 éves
ref., özv, Izsó· Lajosné Szilágyi
Eszter 62 éves, ref., Neumann
Mária Erzsébet 8 hónapos, ág.
ev., özv. Tuba Istvlm.né B. Sza·
bó Eszter 73 ~ves, ref., THácz
Lajos 15. éves, rk.

iiÁZIASSZONYOK! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb
tésztarecepteket megkapja, ha
még Úlakéri a Dr. OETKER
féle világbírű FÉNYKÉPES
REGEPTKÖNYVET, m el y e t
bárkinek ingyen megkiild a
gyár: Dr. OETKER A. Buda
pest, VllLConti·utca 25.

"MutatÓ>sdi". a legujabb tő

megőrfilet. Az amerikából jött
legujabb tö~egőrüLetről rendki
viU' érdekes képekkel muszt~áH
cikkel.l{özöl a Délibáb uj szá
ma,arpely nagy terjedelemben
és gazdag tartalommal jelent
meg. Pompás illusztrált rfidió.,
müsorokat, egyfelvonásos szin
d a r a b ot, prernierbeszúll1olót.
színházi pletykákat, nagyszerü
mmi'ovatot és több mint száz
szebbnél sz<:bb képet talál az
olvasó a népszerű szinl1ázi ké·
pesl~pban. 'A Délibáb egy szá-

ma 20 fillér.
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fa~borpincészete

SlJ.ltvadkerr, PestlI'e_I:ve.

Sbe,kesztésért és kiadásén fetelös ;

leHa.d
sih:-qösf'u el~O$d.4r

Cm a hiadÖbrJl j .

IN AGNER MARION.

Hungária könyvnyomdavállaial, GYO:rlJa

felelös üz~mve7.~tö: W<illlí:ich 1VUh.~ly,

A Gyomai Terme16k S.z:ö"di;e1;e4e
vendágiőlében 1 liter <!:amatós' asz
hli bor 35 fillér' (5 liter Ybteln~i\.

Föüzlctében ki.szolgáló lányok feJvé(et~

nek Szak!l1,ib~lkk előnyhen. 5--2

Julius egyre, vagy korábbi időre,

négr esetleg háromsL:obásés me!
U:khelyiséges lakástkeresek. Közelebbi
cím il. ki"dóhivatalban 3·- 2

Zöld Péter értesiti él közönséget,
hogy K05~ulh Lajos u. 22 szám alatti
IE kásán Szép' gyül11ölcsfa ollványokái
le.het kapni, 3~:1

Bocskay-utca 27. szám alaH
egy jókarban lévő félház sza
badkézhől eladó.

Eladó a HnrtllY Miklós 'ulon egy csa
ládi 11áz 2000 P.-ért

EI21d,') 38 nlagy;trllold .ftild. Görjigál-
lásOD. nagy te!l~' reL. ..

Eladó h6z él Í10S0k emiékutján4.500
P.-ért, s'!É:p nag", relekkel a. Horfl1\'.
MikIÓ:3l;j{)(; c:g': l1a::::.)' c,aládi ház a
piactér köze'étlen 1200D PA~rt. É!'de1,
lőd6k fo,dulj'lrJtJk f!s6Baiázs\ngaiJall
forgalmi iroclájához.

Zamatos minősé.gll,·magas fok~

ceglédi fehér, uj~o.r jíf~rellkéJ1t 40
fillérért kaphatú Kerekes Károiynái.
Ugyano!! al Ó bor literje 56 fjllér,

Mészáros Pát!'lé nő!· 'S,abó er:.y se-
gédhinyt fölvesz.. 1-1

Szép mahagóni e~édl.ö olcsó án~n

eladó. "\~egtekintlJetö. l{os,wLh Lajos lJ.

19. fizám alatt 3-3

I

A S T E U R}

LENSÉG

o

ár

Orgonahangok
Hangos Magyar

Világhiradó
kiegészitö műsorok.

Ezen tudorn ányos filmet, hogy Elin·
Jenki megnézh6se és amelyre külön
meghívjnk az iskolás gyermekeket is

vasárnap a fél 5 órai előadás '
10, 20 és 30 filléres helyárak-

kal lesz megtartva,

AvHág egyik legnagyobb j6tevö.
jének megrencmö életrajza. .

LÁT H.A. T AT

KoronD Haiigos Mozgó Emhőd !
I
I

vdsé:nöp N~i 5, Ié! 7 és fél 9 Ód';;Of i
lr~~~~~ft

I I IOLCSÓBB A BOR I
l" 22 af iS;~d;"~Z'
f e~;\' liter kadarka; \"H~\ I
fi i(~~é' feJ'telt Il.,'bm: S(lHv:j~\- i.l ',ert áHom:isr~ ki.szi!JUhCil I'.'i s ieladvÍl. Vasuti íuvürkO.
I 4 fillér lHerCIIK<?nl. Csah>

Paul
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. teseÍJ gdC'k a s~áJi!tá" tar
Anita l.Quise, Donald '.Voo.::!s. famá'a l-:ök~ölI: hordöm
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tísdobozban, t}é:r~:1'':.nll'é"E:':o ct tltűaJkotás izg.aln1~1s1 elragau6 és
a legnagyobb IwHurfijm. Beralm keliem~5 . édeskés, J

tis;l;ta, tökéletes zamatuak !
és 111 e m savBl'lywak.

SZ'ékeJy Ferenc kft.

get venn.i és pótolják a [éli tor
natertl1i tréning hiá!1yáL ~Und<

ezek ellenére a csapaHól jó kö-
zepes teljesHményt A
csapat, hogy összeáHi-
tásban indUl, e~z még bizonyta
lan. Reszben a játékosok ma
gata rtásán, részben pedig a ve
zeWség szigom rendelkezésein
fog a csapat végleges
kialakulása. A vezetőség sokat
tanult az elmult évek íolyamán~

tapasztalt, játékosok magatartá
súo, kifogja zárni a h::hetöségét
annak hogy önfegyelmezetlen
játékosok; szerepelhessenek a
csapatban és ezzel megt'ontsák
a még jó csapat - egységét is~

Bízunk játékosaink önfegyel
mében klub szeretetében és :re
méljük egy játékosunkkal szem·
ben sem keH szigorú maga tar
tó intézkedéséket alkalmazni.
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A gyászoló csal~d

és a Grosz Zoltán k, fo t.

KöszönetnyHvánítás
Felejth.\;teikn haiottunk véS(

tis7..lességén megjelent Biró
ságok,. Hatós<\gok na.gyerdec
mU veietőine7<; és tagjáim,k,
ali' Egvházak nagyrabecsült
!(ép\'is~elöjnek, az lparteSlüiet·
nek. -a O";'OJLai ,D:(11jrdánaJ-:~

az Önkéntes Tílzoltó Egy·e
~iílel kÜldöttségének. az ÖS7_
sres többi 'Tes1fíleh:knek.
Egyeslile1eJmet, Kartársaknak
és megjel.elJteki1~k ezuton tol
nlá{:sülfuk őszinte kö~z.öne...
Hmket.·

E fuérheteJI'el) veszteség.ünk
alkalm;eal harátai11k, isme
rőseink és jóakaróink részé·
rői hífej<:Jesre íuHatolt rés7
\'étűket és v1gas.ztaló szavai
kat ugnmci'ak hálás s7.irveJ
kösz{'t"n~üt. -

gyomai !,;.iwsoitvettek i h. j()85 Il.-Ö\

félhaÍl;,i szántÓ! (Jarai R<.)zö Draho La
josné és társaitól 729 P.-érte

Csapó lJl~\)3 (nős Polonszki Zsu
lsdni1áv-an gyorn~i 1a~{os vett 666 n-Öl
z6icllapcsi szán;ót Z, fekete Ján,Js gyo-
m.,j iako:>tól no p .-~rt. . . .

Wagner Ádam és neje Klein julián
na gvomai lakosok vettek i 11. 677 n,
öi iéihalmi szántót Wagner ÁU,,1l1J és
neje Ailer Niária gyo;naí h\b~oklÓI
J050 P.-ért.

Koyács Lásiló es neje B. Eis,; .\1árla
gyoinai lakosok'\i:Hek egy [ola!akerti
lakóházat özv. Nemes Miklósné Bárdos
Irén rákosl~egyj lakoslol 600 PArt.

Az érdeklődés lwmlokteré-
a halnan dél u tc'.ni

GyTK őszröl elmaradt bajnoki
mérkőzés álL Ebből az alka
lomból felkerestük Csáky Dá"
niel GyTK főWkád, aki a GyTK
tavasú siartjáról a következő'

ket mondta:
A í-én Endrődön az

ETK csapatával méri öss.ze ere
jét, először a: tavaszi szezonban.

A csapat a tél folyamán pi
hent, t6:mate.rmi !::r-éninget nem
végzett. A rossz, kedve-zőlIen

időjárás miatt pálya trénil.1{5et
sem tudott elegendőt venni.
Igy telJeSEm ké:szüleHenül indul
a csapat a mérközéselmek. Ez
részben hátrányára van a most
induló csapatnak. neméljük
azonban, hogy amennyiben az
időjárás megengedi. a játékosok
törelredni tognak kiadós tr~njn..:

ezZÖLD JGN
Sárkeresztur, (Fejér-megye).

Komolv összeíró ü5!vnbkökel
minden meg;;ében -\erEsek !

B. Kovács Gábor és neje Biró Er"'sé~

bet gyomai lakosok vettek 2 hold 2'78
n,-öl tanyaföldi szántót Csatb Jánosné
Nagy Á. Eszter gyomai liIkos(ól 1800

P.-ért. -

Biró István és neje Payer ;\-Iagctolna
gyomai lakosok vettek egy ·bclleJkes
lakölJázat Csapó Llljosné SLilágyi E,;z~

ter gyoJ1Hli lakostól 2450 P.-ért.

Wagner Ádám és neje Ailer Márton
gyomai lakoso]( vetlek 3 11. 10·H n,-öl,
4 h. 833 n.-öl, l lJ. 1347 n -öl tanya
földi szántó! és l 11. 733 n.-öl görbekut
laposi száo!ót Bere Imre (nős Szilágyi
Máriával) gyomai lakostól 8900 P.-ért.

Varga István és neje Dinya Etell<.'!
"yomai lakosok vettek 13 iL' Ö:, 576
~,-öl, 103 JL-öl és 806 lI.-öl kölesfené
ki szántót Kádár András es neje Pata
ki Róza badapesti lakosoktvl 580 P.-érl.

kk. Sági AutaI gyomai lakos vett 802
n.-öl pocoszug és llOltkörösi szántó!
Erdei Teréz: gyomai lakoslóJ 620 P.-ert.

Garai Róza Drahú Lajosné és társai
gyomai lakosok vettek egy beilelkes
lakóháza! Molnár Sándorné Molnár Esz
ter ujpesti 1a1\05t61 950 P.-ért.

Barátll LászlÓ és neje Vi:rfS5 Eszte,;

A\traien jg~r~yt l;jl:l~g!tú. !\ö;:~~)~'~'2-~ii és
(,i'~tt-rrnö ÜljtiL Csod:'ts. D~gy .. laDHürtü
l'~ 1:)(.)gyi.,jli ternéJlY hustJ r kt:n,,;:'n3t.~S :l.fO
llJri.jll, 161 ta.rtÚLH~t és sZ111ij,h~itú_ i\1a ...
gas áron frlt':kesítJlelÖ. A ic-lt'nkor íeg
érlék~sebb csel1\eges!.iilii\e. 20 darab
siOlavt5szÖ 6.- ~); 15 díb hazRi gyö
keres 6.- F', lO lIrb oltvány Riparhn
6.- P, 10 drb Berlanderh! 7.- P.
Kérje tanulságos !eirásomat s árlapí)-

mat más faj()l(fól és gyűnüUcsfaoit

'lányokról.

Gyoma özség
ingatlanforgallDd

A'l~("". ",r At'. , -JL. r r-\v

{Aius c

Heg-hivó
A Csudaballai Legeltető Tár

saság évi rendes kÖlgyüléséí
1937. évi március hó 14-én d.
ll. 2 órakor tartja meg a .köz
ségháza tanácstermében, mely
re a tagok tisztelettel meghi
vatnak.

T kR G Y:
1.) Jegyzőkönyvvezető és hi

telesHők kijelölése.
2.) .M:uUévi közgyülési jegyző

könyv felolvasása és jóváha
gyása.

3.) Számvizsgálóbizottság je
lentése.

4.) Pusz!agazda évi Jelentése.
5.) 1937. évi költségvetés meg

állapítása.
6.) S.rénaosztóbizoUság meg

választása.
7.) A Bánffy-féle bédet is

mertetése.
8.) Esetleges indHványok, me

lyek a közgyülés előtt 8 nap
pal az Elnöknek beadandók.

Gyoma, 1937. március 4·én.

Az Elnökség.
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E L Ő F I Z E T É SI AR A K :
Negyedévre 1'30P, Fél évre 2-60 P, Egész évre 5'20 P

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik n1inden szombaton reggel.

Felelős szerke5ZtCS: WAGNER M.ÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyha\1ábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetes
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél· 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2ószázalék kedvezményt adunk.

Megjelent az új
gyap juértékesí

tési rendelet

Tataroztatni kell
a rozoga
épületeket

da negyedikes polgári iskolai
tanuló. 8. Himnusz. Előadja a
levente zenekar.

Az előljáróság kéri a lakos
ságot, hogy az ünnepségen mi
nél nagyobb számban megje
lenni sziveskedjenek, a háztu
lajdonosokat pedig ezuton is
felhivja, hogy házaikat lobo
gózzák fel.

A vármegyei épitési szabály
rendelet alapján a főszolgabi

ró elrendelte, hogy alakósság
tataroz lassa azokat az épülete
ket, melyek a vakolat lazasága,
vagy más szerkezeti hiba miaU
veszélyeztetik alakósság tesli
épségét.

A rendelet kiadásával egyide·
jüleg a főszolgabiró utasitolta
Gyoma és Endrőd községek
előljáróságát, hogya rendelet
végrehaj lását ellenörizzék és
amennyiben al{adna valaki, aki
nem tesz eleget a rendelkezés
nek, az ellen tegyenek kihágás
miatt feljelentést.

A főszolgabirói rendelet vé
gül arról intézkedik, hogy ab
ban az esetben, ha a háztulaj
donos a rendelet ellenére sem
tataroztatná kifogás alá eső épü
letét, ezt a munkát a tulajdo
nos terhére a hatóságok fogják
elvégeztetni. Amennyiben erre
szükség volna, esetleg kiIakol
tatásokat is elrendeltet a tő

szolgabiró, hogya kifogás alá
eső épületek lakóinak testi ép
séi!.ét megóvják.

A földmftvelésiigyi miniszter
85,000-1937 számu uj rendeleté- .
vel szabályozta a gyapju árát.
A rendelet szerint a gyapju át
vételi árára nézve a világpiaci
átlagáron alapuló számitás i-

nemzet közjogi követeléseit a
kiegyezéssel sikerült biz lositani,
ott kellett volna folylatni a ma
gyar nép, a magyar parasztság
gazdasági megszervezését és
megerösitését, ahol Kossuthék,
Széchenyiék kezdtél.: De a 70
es és 80-as évek gazdasági li
beralizmusa idején ugyan ki
törődött volna a jobbágysorból
felszabadítolt magyar paraszt
ság védelmével.

Igy történt, hogy a magyar
földmivelő mindjobban elm~
ra dt gazdasági versenyképesség
ben, földje mindjobban eladó·
sodolt, miközben a kapitaliz
mus kiépitelle a maga bevehe
tetlen fellegvárait Magyarorszá
gon is. Ha a világháború átme
neli konjunkturája közbe nem
jön, már régebben összeomlott
volna a magyar mezőgazdaság.
Igy elodázódott 20 évvel a vál
ság. De a ránkszakadt válság
legmélyebb pontján ma is áhi
tallal emlegeti a magyar nép
Kossuth nevét, ma is várja a
felszabadilót, aki vissza tudja
adni a népnek magához való
önbizalmát, aki hitet tud önte
ni belé, aki el tudja hitetni ve
le, hogy

"A magyar név megint szép lesz)

méltó rég i nagy hiréhez."

Uj magyar március. Szavalja
Kasza Imre negyedikes polgári
iskolai tanuló. 3 Ünnepi be
szédet mond: Göndös Józsel
polgári iskolai felügyelő-igazga
tó. 4. Talpra magyar. Énekli a
Gyomai Dalárda. 5. Petőfi Sán
dor: Nemzeti dal. Szavalja Sza
lóki István negyedikes polgári
iskolai tanuló. 6. Háromszinü
zászló. Énekli a Gyomai Da-
lárda. 7. Bucsy I: Az uj már
cius. Szavalja Medveczky Mag-

egintn
lesz"

11

alsópapságról majd az állam
fog gondoskodni.

És e l r e n d e l t é k hogy a
jobbágysorból szabaduló pa
rasztság gazdasági megerősiLése
céljára egy országos földhiLel·
intézetet áUitanak feJ. Kidol
gozzák az· uj községi rendszert
és a községeket a köz1ekedé5i
utak hálózatával, ezek jókarba
áUiLásá val bekapcsolják a gaz
dasági forgalomba. E célra
mindjárt 10 millió forintnyi
hitelt nyujtottak a közmunka
miniszternek.

Kossuth népe tudta, hogy
miért folyik a szabadságharc.
Nem a király ellen fogott fegy
vert, nem forradalmat akart,
csak megvédeni kivivott sza
badságát. És hiába bukott el a
honvédsereg, hiába bujdosott el
Kossuth Lajos: a nép attól fog
va csak Kossuth nevére eskü
dött. mert ösztönösen tudta,
hogy ez a nép egyet jelent a
magyarság megmaradásának,
gazdasági és politikai függet
lenségének biztositásáva!.

Évtizedek mulva, mikor a

Gyoma .közönsége
nagy lelkesedéssel
készül március 15
megün!1eplésére

Gyoma község közönsége az
idén is nagy lelkesedéssel ké
szüJ március 15 megünneplé
sére.

Délelőtt a felekezetek temp
lomaiban istentiszteletek lesz
nek, mig délután 3 órakor nem
zeti ünnepet tartanaK II hősök

szobra előtt, illetve rossz idő

esetén a községháza udvarán.
Müsor a következő:

1. Magyar Hiszekegy. Énekli
a Gyomai Dalárda. 2. Vicsay L..

nA magy
11

sze
Kossuth Lajos! Van-e egyet

len uLtalan falva a csonka or..
szágnak, amelynek népe ne
emlegetné ma is meghaló áhi
taltal Kossuth nevét. Talán
templomtorony sincs még sok
kis zsellérfaluban. iskolát is el
felejtettek még é p i t e n i, de
Kossuth emléke, Kossuth alak
ja mint eleven aposlolé, ott él,
olt jár nlinden magyar falu ut
cájánma is. Mdyen, kitörölhe
tetlenül, ahogy egyetlen név
sem rajta kivül az ezereszten
dős magyar történelemből.

Az egykoru feljegyzések meg-
. írják, hogy mikor a győzelmes

márciusi szabadságeszmék visz
szaveresére fegyvert fogolI a
magyarság ellen a reakció, a
magyar faju nép 5eregestől tó
dult a nemzetőrség soraiba és
szorgalmascm végezte a katonai
gyakorlatokat. Különösen a
jobbágysorból felszabaditott pa
raszlság vonult lelkesen Kossuth
zászlói alá. Az ifj u szégyennek
tartoUa volna otthon maradni.
Az apák és anyák maguk küld
ték gyermekeiket, a nővérek

maguk ösztönözték fivéreiket,
hogy fegyvert ragadjanak. .

Valóságos csodát teremtett
azon a nyáron Kossuth hivó
szava. Mindenki tudta, hogy
mit jelent a népnek a márciusi
eszmék győzelme, hiszen ak
kor mondták ki, hogy a köz
terheket az ország minden la
kosa különbség nélkül, arány
lagosan fogja viselni. Nemcsak
a jobbágy hQzza tovább egye
dül az adóigát. Tudták, hogy
Kossuth niegszüntette as urbért
és az azt pótló· szolgálatokat,
adózásokat. Örökre megszün
tette a robotot, a dézsmát és
elhatározták, hogy a földes ura
kat az állam fogja a jobbágy
szolgáltatások elmaradásáért
kártalanitaIii. Megszünt az uri
törvényhatóság, a papi tizedről

a papság minden kárpótlás nél
kül önként lemondott. Ezt is
örökre eltörölték. Kimondva,
hogy az ily módon károsodó
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ne kifogás alá. Más vidékeken
buzaliszt és rozsliszt keverék
ből készilenek ilyen kenyeret.
Ugyanezt Gyomán is meg le
hetne csinálni, annál is inkább,
mert másutt ez a kenyérlipus
kitönően bevált.

tojás
méré-

Zavarok a
sulyszerinti

sénéI
Az üMKE irja: Annakide

jén részle/esen ismerleHük azt
a miniszteri rendeletet, amely
előirla, hogy 10 darabon felüli
tojásmennyiséget csakis súly
számra szabad árusitani. A ren
deletnek a gyakorlatban való
alkalmazása körül különböző

zavarok mutatkoztak.
Egyfelől kétségtelen, hogya

sulyszerinti osz~ályozás m:mka
és költségtöbbletet okoz, tehát
megdrágitja az árut. Ezenfelül
a mérlegelés közben további lö
réslehetőség áll fenn és a töré
sek számának emelkedése to
vábbi köHségtöbbletet, illetve
drágulást jelent.

Másfelől az a helyzet, hogya
rendelet fógahilazása nem elég
preciz, mert csak azt mondja
ki, hogy tizdarabon felüli to
jásmennyiséget csak súlysze
rint szabadárusitani. De nem
mondja ki azt, hogy vásárolni
sem szabad másként, csak súly
szerint.

A rendelet réseit kihasznál
va, a kofik súlyszerint adják

buza, melyet évente vet
nek el.

Ezt az ujfajta buzát csak
egyszer kell elvetni s azután
minden esztendőben learathat·
ják, anélkül, hogy szántani és
vetni kellene. Az ujbuza szeme
még nem tulságosan nagy és
acélos. De takarmányozásra s
másodrendű liszt örlésére fel
lehet használni.

(A Gabona és Termény oUj
sag hiradása.)

köttelésbe a süWiparosokkal és
hass~nak oda, hogy a kenyér
árakat leszállitsák. Véleménye
szerint a süWiparosoknak is
megfelelő volna, ha a 34 fillé
res fehér kenyeret 32 fillérért,
a 30 filléres barna kenyeret
pedig 28 fillérért árusitaná!c

Ezzel egyidejüleg a főszolga

biró kivánatosnak tartaná egy
olsan kenyértipus bevezetését,
meJy megfelelne a munkásság
kereseti viszonyainak és élvez
hetőség szempontjából sem es-

b) minden esztendőben

éppen olyan buiasze
meliet terem, mint az a -

a) csak egyszer kell el
vetni, mint a főmagot s
azután minden eszten-

dőben Idnő,

termékenyHeUék meg. Ebből

olyan buza keletkezett, amely
nek a következö tulajdonságai
vannak;

A hatóságok legutóbb azt ta
pasztallák, hogyasütőiparosok

a kenyérárakat tulzoUan fel
emelték és ezzel a legszegényebb
népréteg megélhetését nehezi·
tették meg a legjobban. Mivel
a kenyérdrágitást abuzaárak
nem indokolják, dr. Sorbán
Jenő főszolgabiró utasította
Gyoma és lo:ndröd községek
előljáróságát, hogy vizs,=:áJják
meg a kenyérárakat és annak
eredményéhez képest az ipar-

testületek utján lépjenek össze- .

I\1ese - valóság?

rányadó. A világpiaci átlagárak
a békésmegyei A) minőségü 30
31 százalékos rendement-tü
községi fésüsgyapjura vonatko
zó módszer szeri.nt állapittat
nak meg. A rendelet intézke
dik arról, hogy ezt a világpi
aci árat miként kell átszámi
tani. Huszonnégy pengés ár e
setében a belföldi alapár 1.80
pengő és 40 pennyig fokozato
san 2.56 pengőig emelkedik.
Amennyiben a világpiaci ár 24
d. alá csökkenne, úgy a kor
mány részéről intézkedés lör
ténik újabb árszámitás iránt.

Az exportra kerülő gyapju
mennyiségek érlékesiléséről e
setleg felmerülő veszteségek fe
dezésére a gazgák zsíros kiló
gramznkint 2 fillért fizetnek
olyképpen, hogy az árlapban a
gyapju árát 2 fillérelolcsóbban
tüntetik fcl. Ezenkivül a gyap
jufeldolgozó vállalatok további
2 fillért tartoznak a Futura
pénzlárába befizetni.

Az előző 1936-os évi ter
mésből visszamaradt készletek
nem tartoznak a rendelet ha
tálya alá.

A Kanadai Mezőgazdasági

Intézet kisérleti kertjében 0

lyanbuzafajíát állitottak elő,

amely félig meddig megfogja
dönteni azt a hires közmon
dást, "aki mint vet, ugy aral cl.

A közönséges buzakalászt az
"Agropyron " nevű fú porával

lrja: H. E.

Bár most vidám versre pengetem a lantom,
Szabadjára még sem eregeiem hangom:
Halkan szólva is lesz hatása e szónak,
Hogy ime fölcsaptam ; - jövendő-mondónak.

De mert e téren is dühöng most a verseny,
Kalendáriomba nem kerül e versem,
Noha próféciám nagyobb helyet nem kér,
Mint amennyi itt, e rovatomban eltér.
De itt joggal kéri, mert mi benne án ma,
Az kedves községünk hőn ápolt vágy-álma.
Szép is lesz e jóslat, amit most elzengek,
És amibe ezzel máris belekezdek:

RIME DA ODTIKUM Kivül sima e fej, meIystudiroz, számol,
Terveket kovácsol, s azok között rámol.
De mig kereskedik szénnel, fával, mésszel,
S vezeti a Hombárt még pediglen ésszel,
A szerkesztés mellett arra is volt gondja.
Hogy tegye könnyebbé, mi a népet nyomja?
A harcot alétért ... S kisüté sebtében
A G Yo m a i C s i r k é t rácsos ketrecében.
Agitál meU ette, oktalja a népet,
Tanórát ad néki, tanulságost, szépet.
S a nép öröommel jár, megy esőben, sárban,
Összegyülni kedden este a Hombárban,
Ahol értekeznelr. Komoly mind egy szálig,
S a sok értelmes szó mind haszonra válik.
Tücsköt-bogarat ott össze ők nem hordanak,
Egyengetvén utját a csirkeocxportnak. o.

Mint Pallas Athene, ki Zeusz agyából
Pattant ki és öltött testet egy szikrából,
- amit ugyan tudom, nem hiszel már te se'
hiába mondja igya mythos·i mese, -
Ugy ölt mostan testet egy gondolat Gyomán
Amelynek ...;.. mint látjuk - áldás fakad nyomán.
:\iert ettől lesz Gyoma módos is, meg rangos,
Minden ház udvara csirkezajtól hangos,
Hisz' ha az Ég minket csak egy kicsit szeret
Ketreces csirkénkkel hódittat majd teret.,.

Az ötlet, melytől majd fürdünk vajban-tejben,
OU fogant meg, ama gondolkodó fejben,
Mely Szerkesztőm nyakán ül a vállak között,
S fésü sem kell neki, ha - megtörülközött.

Melyel ma még aprók, esipkedik a lécet,
Azonban pünkösdre beveszik már Bécset
És ha Bécs is őket, - ezt komolyan mondom,
A jövöre többet nem lehet már gondom,
Mert amint hires lett kolbászáról Csaba,
Bárhogy fékezte ezt a fokhagyma szaga,
Vagy Gyula lett hires a jó szalonnárul,
Amit pesten még a patika is árul,
Papucsáról Szeged, lencséjéről Kóka,
S Tokaj, hogy ott terem a legjobb itóka,

Pipájáról Selmec, a szenéről Dorog,
S Dorozsma, mert ott meg a szélmalom forog.
Vagy amint hires lett, - mert hogy hires: biztos .
A gyürüvel ékes Nikotex:Faintos
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Alkalmatlan helyen
van a piac és a

vásártér

A haj szebb lesz, a fri
zura jobban tart, ha
megfelelően apoljuk.

A javaslathoz többen hozzá
szólla\{.

p i k ó B é l a hangoztatta,
hogy a helypénzszedők jö\'e
delme azért csekély, mert Gyo
ma község elhanyagolja a pia
cait és vásárait Szerinte sem
a piac, sem a vásár nincsen
megfelelő helyen. A legutóbbi
országos vásár is majdnem lm
darcba fulladt, mert sem az
árusok, sem a vevők nem lud·
tak bemenni a feneketlenül sá
ros vásártérrc. Rendezni kell a
piac és vásárkérdésL Szerinte
sokkal alkalmasabb hely volna
a piacok és a vásárok számá
ra az ugynevezett Osváth-féle
kert, melynek haszonélvezete a
főjegyző illetményei közé tar
·tozik, vagy a főszolgabiróság

gal szemben elterülő kertész
kert. Akár az egyik, akár a
másik megoldást szivesen elfo
gadja és ebben az esetben nem
lesz panaszuk a pénzbe<;zedök
nek sem.

P á n c z é l E m i l főjegyző

Pikó Bélának válaszolva kije
lentette, hogya legutóbbi or
szágos vásárt a községháza
előLt akarták megtartani, de
ezt nem engedte a főszolgabi

róság. E tekintetben tehát az
elöljáróságot semmiféle felelő~

s,ég nem terheli. Ami pedig az
Osváth·féle telket illeti, szive·
sen lemond róla, ha ezzel tény
leg meglehet oldani a piac és
a vásár kedvezőbbelhelyezésé
nek kérdését

Beinschrólh Márton
tillakozott az elöljáróság eluta
siló javaslata ellen. A helypénz
szedők mind szegény hadirok·
kanlak, akik rá vannak szorul
va az ulólsó fillérre is. Telje-
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ELIDA SHAMPOO

,zes
bizottságot alakított

irassék. Szabálytalan az átirás,
ha az első sor helyett a bélyeg
je/y az irat cimével, cégbé
lyegzővel, kelettel s nem az első

sorral, számlálmáI az első té-

tellel lesz átirva. Kivétel csak
a számláimáI van, ahol meg
van engedve. hogy a számla
bélyeg a keletet is tartalmazó
cégpecsétlel oly módon felül
bélyegezhető, hogya pecsét a
bélyegjegy alsó szines részén,
részben pedig a számla papi
rosán keresztülülletik.

megállapilani, hor'Y rendkivül
sok ldvánnivalól hagy maga

után.

A közgyülest reggel 9 órakor

.nyitolIa meg Kovács Gábor bio
ró. Rövidesen ismerteUék a
mult ülés jegyzőkönyvéf, majd
a jóváhagyott képviselőteslületi

határozatok bemutatása követ
kezelt. Utána ldmondották,hogy
Halmagyon lmtat furatnak és
erre a célra ujra pénzsegély t
kérnek a belügyminisztertől.

Eddig a legnagyobh csendben
tárgyalt a képviselőtestület. A
tárgysorozat következó pontja
már élénk vitál hozott.

A helypénzszedők dijazásuk~

nak ujból való megállapitását
kértélc Beadványukban hivat
koztak arra, hogy amióta áttér
tek a százalékrendszerre, egyet
len egy esetben sem tudják el
érni korábbi dijazásukat.

Az előljáróság javaslata az
volt, hogy a helypénzszedők

kéreimét el kell utasítani, mert
a szabályrendelet nem engedi
meg a dijazás felemelésé!. ' Et
től függetlenül Pánczél Emil
főjegyzőmegigérte, hogy ameny
nyiben az idei költségvetési év

meglakarilással végződik, a

megtakarilolt összeg terhére
esetleg pótolni fogja a hely-

pénzszedők dijazását.

tes üieti
it

,
e

szerződések, stb. bélyegei nem
lesznek szabályszerüen felra
gasztva, átirva, illetve megsem
misiLve, ami áttal leletek lesz
nek fel vé ve és telemel t illeték
lesz kiszab\-a. Fonlos tudni azt,
hogy az illdékszabályzat a bé
lYEg nem létezőnek tekintendő

s felemelt illeték irandó elő az
eselben is, ha a bélyeg fel van
ragasztva, de a bélyeg csonka,
vagy összeillesztett, vagy pedig
nincsen szabál yszerüen átirva.
Szabály az, hogya bélyegköte
les okirat, vagy iromány, (szám
la, nyugta, szerződés, slb.) a
szabályszerü bélyeggel előre

ellátott papiron állillassék ld s

a bélyeg az okirat első lapjára
oly módon ragasztassék fel,
hogy az irat szövegének lega
lább egy sora - szükség ese
tén több sorával - a fUggöle
ges irányban felragasztott bé
lyegjegy alsó szines részén át-

épvisel
, ..

zsegl

IBéla intézett rendkivül heves
támadást a község állalános épi
tési politikája ellen. amelyről

az utóbbi időben hi vatalos

helyen is kénytelenek vollak

hatása alatt építési

a képviselőtestület

Ujból villanyvilágitást és járdát kér a Bánomke,t

"

Hacsak -,- miután a hiresek igy járnak, -

Ki nem csempészik majd. Hollywoodba - s z t á r n a k ...

A Nikotex-Exlra, Mirjam-, P.rinci-, Stambul,
Miknek az árától a vevő ha bambul
Hiába a fogát jóra mégse' fen te,
Hisz' olt van az olcsó Nikotex-Levente,
Miben ami árthat, annak nincs is nyoma,
Ugy megy koztudatba - csirkéivel Gyoma.

És mire beválik majd e kis jóslatom,
Oll szerepel csirkénk minden jobb étlapon.
Készitik majd rántva, pecsenyének, töltve,
Habfehér szép 11U~át köHeménnyé költve,
Sütik roston, nyárson, adják paprikásnak,
S megvetni az ágyát a hascsikarásnak,
Adják majd aszpikban, adják kaviárral,
KiLeremtellézve sárgarépaszárral,
Készilik pürével, tálalják gombóccal,
Makaróni-szállal diszített vadszósszal
Adják majd - ugy lehet - oszlrigás kagylóba,
A\agy ha ugy tetszik - parfőmös lecsóba ...
S a siker lállán a szakács ha gyul hévre,

Kereszteli szegényt ezer cifra névre.

Persze idegenre, főleg franciára,

Meri igy, ha borsos is, indokolt az ára,

Mindegy! C.,ak szerencsénk legyen egy picirke,

Világmárka lesz még a GYOMAI CSIRKE, ...

ugyan tovább a kereskedőknek,

de tovnbbra is korlátlan meny
nyis€gben darabszámra vásá
rolják a gazdáktól a tojást. Te
hM a rendelet nem érte el a
kivnni céH. A kereskedők hát
rányosabb helyzetben vannak
a kofákkal szemben.

Az érdekelt szakmabeli cé
gek most azt kérik az illetékes
hatóságoktól, hogy vagy a ko
fák vásárlásaira is terjesszék
ki a súlyrendszerI, vagy a ke
reskedöket is oldják fel a tila
lom alól.

A rengeteg ~dfogás

I aros
g_yülés a

Gyuma. község képviselőtes

tülete március 8-án reggel 9
órakorközgyülést tartott,amely
mindvégig vjharo~ jelenetek

között folyi le. Különösen Pikó

Az okiratokon lerótt bé
Iyegjegyek helyes felra
gasztása és megsem g

misítése.

A meglartotl _bélyegszemlék
során megállapítást nyeri, hogy
különösen a számlák, nyugták,



1937 március 13. ' 4 GYOMAI UJSAG

szegényházi ápoltak
ellátására ajánlatot

ett a eformátus
zere et zövetség

sitsék a kivánságukat, mert ab·
ból, amit a mostani körülmé
nyek közölt keresnek, megélni

.' nem tudnak.

p á n c z é l E m i l: A sza·
bályrendelet ellen halározni
nem lehet. Kár a sok beszéd
ért, mert minden szóval csak
üres szalmát csépet a képvise
lőtestület.

Beinschróth Márton:
Visszautasitom a főjegyző ur
nak azt a megjegyzését, mintha
mi itt üres szalmát csépelnénk.
A szegény emberek kenyeréhez
való ragaszkodás nem üres
szalmacséplés.

A közgyülés végül szótöbb
séggel az előljáróság javaslatát
fogadta el.

ügyében a főszolgabiró urhoz tásának igazolására, majd ja
ment panaszra, amikor az elől- vasoHa, hogya községi épitke
járósag is mindenkor, kellőké-

pen elbiráJta az ilyen panaszo- zéseknek helyes mederbe való
kat. terelése érdekében alakitson a

P i k ó B é l a: Őszintén szól- képviselőtestület épitési biz(.·U
va a főjegyző urboz nem szi- ságoL

vesen jövök panasszal, mert A képviselőtestület a javasIa
tartok attól, hogy a panaszt, tot elfogadta és a épitési bi
mint jogosulatlant elutasHják. zottságot megalakította. Tagjai
A föszolgahiróságon az embert sorába beválasztották Bácsy
azonnal meghallgatják és ami Elek igazgató főmérnőköt,Schu
fontos, az ügyet rögtön kivizs- lek Béla főmérnököt, Papp
gálják. Zsigmondot, Pikó Bélát és Wag-

Pikó Béla után Beinschróth nerMártonL Egyben utasitották
Márton szólt hozzá a javaslat- az elöljáróságot, hogya legkö
hoz. Hangoztatta, hogy a köz- zelebbi közgyülésre dolgozzon
épitkezéseknél a község érde-. ki pontos javaslatot a feloszla
kei nem mindig voltak meg-j tandó községszabályozási alap
védve. Példákat sorolt fel álli- vagyonánali felhasználásáról. ...

abb vihar, amelynek lecsillapul
tával épitési bizottságot alakitott

a képviselőtestület

A község nem használja fel a
közmunkákra előirányzott

összegeket

Me alakul a ékésvár
megyei azdaifjak

gyesületének gyomai
és endrődi csoportja

hogy nélkülözhetetlenül fontos
hivatása van. E'nlékezzünk csak
a tavalyi dunántuli tanulmány
utra. És ha az ilyen tanulmányi
kirándulások mellé sórozzuk
még az egyesület segitségével
megtarlható tanfoIyamolqlt,
minden reményünk meglehet,
hogy az előbb emlitett sok ta
nulási pótlást ifjainknál miha
marább elérjük.

A megalakulásra dr. Darók

József, a békésvármegyei gaz

dasági egyesület titkára vezeté
sével az orosházi csoport ki

küldöttei jönnek el. A járásunk

részéről dr. Sorbán Jenő fő-

A mult évi községi zárszám- a mi hibánk, hogy az elöirány
adások előterjesztése s o r á n zoU összegeket nem mindig le
B e i n s c hT Ó t h M á r t o n ki- hetett felhasználni.
fogásoHa, hogya község nem A közgyülés Pánczél Emil
használja fel a közmunkákra főjegyző felvilágositásál tudo
előirányzott összegel,el. Innen másus véve, a zárszámadásokat
van az, hogya község pénz- elfogadta. .
készlete gyarapszik, de ebben A közgyülés ezután megálla
nincsen köszönet, mert csak a pitutta az iskolás - gyermekek
holt tőke gyiilik, amiből a köz- orvosi vizsgálatának díját, majd
nek semmi haszna nincsen. Ki BeinschrólhMárton felszóla
kellene eszközölni, hogy ezeket lása után kimondoHa, hogy a
az összegeket visszamenőleg Bánomkerti villanyvilágHással
felhasználhassa a község. és járdával való ellátása érde-

P á n c z é l Emil: Erről csak kében utasítja az előljáróságot

felsőbb hatósági engedéllyel le- a szükséges lépések meglételé:re.
het szó. Mi szívesen hozzájá- \ A közgyülés délután2 órakor
rulnánk a dologhoz, mert nem ért véget. .

Nehogy ezzel az egyesüleUel
kapcsolatban valakinek eszébe
jusson azt hinni, hogy az egye
süleli. tultengésünkben ismét
szaporodik. eggyel apapiroson
lévő egyesűlelek száma. A Gaz
dai fjak Egyesületének nagyon
is megvan a létjogosuHsága.
Nincs még egy foglalkozási ág,
ahol tanulásban annyit lehetne
pótolni, mint a gazdálkodás.
És erre a sok tanulásra a "gaz
daifjak" hivatottak, mig ezeket
az ifjakat összehozni az ifjak
egyesülete a legalkalmasabb.

A Békésvármegyeí Gazdaifjak
Egyesülete már az eddigi mű

ködésével is' bebizonyitoUa,

slervágás esetén nem kell fo
gyasztási adót fizetni.

A vágóhidiállapotokra mód
felett jellemző előterjesztéskö
vetkezett ezután. Csapó Balázs
kénytelen volt egyik tehenét
kényszervágásnak alávetni, mert
a tehénnek eltörött a lába. A
kényszervágás után a tehén
hu "a lépfenés lett. Az történt
ugyanis, hogy a tehén husa va·
lahogy egy lépfenés állat husa
mellé került és beferlőződöU.

Emiatt Csapó Balázs tehenét is
elkobozták. Erről azonban Csa
pó nem tehetett és kártéritést
kért aközséglől, amit kényte
lenek voltak megadni neki. A
közgyiilés 100 pengőt szavazo t
meg a kárvallott embernek.

zett csatornázási munkájáról,
hogy közveszélyes és akadá
lyozza a forgaimat és amellett
esztétikai kifogás alá is esik.
De nem csak ilt tévedett Ugri n ,
mérnök ur, hanem tévedett
másutt is. Épen ezért nem sza
bad rábizni a munkát, mert ha
a Hősök emlékuljának csator
názásánál nem értett hozzá,
nem ért bozzá most sem.

A továbbiak során hangoz
tatta, hogya multban jól pros
peráló bizottságok működtek

az előljáróság mellett. Ezeket
a bizottságokat most is meg
kell alakitani, mert a polgár
ság csak igy lehet nyugodt
afelől, bogy adófiUéreit terv
szerü és jól megalapozott köz
munkákba fektetik és az adó
zó polgár nem lesz kénytelen
panaszra menni a főszolgabi

róhoz.
p á n c z é l E m i l; Nagyon

csodálkozom, hogy Pikó Béla
képviselötestületi fag úr a Hő

sök emlékutjának csatornázási

A Református Szeretet Szö
vetség ajánlatott tett a község
nek, hogya szegényházi ápol
tak ellátását fejenként és na
ponként 50 fillérért elvállalja,
csupán azt köti ki, hogy az
ápoltakat teljesen felruházva
vehessék át.

Több hozzászólás után a köz
gyülés elvileg elfogadta az aján
latot, agyakollati megvalósitást
azonban az előljáróságrabizta
azzal a kikötéssel, hogy a sze
gényházi ápoltakat nem viheLik
el Gyomáról, hanem iH kell,
hogy ellássák őket.

A továbbiak során formailag'
módositot!ák a fogyasztási adó
ra vonatkozó szabályrendeletet,
majd kimondották, hogy kény-

A tárgysorozat l,övetkező

pontjának tárgyalásánál újból
felujuHak a viharos jelenetek.

Pánczél Emil főjegyző

bejelentette, hogy az alispán
határozata értelmében fel kell
oszlatni az ugynevezeU község
szabályozási alapot és határoz·
ni keH az alap dotációjának
felhasználása felől. Az előljáró

ság nevében javasolla, hogy a
feloszlatandó alapból késziItes
sék el a j{őzség csatornaszabá
lyozásának tervezete és rendez
tessék a Hősök utjának csator
na kérdése.

A javaslathoz Pikó Béla szólt
hozzá elsőnek. Megkérdezte,
hogya csatorna szabályozási
tervezetet kivel akarják elké
szittetni.

p á n c z é l E m i l : Ugrin
István községi mérnökkel.

P i k ó B é l a: Ez ellen til
takozom, A főszolgabiró ur ép
pen a napokban állapitotta meg
Ugrin István községi mérnök
urnak a Hősök emlékutján vég~
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Agyonütötte
a villám

Szulyó István
endrődi kubikost

Március lO-en este alia térto
el a hallgatóság a Kisréli 01-
va,ókörben. Az idény utolsó
előadása volt ez s az érdeklő

dők megtud ták, hogy filmelőa

dás is lesz. Göndös József polg.
isk. igazgató megnyitója után
Fehér htván tanár tartott tar
talmas és lelkes hazafias előa

dást a magyarság XVI és XVII.
századáról. Nem a megszokott
történelmi eseményeket sorolta
fel, hanem a kor mindennapi
emberének életét festette le
érdekesen. A mai ember aIig
ismeri fel ebben a beállitásban
őseit, azok szokásait, foglalko
zásait, készitményeit, kulturá
ját. Yégezetül összehasonlítást
tett a mai magyar élettel s ha
zafias összefogásra hi vta fel a
hallgatóságot.

Ezután Göndös igazgató e
melte ki az előadás tanulsácraito
s a jelenben élő magyarság
szenvedéseinek okaira mutatott
rá s utalt a módozatokra a-,
meUyel megszerezhetjük a ma
gyar jövő boldogságát. Utána két
tanulságos filmben gyönyörkö
dött a közönség. Hazánk egyik
legforgalmasabb, legjelentősebb

alföldi városát Szolnokot szem
lélték meg, majd Németorszácrto>

nagy kikötővárosának Ham-
burgnak tengeri életét és halá;..
szatát ismerték meg.

Legközelebbi és egyben ün
nepélyes záróelőadás szomba
ton este a 48·as Olvasókörben
lesz megtartva.

.. Gyógyszertárszolgálat.
Unnepnapokon és éjjel minden
hónap l-től 15-ig a Máday és
16-tól a hónap utolsó napjával
bezáróan a Balogb gyógyszer
tár tart szolgálatot.

.t ... ".I'
KOZMUVELODES

Lapunk más helyén résziele
sen beszámolunk a szeraai vi
harról, amely Endrődön halá
los áldozatot is követelt. Szulyó
István 65 éves kubikos az ál
dozat, aki csákánnyal a vállán
haladt a határba n, amikor a
vihar kitört. Röviddel ezután
villám csapott a szerszámba és
a szerencsétlen ember azonnal
meghalt. Temetését pénteken
tartották meg nagy résZvét
meHe!.

csmdőrség a nyomozást meg
indította. Az eddigi adatok
szerint Szilágyi György, aki
mindössze 37 éves volt, anyagi
okok miatt dobta el magától
az életet. A Tisza-malommai
szemben füszerkereskedése volt,
amely sehogyan sem prosperált.
Adósságokba keveredett, me
lyeket nem tudott kifizetni.
Már egzisztenciájában érezte
megtámadva magát és ez any
nyira elkeseritelle, hogy revol
verrel pontot tett az élete
után.

mennyire összetömődött is a

talaj, ezeknél a kora tavasszal

vetendő növényeknél jóformán

sohasem lesz szükség (Y-n).

4 drh. jubot és 764 drb. ser
tést és malalot.

Az áiak a következőkép ala
kullak: bizolt marha 0.70-0.75
pengő, gyenge borju 1.. 1.05
pengő volt kg.-ként, tehén 450
650 pengő voltdrb.-ként, anya
juh 60 pengő volt páronként,
süldő sertés 50-60 pengő volt
drb.-ként és 1.- pengő kg.-ként,
malac 30-32 pengő volt páron
ként.

A kirakodóvásár valósággal
belefulladt a sárba. Igen sok
árus és még több vevő vissza- I
fordult, amikor meglátta az el
ázott vásárteret. Igy aztán for
galom is alig volt.

Március 8-.án délután 5 óra
kor revolver dörrenés rázta fel
a gróf Tisza István út alsóré
szének csendjét. A dörrenés
Szilágyi György füszerkereske
dő lakásából hallatszott. A boz
zátartozók berohantak a szo
bába, ahol véresen, eszméletlen
állapotban találták Szilágyi
Györgyöt Mellelle még ott füs
tölgött a revolver. A szerencsét
len ember agyonl6tte magát és
mire a hatósági orvos kiérke
zelt, meghalt

Az öngyilkosság ügyében a

töttebb talajon pedig, ba célt
nem érnénk exlirpotárral vagy
gruberrel nyujtjuk meg a talajt.
Az őszi szántások után még
külön tavaszi szántásra, bár-

Agyonlötte .magát
zilágyi György

üszerkereskedö

A tenyészállatok 10-15 százalékkal
olcsóbbodtak a g~omai

állatvásáron
Március 5-én, 6-án és 7 én·

nagy érdeklődés meUelI tartot
ták meg a tavaszi gyomai vá
sárt, melyből az első két nap
az állatvásárra esett. A felhaj
tás meglehetősen nagy volt, de
a kereslet máj' alatta maradt:il.
szokásos átlagnak. Az árak csök·
kenő tendenciát mutattak ku-,
lönösen a tenyészállatok ára
eselt vissza mintegy 10-15 szá
zalékkal.

Felbajtottak összesen 1059
drb. szarvasmarhát, 988 drb. lo
vat, 48 drb. juhot és 1218 drb.
serlést és malacot.

Eladtak összesen 324 drb.
szarvasmarhát, 294 drb. lovat,

A talaj
simitázása

Az Országos Mezőgazdasági

Kamara talajtani és trágyázási
oszlálya közli:

Kilavaszodás után, mihelyt a
talaj kellően felszikkadt s igy I
arra a gyuródás veszélye nél
kül rámehetünk, az első mun
kánk az őszi szántások ele
gyengetése, elsimitása legyen.
Az ősszel megszántott földek
ugyanis nyílt bakhátakkal és
sokszor .nagy rögökkel mennek
a télbe. A téli fagy és csapa
dék abakhálakat némilecr el-o

egyengeti ugyan, de azért a ta-
laj felülete mégis egyenetlen,
hullámos marad, mert, ha a
rögök a tél foIyanián széjjel is
esnék, - a rög helyén kis ku
pacok- maradnak. Ezeket a ta
lajegyenlőtIenségeket kell elsi
mitóznunk, amely munka kora
tavasszal gyorsan és ldtünően
végezhető. Ha azonban nem
sietünk az egyengetéssel, a ta
laj felülete csakhamar kiszárad
(különösen a bakhátak pere
mén) és sokszor meg is kérge
sedik, amikor is az egyengető

vel cél t már nem érünk és a
későbbi fogasolással vagy e
gyébb talaj munkákkal már sem
a kivánatos egyenletes talajfel
szin, sem az a kitünő talaj
szerkezet nem vagy csak lé
nyegesen nagyobb munka árán
lesz biztosilható, melyet idejé
ben végzett simitozással k6ny
nyen bizlositllatnánk.

A talaj elsimitózására szá
mos "t a I aj e g y e n g e t ő" ,
"t a l aj c s u s z t a t ó" van for
galomban. Ha ilyenünk van,
elsősorban ezt használjuk, de
éppen úgy megfelel e célra a
hátára fektetett borona vacry, o
akár egy szekéroldal is.

Az ~sszel megszántott és a
tél végén, kora tavasszal elsi
mitózoU talajba a tavasszal ko
rán vetendő növényekef ren.d
szerint minden egyébb előké

szités nélkül vethetjük. Néba
azonban szükség lesz a simHó
záson kivül a vetés elötti foga
solásra. Nagyon összefolyó, kö-

'szoJgabiró készitette elő a meg
aJakulást.

A gyomai megalakulás e hó
14-én (vasárnap) délelőtt 11
órakor lesz a községháza disz
termében, az endrődi megala
kulás aznap délután fél 3 órakor
szintén a községháza disz ter
mében történik.

Minden gazdaifju oU legyen l
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A Mezőgazdaság február 15·
iki száma a szójabab termelése
körül keletkezett nagy vilából
kifolyólag - a szójatermelés
hiveit és ellenfeleit szólaltatja
meg, Majd a tejtermelés eme·
lését elősegítő takarmányozási
recepteket ismerteti és a hor
tobágyi gulyás életéről repro
dukált müvészi képekkel. tar
kitja a lapot. Számtalan hasz
nos apró cikk és illusztráció
teszi a lapot élvezetessé. A dú
san illusztrált szaklapból a
MEZŐGAZDASÁG kiadóhiva
tala, Budapest, Földmivelés
ügyi Minisztérium, dijtalanul
küld e lapra való hivatkozással,
egy alkalommal mutatványszá
mot.

Óvakodjunk a faiskolai ügy
nÖi{öldől, mert rendesen har-,
madrendü, beteg, nem fajta
azonos gyümölcsfát szállitanak.
Forduljunk bizalommal Ungh
váry József faiskolájához, Ceglé
den. Arjegyzéket ingyen küld.

Sartó!, Béla nagvjelentösé
gü tanulmányt irt a Tükör
most megjelent márciusi szá
mában. IlNépdaJgyüjtés és na·
cionalizmus" cimmel. Tanul
mányában a folklore legidősze

rübb kérdéseire mnlat rá s a
magyar tudományos éjet egyik
legérdekesebb témáját dolgozza
fel. A kitünő folyóirat munlw
társainak nagyszerii gárdája:
Bierbaner Virgil, Gogolák La
jos, Joó Tibor, Kopp Jenő, Mol
nár Kata, vitéz Nagy iván, Né
meth Anlal, .. Török Sophie és
melleLtük irodalmunk és [udo
mányoséletünk még számos
kiváló képviselője biztosilja a
márciusi szám magas irodalmi
és szellemi szinvonalát s aon-

t>

doskodik az olvasó szórakoz-
latásáról és tájékozta[ásáról.
Természetesen ez a szám is
tele· van szebbnél szebb képek
kel. Bőséges rovalok számol
nak be az irodalom, núivészet,
szi nház, zene, fil lU és rádió
aktuális eseményeiről Ez a
szám is mindenképpen indo
kolja azt, I ogy a Tükör a mü
velt ol vasóközönség körében
egyre nagyobb ked veJtségnek
és eHerj ed bégnek örvend.

A Gyomai Ujság előfizetői

kiadóhivata!uukban különleaes
b

fel!ételekkel rendelhetik meao
lapunkkal együtt a Franldin-
Társulatn'!/{ ezt a nagyszabásu
folyóiratái. Kiadóhivata'unk az
együttes előfizetésrőJ készsége
se~ nyujt felvilágosilást A TÜ.
KOR egyre nagyobb tért hódit
községünkben, elMizetését min
den olvasónknak legjobb meg
győződéssel ajánljuk.

a

advi

Ez a kérdés keH, hogy nlin
denkit közelről érdekeljen s
fontos, hogy községünk lakos
sága felekezeti és társadalrni e
gyetértéssel megjelenjen s meg
hallgassa a kiváló szónokol.
Belépti dij nincs. A hivatalo
kat, Egyesületeket, Kaszinókat,
Testületeket, azok igen tisztelt
vezetőségét, választmányát, tag
jait s községünk egész lakossá
gát tisztelettel és szeretettel
hivja és várja ezen nagyon fon-

tos eJőadásra a

félmillió köbméter viz zel nö
vekszik a vadvizek mennyisé
ge. Kedden, amikor 6 millimé
teres csapadélwt mértek, kerek
3 millió köbméter vizzel duz
zadt meg az elárasztott tel'üle
te:, árja. A bajt csak fokozza,
hogy a Körös vizallás~ is ma
gas es igya vizek szabad le
folyása elé akadály gördül, a
társulat kénytelen állandóan
szivattyuztatni. Ennek ellenére
egyetlen tiltót sem kellett be
zárni és remélhelő, hogy erre
nem is kerül sor. Ha az idő

járás valamit is megjavul és
az esős napokat száraz, szeles
napok váltják fel, a szivatlyu
telepek hamar megbirkóznak
a vadvizekkel és nem lesz sem-

mi baj. Ellenkezőeselben köny
nyen kritiku, idők következ
hetnek el a környékbeli mező

gazdaságra.

Re±. Egyház Vezetősége.

127., ifj. Veress Sándor, Sza
bolcska u. 23., Szmola Imre. VII,
324., Balázs Imre, VII., 338.,
B, Molnár István, VII, 30 sz.
Figyelembe vettem, kik mu
lasztottak legkevesebbet, kik
vállaltak áHandószámndást ve
zetni, nem voltak még Pes1en
(B. Molnár István már volt,
azért került utolsónak a név
sorba.), távol levő tanyáb ól jár
tak be esténként, vizsgán is
jelen volt, s többé-kevésbbé reá
is van ulai va.

Hálás köszönetem ismételt
kifejezése mellett maradok;

Gyoma, 1937. március 7-én,

kiváló tisztelettel:

vitéz Pajor Gyula

gazd. isk. ig.

en 1
fél'millió
I növeli
r s I

feIfak LA'IIl..<III

Előadás a központi refor
mátus is~olában. Kaptuk és
közöljük az alábbi sorokal : Szí
ves szeretettel hozzuk közsé
günk lakosságának tudomására,
hogy a gyomai református egy
háznak vendége lesz 1. évi,
március hó 14. én, vasárnap.
Mogán Ákos református lelkész
érkezik körünkbe s március
14. én, vasárnap délelőtt 11 ó
rakor, - tehát a községi pub.
likáció után, - a központi re-

formátus iskola nagy termében
"Evangélium és gazdasági kér
dés" eimen nagy előadást tart.

itélni a jutalmal. A szerencsés
két hallgató nevét kérem ve
lem közölni, hogy küldhessem
azokat az ügyvezető Igazgató
urhoz a további rendelkezések
átvétele végett. Jó magam is
szeretnék - mint minden év
ben - felmenni a kiál1itásra,
s nem tartanáe helyesnek a
nagytekintetü Igazgatóság, hogy
akik hajlandók vagyunk felutaz
ni, egyszerre mennénk. Csoport
ban ugyanis Pesten minden
látnivaló kevesebbe kerül, s az
elszállásolás is könnyebb len
ne. S ha igy egy csoportot tud
nánk összehozni, szállásról elő

re gundoskodnánk.
Az általam kijelölt hat hall

gató neve a következő: Joó
Gábor, ifj. Vargha Gábor, VII.,

~""""'--------""""'........,--,.".,.........,,;...,--"""'---

A hetek óta tartó esőzések az
egész határban felfakasztották
avadvizeket;melyek már' ed
dig is tekintélyes területeket
öntöllek eL Alaposabb fekvé
sü helyeken 10-25 cenLiméte
res magasságban áll a viz és
nagy gondot okoz a gazdáknak, .
akik türelmetlenül várják az
idő jobbrafordulását, hogy a
tavaszi munkáka! megkezdbes
sék. Sajnos, egyelőre erről szó
sem lehet.

Schulek Béla, az lváníenéki
Társulat főmérnö\,e szerint a
földek annyira át vannak ázva,
hogy minden csepp eső a föld
felszin én marad és hatalmas
kileljedésü tavakat alkot. Ha
csuk 1 milliméteres eső esik,
már ez is annyit jelent, hogy
a társulat területén (Gyoma,
Dévaványa, Körösladány, Csu
daballa és Mezőtur határában)

A nHombár"
nagytekinfefii

szövetkezet
l1ezetősége.

Gyoma.

A f. év március hó 5·én kelt
becses értesiiésöket ugy a ma
gam, mint volt hallgatóink ne
vében hálás köszönettel vellem.
Az abban megnyil vánuló áldo
zatkészség nem mindennapi.
Annál jobban örülök annak,
mert a gazdák szövetkezete a
gazdák iskoláján keresztül ju
talmaz. Nehéz helyzet előlt ál
lok azonban akkor, amidőn a
18 végzett hallgatónk közül kel
lene kettőt kiválasztanom, akik
a legérdemesebbek a "Hombár"
jutalmára, mert hiszen mind
nyájan megérdemelnék azt.
Azért hat hallgatónk nevét va
gyok bátor a nagyrabecsült Ve
zetőség elé terjeszteni, akik kö
zül méltóztassanak az Önök ál·
tal is legérdemesebbnek oda-

Nagyságos

vitéz P A ! OR G Y U L A
igazgútó urnak

, "
A "HOrVlBl\R

szövetkezet
a gazdai uságért

Az alábbiakban minden kom
mentúr nélkülleközlünk két
levelet, melyek önmagukról
beszélnek. A két levél a követ
kező:

Helybtn

. Igen tisztelt Igazgató Ur!

Szqvetkezetünk igazgatósága
e hó 3-i gyülésén elhatározta,
hogy anyagi tehetségéhez mér
ten 20 pengő! ad két helybeli
gazdaitjunak, aki vállalkozik a
most megtartandómezőgazda

sági kiállitás megtekintésére.
Elsősorban az olyan Hjakra
gondolt az igazgatóságunk, akik
az Ön vezetése alalt megtartolt
tanfolyamokon is részt vettele

Sajnáljuk, hogy csak ilyen
kis összeggel tudjuk szolgálni
gazdáink tanulási lehetőségét,

azonhan szükségesnek tartottuk,
hogyha ilyen kis összeggel is,
de bizonyságát adjuk annak,
hogy szövetkezetünk kulturális
téren is szolgálni ldvánja köz
ségünk gazdalársadalmáL

Reméljük; jövőre már jelen
tősebb összeggel tudjuk kimu
tatni ebbeli készségünket.

Lekötelezne Igazgató ur ben
nünket, ha kijelölne két érde
mes ifjut és azokat utasitaná,
hogy a szövetkezetünk ügyve
zetőjénél jelentkezzenek.

Megköszönjük Igazgató Ur fá
radozását és vagyunk teljes tisz
teletle!:

A Hombár Szövetkezet igaz
gatósága nevében: \Va g n e r
Múrion.'
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86.000 §@rsjegy - 43.000 uyercn:aén:y és t jutaiOIn

A 38. Magyar Kir. Osziálysorsjáiék
április 10- én kezdődik.

PILLANATFELVÉTEL
Kohn büszkén mutogatja

fényképét a kávéházban:
- Lám, így festek én a

lovon!
- Pillanatfelvétel ez? 

kérdi Weisz.
- Miért pillanatfelvétel?
- Hát csak azért, mert a

képen még raj ta vagy a lovon.

Ki a világ első képzőmüvész

nője? Az öt világrész kép
zőmüvésznőinek Párizsban és
New-Yorkban megrendezendő

nagy versenyéröl él dekes ké
pekkel illusztrált cikket közöl
a Délibáb uj száma, a.mely
nagy terjedelemben és gazdag
tarlalommal j elent meg. Pom
pás illusztrált rádiómüsorokat,
egyfelvonásos színdarabot, szin
házl plelykákat, nagyszerü film
rovatot és több mint száz szebb
nél szebb képet talál az olvasó
a népszerü szinházi képeslap
ban. D álibáb egy száma 20 tiU.

Jégsír Monnt Ewerest csu
esán. Sir Eric Shipton angol
kutató a Mount-Ewerest-re ve
zetett expedició!. 2~,000 láb
magasságban a tenger szine fe
lett, behavazott sátorral és a
hó alatt holUestre bukkant. Ki
derült, hogy Wilson holttestét
találták meg, ő egyedül akarta
megmérni a -hegyóriást, de ut
közben megfagyott. Megtalálták
naplóját is. Ami a naplóban
vaD., arról közöl érdekes cik
ket Tolnai Világlapja, amely
még az angol koronázás előké
születeiről a halál erejéről s
Bayard lovag exhumálásáról
közöl érdekfeszitő tudositáso
kat. A legkiválóbb magyar irók
novelláin kiyül, még nagyszerü
folytatásos regényt és közel
száz pompás képet talál az ol
vasó a népszerü képeslapban.
Tolnaí Világlapja ára 20 fillér.

hirei

FONTOS KÉRELEM! Aki a kapott sorsjegyeket - bár
mely oknál fogva - nem a,liarja megtartani, szives
kedjék azonnal visszaküldeni, mert a főárusitóknak

kárt és kellemetlenséget okoznak, ha azokat
nem kapják vissza.

Jutalom és fÖnyee;lll:nyek keslpenzben:
400.000 peng~oo.ooopengő 100.000 peng!) !itb.

Tekintettel az óriási keresletre, nagyon ajánlatos, hogy az ed
digi résztvevők sorsjegyszámaikat továbbra is megtartsák, új
vevők pedig m i n é I e I éS b b rendeljenek és biztositsanak

magUknak sorsjegyet, fizetni van idő, legkésőbb

az április 10-iki huzás előtt.

Az 1. osz1ál} Ú sorsjegyek hivatalos árai:

-13- 1/-~-y;-~-an-dg--ő~111 ~;~~ő 1114 :~~ 95 11-2-8E~:~-9-Ő-1
A sorsjegYJnegrendeiéseket (akár személyesen, telefonon,

vagy levélben) ahivatatos főárusitók gondosan és diszkréten
intézik. ei!

2050 pengős bika. Á. legu
tóbbi debreceni bikavásáron

egy bika 2050 pengőért kelt el.
A nagyváradi püspöki urada
lom vette meg.

Tavaszi könyvujdonságok
róf, magyar írók és tudósok,
valamint hírneves külföldi irók
könyvei nek magyar fordításá
ról nyujt értékes tájékoztatást
a Franklin-Társulat Magyar Iro
dalmi Intézet tavaszi ujdonsá
gainak most megjelent jegyzéke,
amelyet lapunkra való hivat
kozással dijmentesen szolgáltat
ki a helybeli könyvkereskede
lern minden előfizetőnek és
olvasónak.

országgyülési képviselö. - Le
tartóztatták a pécsi éhségstrájk
vezetőit. - Madrid körül há
rom nap óla tart a döntő üt
közet. A nemzeti csapatok fel
tartózhatatlanul előre nyomul
nah és már csak órák kérdése,
hogy a vorös tövárost teljesen
bekerHik. -.:... Badapesten a Tu
rul-várban leleplezték Gömbős

Gyula, néhai miniszterelnök
szobrát. - Miskolc környékén
tovább tart a Sajó áradása, mely
kritikus helyzet elé állitoUa az
egész Sajó-völgy lakósságát. Ed
dig 20.000 hold földet öntött el
a Sajó, mely több községbe is
benyomult és elsöpört sok vá
lyogházat. Szolnoknál a Tisza
is tovább árad és csütörtökön
kilépett a medréböL - A NEP
csütörtök esti országos értekez
letén Darányi Kálmán minisz
terelnök bejelentette, hogy négy
százezer családot juHat földhöz
a kormány.

A nagyvilág
Az elmult hetekben az egész

országban fantaszLikusabbnál
fanlasztilm·abb hirek terjedtek
el arról, nlÍntha a Dunántulon,
de az ország más vidékein is
jobboldali pacs volna előké

szűletben. Ezeknek a hireszte
léseknek Darányi Kálmán mi
niszterelnök a Ház szerdai üté
sén kategorikusan véget vetett.
Kijelentette, hogy minden ilyen
hiresztelés csak kitalálás és
amennyiben azonban a jövő

ben ilyesmi tényleg előforduI

na a kormány ktméletlenül
szembe fog szállni a rendzava
rÓkkaJ. Ezzel egyidejüleg Lázár
Andor igazságügyminiszter uta
sílotta az iigyészségeket, hogy
a rémhirterjesztökkel szemben
soron kivül, a legnagyobb erély
lyel járjanak el. - Balmazuj
városban tariotl beszámoló be
széde közben hirtelen rosszul
lett ás másnap a debreceni kli
nikán meghalt Maday Gyula

. időjárás esétében is a gazda
termésének csak egy része szen
ved, a kockázat megoszlik.
Mélyen gyökerező lakarmány
növények és kapások, mélyen
gyökerező növényzetből álló
rétek és legelők telepítése meg
hozhatja a kivánt egyensulyt.
Ezek a mélyen gyökerezó üö
vények azonban mind igénye
sek, jövedelmező termést csak
akkor hoznak, ha a növényi
táplálóanyagokkal bőven el
vannak látva. Száraz esztendő

ben a kevés vizhez viszonyítva,
esetleg elég táplálék áll rendel
kezésre, nedvesebb esztendőben

- mint az idei - bö csapadék
és magas talaj viz mellett, a
növények több táplálékot is fel
tudnának venni, ha volna a

-talajban.
Mütrágyák szakszerü adago

lásával e hiányt könnyen pó-'
tolhatjuk és elérhátjük azt,
hogy tavaszi növényeink a dus
csapadékot alaposan kihasznál
ják. Ha pedig rétjeinkre, lege
lőinkre gondolunk, kérdezzük:
emlékszik-e sorok olvasója, trá
gyázták-e valaha a rendelke
zésére állo rétet, legelőt? Ki
vánhatjuk-e a mezőségtől, hogy
trágyázás nélkül bő széna és
fütermést hozzon? Ha tehát azt
akarjuk, hogy szárazabb évben
se szenvedjen áUatállományunk
takarmányhiány következtében,
ugy rétjeink és legelőink, va
lamint szálas takarmánynövé
nyeink mütrágyázásával is kell
foglalkoznunk, ezidén annál in
kább, hogya bő csapadék nyuj
folta lehetőségeketkihasználjuk.

Ne felejtsük el, hogya ten
gerit is lehet malrágyázni.

A MEFHOSz betársult a pa
rádi iiveggyárba. A keresztény
magyar ifjuság gazdasági törek
"ései lassan figyelemre méltó
eredményekre vezetnek. Érte
sűlésünk szerint a MEFHOSz
a kormánykörök támogatásával
betársult a parádi üveggyárba.
Ez volt az első nagyobb eset,
amikor az itjuságnak nem csak
tanácsot, hanem lehetőséget is
adtak céljaik elérésére: Ma már
remélhetjük, hogy az uj gene
ráció teljesiteni fogja azokat a
feladatokat, melyek a magyar
gazdasági éleLben reá várnak.

Házassági kölcsön Német
országban. A német kormány
600 márka kölcsönnel segiti a
rászoruló házasulókat. Eddig
420 millió márkát folyósitotlak
700,000 házasulónak. A statisz
tika kimutatja, hogy e kölcsö
nökkel támogatoLt házasságok
ban január végéig félmillió
gyermek születelt.

Hol biztosítsunk? Az egyik
előkelö közgazdasági hetila
punk megállapítja, hogy a biz
tosító társaságok között még
intakt magyar a Gazdák Bizto
siló Szövetkezete és a körülötte
elhelyezkedő és teljesen reor
ganizált Első Keresztény Bizto
sitó és a Budapesti Viszont
biztosító. Ehhez a csoporthoz
még egy egész sereg nagyér
tékü összeköttelés csatlakozik
és pedig az Országos Segély
pénztát, - a Vasutasok Család
biztositó Intézete, a Gondvise
lés Egyesület, azonkivül még
néhány kisebb, de jólfundáló
szövetkezés. '

Nemcsak Hazánkat keresi fel
az aszályos idájárás., Európá
ban, de a töhbi világrész nagy
részében ugyancsak gyakori a
még nagyobb és hosszabbau
tarló szárazság. Mégis azt lát
juk, hogya földmivelő lakos
ság mindenütt megtalálja a
megélhetési lehetőséget. Ha
zánkban azonban a májusi eső

től és annab eloszlásától függ
a gazda jóléte; ha a május és
junius száraz, jó termésre rit
kán szá.mithatunk.

Ennek oka az, hogy földmi
velésünk . tannlságosan egyol
daluan a kall:}szosokra helye:á
a sulyt. A kalászosok~ gyökér
zele viszont bojtos, nem hatol
a mélybe és ezért szárazságban,
a mélységben rendelkezésre álló
talajvizet nem éri el. Nagyobb
sulyt kell helyeznünk mélyeb·
ben gyökerező növények ter
mesztésére, akkor szárazabb

Miért sujtja
a magyar gazdát

,annyira az aszály'?
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műtrágya állandóan kapható

Olajos lajos bornagykereskedö
nél az elismérl jó tíszavidéki bornak
literje 44 fillér. 5 liter vételnél 40 fillér.

3-1

Szabó Lajos értesíti alakosságot,
hogy ács és kőmíves iparja van, min
den e szakmába vágó munkát elvállal,
kén az n. é. közönség szíves pártfogá
sát. Árpád út 15. 3:"1

Eladó a Horthy Miklós uton egy csa
ládi ház 2000 PArt.

Eladó 38 magyarhold föld, Gőrögál

láson. nagy teherrel.

Eladó ház a hősök emiékulján 4.500
P.-ért, szép nagy telekkel, a Horthy
Mikl6s uton egy nagy családi ház a
piactér közelében 12000 PArt. Érdek
lődők forduljanak Izsó Balázs ingatlan
forgalmi irodájához.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.

Hungária könyvl1yomdavállalat, Gyoma

Felelős üzelflvezető: Wallach Mihály.

ublikáció
Zamatos minőségű,magas foku

ceglédi fehér, ujbor literenként 40
fillérért l<apható Kerekes Károlyná!.
Ugyanolt az 6 bor literje 56 fillér.

Tavaszi cipő ujdonságok megér
kel.tek, nagy választék, olcsó ár, Timár
Imre cipő üzletében. Enctrődön. )-1

2 szobás lakóházat k~resek meg
vételre, havi 30 P.·ős részletfizetésre.
Cim akiadóhivatalban. 3-1

A Gyomai Termelők Szövetkezete
vendég,löjében 1 liter zamatos asz
tali bor 35 fillér (5 liter vételnél).
Főüzletében kiszolgáló lányok felvétet
nek. Szakmabeliek előnyben. 5 ·-3

Juliús .egyre, vagy korábbi időre,

négy esetleg hároIIIszobás és mel
JéklJelyiséges Ja!cást keresek. Közelebbi
eim akiadóhivatalban.' 3-3

Zöld Péter értesili a közönséget,
hogy Kos~ulh Lajos U. 22 szám alatti
lakásán szép gyümölcsfa oltványokaI
lehet kapni. 3-2

Bocskay-utca 27. szám alatt
egy jókarban lévő felház sza
badkézből eladó.

~~~~~~~~~~ft~~~

IOLCSÓBB A BOR I

egy liter kadarl<a vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis:láIlitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. CsakiS

I
501ileren felüli rendelést I
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok a szállítás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belűl bérmentve

. küldendő vissza. Szétkül-- I

I
dés utánvéttel. Egy pengőI
levél bélyeg ellenében kül-
dök mintát a borból min
lásdobozban, bérmentve.

Boraim kellemes édeskés,

I
tiszta, tökéletes zamatLlak f

és n e m savanyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete

Soltvadkert, PestmeJ::ye.

lvüYU~UWY~~~UUW~uI

IMO

Epizód
szinmü.

FÓSZEREPLÖK:
Paula Wessely, Karl
Lud-wig Diehl, Otto
Fressler, Friedl Czepa.
Megható és művészi értékű film,
amelyben egy tisztalelkű leány
élete játszódik le. A mai élet, a mai
emberek tükre ez a film és elejé-
től vé g i g roppant lenyűgöző

műalkotás.

Épség, erő, egészség
ismeretterjesztö film.

Hangos Magyar VHághiradó!

talékolva játszolt a csapat, va
sárnap Nádudvari kivételével,
ki sulyos kézsérűléstszenvedett
Endrődön - kompleUül áll ki
az együttes.

Ezen első tavaszi, élveze
tes szép mérkőzésre a sport
pártoló kozönség nagyszámú
megjelenését várjuk.

Csáky Dániel.

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1937. március 14-én
vasárnap 6 és fél 9 órákor

Paula Wessely
világfilIn!

"I"lil"IIIII"II'II"

jobbjainak közremüködésével,
szép képekkel tarkitva tárja
elénk hónapról-hónapra a la-'
kásmüvészet fejlödését. Min
denki számára hozzáférhető,

mert évi előfizetési dija csak
8 pengő. Mulatványt szivesen
küld a kiadóhi vatai. Budapest,
VIII. Horánszky ulca 8 Tel.
13-60-80.

ft.rml\i\nir..o~a

HIRDESSEN
LAPUNKBAN!
Wl!J"~.~

ERF ZF

Élvezetes sportot igér éi GyTK Mezöturi Máv
mérkőzés.

PORT

Március 14-én d.u. íél 3 órai
kezdettel méri össze erejét a
Gy.T.K. a felerősödött, jó játék
erdt képviselő Mezőtúri Máv
csapatával. Az ETK mérkőzés

tanuságaiból bizva remélhetjük,
hogya GyTK méltó ellenfele
lesz a vasutas csapatnak. Élve
zetes szép mérkőzést és mini
mális gólarányu GyTK gyözel-
met várunk. Mig Endrődön tar-

Meqhivó
A helybeli gyümölcstermesz

tök egyesüle/ének Elnöksége
érteSÜl az igen tisztelt tagokat, I
hogy az egyesület f. év már
cius hó 14-én (vasárnap) dél
előlt a publikáció után, a köz
ségháza kistanácstermében köz
gyűlést tart, amelyre a tag0kat
tisztelettel meghivja. Határozat
képtelenség esetén marcius 21
én publikáció után.

T Á R G Y:
1. Ügyvezető, számvizsgálók,

pénztáros jelentése.
2. Az 1937 évi költségvetés

összeálIitása.
3. Vármegyei segély kérés.
4. Számvizsgáló és végrehaj

tó bizottság választása.
5. Inditványok. !

Elnökség. I

Páli só előjegyezhetö
éi WAGNER fATELEPEN

A Zóinyi utcában lévő

Sass-féle 2 szobás lakóház
május l-re haszonbérbe
kiadó. Bővebb felvilágosí
tás aKiadóhivatalban.

Hogy lesz a lakásból - otí
hon. Lakását úgy rendezze be,
hogy ne csak az időjárás vi
szontagságai ellen nyujlson me·
nedéket, hanem a testnek tö
kéletes pihenést, a szivnek és
léleknek kedves meleg otthont
adjon. Jó tanácsaI és útmuta
tással szolgál ezen a téren "a
butor" cimü lakásberendezési
folyóirat, mely Kaesz Gyula
iparmüvésztanár szerkesztésé
ben s az iparművészgárda leg-

DATOLYASZŐlŐ
(Afus-Aii)

a csemegeszőlők királya!
Minden igényt kielégítő, kőzépérésű és
bőtermő fajta. Csodás, nagy, lazafürtű

és bogyójú kemény hUBu, kellemes aro
máju, jól tartható és szállítható. Ma
gas áron értékesíthető. A jelenkor leg-.
érlékesellb csel11egeszőli\ie. 20 darab
simavessző 6.- P, 15 drb hazai gyö
keres 6.- P, 10 drb oltvány Ripartan
6.- P, lO drb .Berlnnderin 7.- P.
Kérje talJulságos ieirásomal s árIapo-

maI más fajokr61 és gyül11ü!csfaolt
ványokr61.

ZÖLD IGNACZ
:Sárkeresztur, (Fejér-megye).

Komoly ősszeir6űgynőkő!{et

minden lllegyében keresek!

Anya.könyvi hb'ek
A gyomai anyakönyvi hiva

tal könyveibe márcil1s 5·től

március 9-ig a következő be
jegyzések történtek:

Született: Kiss Jánosné Csapó
Máriának íia, Lajos, ref., Ba
ráth Józsefné K. Kocsis Máriá·
nak fia, Sándor, ret., Rafael
Piroskának fia, József, rk.

Házasságot nem kötöttek.
Meghaitak: Munkácsi Lajos,

34 éves, ref., Cselei Lászlóné
Csökőnyi Julianna 67 éves, ref.
Szilágyi György 37 éves refl

Dr. Kovács Mária orvosnő

"Lengyelországi emlékeim" ci
men vetitettképes előadást tart
március hó 17-én este fél 7 ó
rakor a Fővárosi Alkalmazottak
Nemzeti Szövetsége Mária utca
10. szám alatti kaszinóhelyisé
gében.
~~~~~~A~~~ftftftA

Meghivó
A CsudabalJai Legeltető Tár

saság évi rendes közgyűlését

1937. évi március hó 14-éá d.
u. 2 órakor tartja meg a köz
ségháza tanácstermében, mely
re a tagok tisztelettel meghi
vatnak.

T Á R G Y:
1.) Jegyzőkönyvvezető és hi

telesitők kijelölése.
2.) MuHévi kőzgyülési jegyző

könyv felolvasása és jóváha
gyása.

3.) Számvizsgálóbizottság je
lentése.

4.) Pusztagazda évi jelentése.
5.) 1937. évi költségvetés meg

. állapitása.
6.) Sl'énaosztóbizotíság meg

választása.
7.) A Bánffy-féle bérlet is

mertetése.
8.) Esetleges inditványok, me

lyek a közgyülés előtt 8 nap
pal az Elnöknek beadandók.

Gyoma, 1937. március 4 én.
Az Elnökség.
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p O L I T I K A I, T RSADALMI ES KÖZGAZDASAGI HETILAP

ELŐFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre l-30 P, Fei évre 2-60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken ;
.Hungária-nyomda Gyoma~ csekkszám 18.280

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

F@lelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON
SzerkesztéSség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y <o ITI 8, Kossuth Lajos utca 54.

Te!efon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyn31<ábos (55 mm széles) I cm. magas hirdetell
20 fillér. Ötszöri hirdctésnél 10 százalék, lizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés cselén 25 százalék kedvezményt adunk.

kul
sületének

eg
gy

a

m'n és End
megyei Gaz

helyi cs

&'e·s

Március 14-én 11 órakor a
gyomai községháza nagytermé
ben dr SOf bán Jenő főszolgabiró

nyitotta meg a Békésvármegyei
gazdaifjak gyomai csoportjának
megalakitására összehivott ér
tekezlctet. Dr. Sorbán Jenő fő

szolgabiró szivélyesen üdvözöl
te az értekezletre érkezett vi
déki vendégeket, dr DOlók JL!
ZS?f vármegyei gazdasági egye
sületi titkárt, az orosházi
gazdasági ifjak egycsülete ré
széről megjelent Za/!i]' B,i/in/
elnököl, if; G)'örgyi Lajos lll!'f

nököt, Soós Anta! tilkált, vala
mini a megjelent gyomai ér
deklődőket. Dr. Sorbánföszol
gabiró megnyíló beszédében
felemiiielte, hogy a gazdaHjak
egyesülethe tömörilésének esz-

méjét ő azért támogatja, mert

a legfontosabb társadal
mi osztálynak az ifjait
alíarja ez az ·egyesiHet

tömöríteni.

Azért tartja a legfontosabb,
. oszlálynak a gazda' osztályt,

mert ha annak jól megy, ak
kor az iparosoknak, kereske
dőknek és tisztviselőknek is
jó dolguk van. A gazda ifjak
egyesületének megszervezése 
az idősebb gazdák tisztelete és
becsülése mellett - azért na
gyon fontos, mert

az ifjusággal áll vagy

bukik az ország

és mert tudatában van ennek
a nagy horderejü ténynek, szív
ügyet csinál ebből az ügyből

és kéri ugyagazdákat, mint
a gazda ifjakat, hogy ennek a
szervezetnek a megalakHásáhan
támogassák őt.

Dr. Sorbán fenő főszolgabiró

lelkes beszédét nagy tapssal fo

gadta az értekezlet hallgatósá

ga és hosszasan megéljenezte őt.

Zalav BJ/ini az orosházi gaz
da ifjak egyesülete elnöke emel
kedett szólásra és az orosházi
gazda ifjak üdvözlet ét adta át
a gyomai gazda ifjaknak. Köz
vetlen beszédében rámutatott
arra, hogy a gazda iJjak, ha el
végezlt"k az iskolájukat, a ta
nyára kerülnek, ahol nem tud
ják magukat tovább müvelni
és amikor felnőtt korukban be
kerülnek a községbe, illhon
belépnek e g y i k !<aszinóba,
amely kaszinók leglöbbnyire
szemben állnak egymással és
széthuznak. Arra is kiterjesz
kedett beszédében, ha a gyo
mai gazdáknak valamilyen spe
ciális ugye adódnék, amit a
vármegyei törvényhatósági gyü
lésen lehetne e1intézni, ha
meg volna az egész vármegyé
re kiterjedő gazda szervezet,
amilyennek a f:azda ifjak egye
suleIét akarják kiépiteni, akkor
ezt a gyomai gazda ügyet a
vármegye mÜlden községében
ismertetnék ezzel az egyesület
tel és ők ezt megtárgyalva,
együttesen állnának a gyomai
ak mellé, tehát

együttesen szolgálnák a
gazdaérdekeket.

FelemlHette még azt is,

mielőtt Orosházán meg
alakult a gazda ifjaI.
egyesülete, az előtt a
gazda ifjaka község
ben szétszórtan korcs
mákban vagy kétes hirü
helyeken töltötték el

idejüket,

mig most a tizenölödik élet.·"
évük et betöllött gazda ifjak be
iratkoznak az egyesületbe, a
melynek 35 éves koruidg tagjai
maradnak és oU töltik szabad
idejüket olvasással, társalgással
sakkozással, billiárdozással.
Amikor ez az ifju elérte a 35
ik életével, az már maga is

tudni fogja, hogy milyen egye
sületbe lépjen be.

ZalaJ' Bcífin( elnök szintén
felhivta a gyomai gazda ifjakat,
hogy lömörüljenek egyesületbe

A hallgatóság nagy letszéssel
és tapssal fogadla ZI1!uyBáIÍI/(

élvezetes és lalpraesell beszé
dét

Dr. Dllrók }jzsd a vármegyei
gazdasági egyesület titkára fel
szólalásában méllaUa dr S,JlbiÍ!/

Jinö működését már abban az
időben, amikor még Orosháza
szolgabirája volt és már akkor
is, a terhes hivatali elfoglalt
sága mellell is, élénken foglal
kozolt a gazdák ügyével i>.
Nagy nyereségnek tartja a gyo
mai gazdák részére, hogy dr.
Sorbán Jenő főszolgabiró sziv
ügyet csinál magának a gazda
ifjak egyesüleIének megszerve
zéséből. Kéri a jelenlévő öre
gebb gazdákat, hogya fiaikat
utasHsák és serkentsék, hogy
ebbe az egyesületbe lépjenek
be, hogy annak idején méltóan
fogjalhassák el az öregebbek
helyét.

A hallgatóság nagy tetszéssel
fogadta dr. Darók titkár felszó
lalását.

Ifj. Györgyi Lajos az orosházi
gazda ifjak egyesületéne~ alel
nöke emelkedett szólásra és
bevezetó után a következőkben

ismertette az orosházi gazda
ifjak egyesülelének 1936 évi
zárómérlegét :

Bevétel: 1935 évi á t h o z a t
168239 P., lagdij 1277.20 P.,
táncmulalságokból 3435.11 P.,
billiárdból 549.29 P., kamatból
41.50 P., különfélékböl 615.23
P., ősszesen 7600.72 Pp

Kiadás: BiHiárd asztalok kar
bantartása stb. 401.30 P., irodai
és levelezési. kiadások 131.58
P., háztörlesztés 2800 P., javi
tások és pótlások 452.97 P.,
Villany 169.47 P., könyvtári

könyvekért 318.21 P., tanul
mányutakra 876.61 P~,hirla

pokra262.10 P, különfélékre
24070 P., összesen 5652.98 P.

Az orosházi gazdaifjak egye
sül ete 1925. december 20 án
alakult meg, 26 taggal, akik
egyenként 25 pengőt fizettek be.
Az egyesületnek most 450 tag
ja van. A tagsági dij 3 pengő.

Az egyesület vagyona: berende
zésben 6862.76 P., könyvtári
könyvekben 2080,20 P., kész
pénzben 1947,74 P. Székházuk
törlesztésére eddig 35.000 pen
gőt fizeHek be.

Ifj. Györgyi L()jos alelnök ál
talános figyelemmel meghall
gatoLt számszerü előadását a
hallgatóság nagy Lapssal és él
jenzéssel fogadla, amivel kife
jezésre jutott az orosházi gaz
daifjak tiz évi egyesiileli gaz
dálkodása eredménye feletti el
ismerése a hallgalóságnak.

Befejezésül dr, Sorbán Jenő

föszolgabiró megköszönte az
orosházi vendégek szép előadá

sát és

sajnálattal állapitotta
meg, hogy Gyoma köz
ség vezetőségenem kép·
viseltette magát ezen az'

értekezleten,

azonban reméli, hogya gyomai
gazdaifjak egyesületének to
vábbi szervezési munkájában
az előljáróság is részt vesz.
Megköszönte még a hallgató
ságnak is a megjelenését és be
zárta az értekezletet.

GyiHés után dr. Sorbán Jenő

főszoJgabiró vendégül láUa az
orosházi vendégeket az Urika
szinóban, ahol az ebéden dr.
báró M-aasburg Kornél és dr.
Sárossy József szolgabirók,
Wagner Márton, Papp Zsig
mond, G. Nagy László és ifj.
AUer Márton vetlek még részt
a gyomaiak közüL
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Hogyan köthet a munkás ránézve legelőnyösebb szerződést?

mez u az asági mu
ást alkal az i kell

Megjelent az aratási rendelet

az adot! gazdasági viszonyok
között a saját és családja meg
élhetését nem biztosi!ják,

bárki kérheti a legkisebb
munl(abérek megállapi,

tását.
Az ilyen irányu kérelem köz
veLlenül a földmivelésiigyi mi
niszterhez is benyujtható.

A leheíőséghez képest
mellőzni kell a mező

gazdasági gépek hasz-
nálatát,

hogyezálLal is minél több mun
kás jusson munl'aalkalomhoz.

Kimondja a rendelet, hogy
az aratási területeknek a mun
kavállalók számarány· szerinti
arányos megállapilása céljából
az egyegy aratópárra eső huldllk
száma ugy nyerjen fl/rgúílapifásl,
!zagy mentőt több munkás jusson
aratJsí keresményhez, illetőleg,

hogy az aratásban a tehetöséghez
kt!pest minden erre alkalmas mun
kás résztvehessen. Ott, ahol mun
kásfelesleg van, az aratási és
cséplési munkákban a kisbirIo
kosok is nyuj!sanak bizonyos
kereseti lehe!őségeL

A hadirokkanlakat illetőleg

a földmivelésügyi miniszter fel
hivja a figyelmet arra, hogy a
hadirokkant mezőgazdasági

munkásoknak könnyebb termé
szetü mezőgazdasági munkákat
juHassanak.

Felhivja a rendelet a nmn
kaadók és a gazdasági munká
sok figyeImét a gazdasági mun
kaszerződéseken alapuló köve
telések védelméről szóló 1933:
V. t. c.-re. amely a mezőgazda

sági munkavállalók részére az
állaluk tényleg megszolgáH
munkabrrjárandóságokra, a
mUf/lwudók más IIirelnó;vt! szem·
ben előnyös kieíé..Rilé,t bizlosít. IH
meg kell jegyezni, hogy azok
a munka"állalók, akik nem va
lamely meghatározo!t munka
elvégzésére, hanem az év meg
határozoH szakában a gazda
ságban felmerülőbármely mun
ka elvégzésére legalább egy
hónapi időLartamra vállalkoz
nak (pl. a gazdasági cselédek
nek minősülő idénymunkások),
a fentebb idézeU íörvt!fljben biz
tosított elÓrl)'ÖS kiclcgitésben csak
akkor részesülnek, Iza II szerződést

II flillflkuadóvlll, vag)' annak meg
bizoltjdl'a! II községi elő/járóslÍg

előtt kütülték.
A rendelet végül a hatóságok

tennivalóiról intézkedik. Igy
kötelességévé teszi a hatóságok
nak, hogy a munkástoborzók
és a gazdasági munkavállalók
müködését állandóan kísérjék
figyelemmel és bármilyen sza
bálytalanság esetén a legszigo
rubban járjanak el velül, szem
ben. Azonkivül figyelmeztetni
keH a lakóhelyükön elhelyez
kedni nem tudó gazdasági muu-

-

a

s

számukra

munkabért

lelkesitő beszédével ért véget

az endrődi értekezleL.
Megjegyezzük még, hogy az

endrődi értekezlet előtt Csernlis
A1il/liíy apátplebánosnál tiszte
legtek a vendégek, aki magya
ros vendégséggel fogadta őket.

Fontos, hogy a
szerződő felel< az elemi
csapások esetére I,ülön
me.gállapodásról gon

doslwdjanak,
nehogy ennek elmulasztása a
munkák rendjét megzavarja.

A munkaadó, amennyiben a
munkások elszállásolását vál
lalta, köteles a közegészségügyi
és az erkölcsi követelmények
nek mindenben megfelelőszál
lásról gondoskod ni. Ellenkező

eselben a hatóságok köteles
sége, hogya hiányok póLlására
utasítsák a munkaadót.

A z iskolakötelezettség alatt álló
gyern,rkekct cso/{ az oktatási időn

kit'iil cső időben szahad mez(Ígllz
dll..:dgi mlln!íliro alkalmazni.

Lényeges pon!ja a rendelet
nek, hogy az arúnylalaTlul il/ll

cson)' flIlllI kabérek nlr/lelt teljesi
tet'! munkák eseh'n a mlln/ ás ()
sZI'T2őd,;s alapjlirz tényleg J; ijize·
rett és a Idyi vi'2of/roknak meg·
/erelő bér közötti különbözclel

amunka befejezése után
is követelheti.

Külön figyelmezteti a föld
mivelésügyi miniszter a mun~

kaadókat arra, hogy a mező

gazdaság jövedelmezőségének

az utóbbi időben bekövetkezett
emelkedése m;aU

a méltányosság és igal
ságosság megköveteli,
hogya birtokos állal
elért és elérhető jövede
lemtöbbletbőla munkás

szintén részesedjék,

annál is inkább, mert ellenke
ző esetben - a régi munkaLé
rek mellett a mai adottságokat
véve figyelembe, - életszinvo
nala még mélyebbre sülyed.

Ha a gazdasági munkások
részére készpénzben, vagy ter
ményben fizetett napszámbérek
annyira alacsonyak, hogy azok

hivatásde

lefolyása

Im

I

biztosítani kell

tisztességes
és

A földmivelésügyi miniszter
most tette közzé az ,,1937 évi
mezőgazdasági munkák zavar
talansagának biztositása • érde
kében hozott rendeletét, mely
többek között a következőket

tartalmazza:

A mezőgazdasági mun
kásokat a mezőgazda

sági termelés keretében
lehetölegteljes számban
és a javuló iráriyzatot
mutató mezőgazdasági

helyz,tnek megfelelő

munkabérek mellett liell
alkalmazni.

Elsősorban c s a k hivaástos
mezőgazdasági mnnkások' al
kalmazhatók. Külföldieknek az
ország területén mezőgazdasági

munkát végezni csak munka
vállalási engedéllyel szabad

Az aratást, hordást, nyomta
tást, cséplést és általában min
den mezőgazdasági munkál
nem cseléd minőségben eIvál
laló munkásokkal

a munkaszerződést, a
munkaadó, vagy annak
intézl<edésre jogosított
megbizottja, íIIetőleg a
munkásol< lakóhelyének
többsége szerint illeté·
kes eliljáróság előtt kell

megkötnj.

Amennyiben, a szerződést nem
a törvényhen előirt alakszerü
ségek szerint kölik meg. vala
mint akkor, ha a learatandó
területek nagyságának megje
lölését, az aratási, hordási, csép
lési és nyomtatási murjkabérek
vagylagos megállapítását és az
élelmezés pénzértékének fel
tüntetését a szerződés nélkülözi,

az ílyen szerződés a
közigazgatási hatóságok
előtt nem, csak a rendes
biróságol< előtt érvénye-

síthető.

ját megalakilani. Egyben meg
hivta az orosházi ifjakal a hus
véti megalakulásukra, amit az
orosháziak el is fogadtak.

Dr. Sorbán Jmö föszolgabiró

értekezletAz endrődi

Kérje mindenütt
az

UJ IDŐK KÖNYVTÁRA
új kötetét

Kathleen Norris

.Szépasszony
lánya

cimű regényét
Egy házasság törlénete. Válasz
arra a gyakori kérdésre: megbo

asáthat-e a feleség a hűtlen

férjnek?

Ara 1 pengö
Kapható minden könyvkeres

kedésben. lBUSz-pavillon,

ban, dohánytözsdében is.

Délután 3 órakor nyitotta
meg di. SorbLÍn Jenő főszolgabiró

Endrődön az értekezletet, ame
lyen az orosházi és gyomai
vendégeken kivül Harsányi
László főjegyző és Kalmár Im
re biró vezetésével az előljárók

nagy része, több tanító és szá
mos gazda vettek részt. Dr
Sorbán főszolgabiró itt is rá
mutato!t a tervezett gazdaifjak
megszervezésének nagy szük
ségességére és fontosságára.
Utána Zalay Bálint orosházi el
nök ismerteHe az orosházi if
jak egyesüle!ének megalakulási
történeté! és nem csinált titkot
belőle, hogy amit az iskola el
végzése után müvelődött, azt
mind az egyesületének köszön
heti.

Ifj. Györgyi Lajos itt is is

mertette az orosházi egyesület
multévÍ'" zárószámadását és a

tudás gyarapítására buzditotta
az ifjakat.

Dr. Darók József felszólilotta
az apákat, hogy fiaikat ira~~ák

be az alakítandó egyesületbe.

Harsányi László főjegyző üd

vözöltea község nevében a

vendégeket és megköszönte a

fáradozásukat és igérte, hogy
az. előljáróság szivvel-lélekkel

támogatja a mozgalmat.

Fölföldy Béla kat. káplán a
világnézlet összefogó erejére
példát hozott fel a pesti teoló
gus idejéből, amikor egy kinai
fiu került közéjük, akivel alig
tudtak egypár latin szóval érint
kezni, de amikor az illető meg
értette, hogy hasonló világné
zeten vannak mint Ő, ez már
elég volt a testvéri együttmü
ködésre. - Endrődön most van
szervezés alatt a katolikus le
gényegylet, amelynek hasonló
a célkítüzése, ezért könnyü lesz
az endrődi gazdaifjak csoport-



1fe f<.oc!{áztassa
,

hajának szépségét! Allandó
ápolószere legyen

A ANSz
közgyülése

Március 4 én tartotta meg a
gyomai MANSz 3-ík rendes évi
és tiszlujitó közgyülését.

Dr. vil~z Haviar Gyulán~ el
nök meleg hangon köszöntölte
a MANSz tagjait, kérle tovább·
ra is lelkes, hazafias és kari
tativ önzetlen munkásságukat.
Meg~mIHeUe, hog:y II mos/aníf/J!
is intenzit'ebb egyesületi élet akkor

fog megindlllhutni, ha Q csoport
nuk otthona ís lesz.

Ezután az egyesület titkára
számolt be a csoport évi tevé
kenységér{H, lelk~s hangon mél
tatva a csoport összetartó egy
ségét és a mai időkben kiv.á
natos hazafias női csel~lied~t~

ket.

A pénztá, i jelentés után lip.i:
gyiilés egyhanguan r,negválasz:
tolta ::l csoport új ti~zlilu~rát.

Elnök lett ujból vitéz dr.
HaviIlf Gyul*né, alelnö~: Pé
lernJann Józsefné, tilliár: Gön
dös József, pénztárps: Wagner
Márlonné, ellenőrök: Sebessy
Jánosné és Wagner József,ué,
gondnolc Balassa Gizella, jegy
ző: Varjas Margit.

Választmányi tagok Jeltek:
Árva Jánosné, beéri BaLogh
Gyuláné, Dr. Bartha .Gusztáv
né, Bay Józsefné, Dohossy K*
rolyné, Fara~ó Károlyné, ifj.

is. A miniszterelnók Igere.-:
tet tett erre a látogatásra,
de mosolyogvq fQzte Loz..
zá, hogy mostanttban nem
igen valósíthatja Illeg a?'
igéretét.

A küldöttség tagiai Hollz
warlh Ferenc miniszteri ta·
nácsos, osz/ályfőnöknél és
Dörányi Béla FUTUR.4 Ví?
zérigazgatóiánál i$ tí?ltí3k
még tisztelgő látogatást,
akik szintén örömüket fe~

iezíék ld él felett, hogy él

gyomai gqzdák . szövetke~
zeli életrevajósága a HQM
BÁR szövetkezet eddig el·
ért eredményeivel fényes
tanubizonysága annai<,hogy
lehet a magyar gazdákkal
szövetkezetet alaldlaní.

nyujtoJt államkölcsönní21 se
gítségül lehetett, ezért aZOII'
ban a HOMBÁR szöve!l,e
zet elsősorban a főispá.n

urnak mondion köszönetet,
mert Ő hivta fel az ő fi
gydrnét is erre a t(jmoga
tásfa érdem~s gqzdqqlqluJ"
16srél, amelyről az eddig
elért eredmények szerint i~

a legszebb reményekkel van
eltelve.
. A mini~zterelnök a kql
döUség télgjöival bes;zélge~

tésbe elegyedett é$- élénk
figyelemmel hailgalta, hogy
a szövetkezet éiz eddigi 450
vagonos íerményforgalmon
felül egy nagyobbaránYlJ
csirketenyészlési akciót is
jnditott meg, amelynek el
ső érlékesilését éppen elő

ző napon bonyolitotJák le,
éspedig él tenyésztők m eg
elégedésére.

Ezután a miniszterelnök
élénken érdeklődöttaz őszi

vetések állásáról és kérdez·
te, hogy van·e sok viz a
vetéseken és milyenek a
kilátások. KiérzeIt, hogy az
ország első gazdája a ve:..
tési gondjait érzi át azoknak,
akik nem tudtak még most
sem vetni, vagy akiknek
egyáltéllán nem lesz .már
módjukban elvetni.

A küldöltség tagjai arra
kérték még a miniszterel
nököt, ha Gyoma felé akad
na hivatalos utja, látogas
sa meg él s,Zöv'?tkcZí2~ülJk(?1

ják és ezeket a jövőben sem
miféle támogatásban nem fog

ják részesíteni.

Ismeretes, hogy a Hom
bár szövetkezet magtár vá
sárlását él kincstár 50.000
P. államkölcsönnel támo
gaHa. Most, amikor a meg
vásárolt magtár és az ah
hoz tartozó ingatlanok a
HOMBÁR szövetkezet ne·
vére kerültek, felkér/e él

HOMBÁR szövetl,ezet igaz
gatósága vitéz dr. Ricsóy
Uhlarik Béla főispání, esz
közöljön ki Darányi mini~?:·

terelnök urnál a szövelke~

zet igazgatósógq részére ki·
hallgatást, amikor is meg·
köszönik a szövetkezet ne·
vébeo a nyujtoJt államköl
csönt.

Március 17 -éri fogadtq a
miniszterelnök főispánuni"

jelenlétében a HOMBÁR ki·
küldölteU: Papp Z~igmond

elnököt, G. Nagy Lás,zló
igazgatót és Wagner Márton
ügyvezető igazgatóI. Papp
Zsigmond pár szóval meg·
köszönte a miniszterelnök
nek, hogy az államkölcsön
ne! lehetővé telte a szövet·
kezetnek az Iványi-féle mag·
lár lllegvételét, amivel alap
ját ve/heltük egy o l y a n
gazda szövetkezetnek, él'

mellyel nemcsak fl gyomai,
hanem az egész gazda tár
sadalomnak is hathatós
szolgálatot teljesiJ helünk.

Darányi Kálmán minisz·
terelnök örömét fejezte ki,
hogya liOMBÁR szövet
kezet megalakulás.ában ?J

Darányi Kálmán
iniszterelnöknél tisz

telgett a Hombár Szö
vetkezet igazgatósága

latolmái elhelyezkedjenek, an
nál is inkább, mert

a hatóságok 1937-38 év
telén sem gondoskod
ba111ak azokról a mun
kásokról, akik a saját

hibájukból nem
dolgoztak.

A hatóságok a legnagyobb
éberséggel figyelni fogják a
munkásság magatartását és
azokat a munkásokat, akik a
saját hibájukból nem jutottak
keresethez, külön nyilván tart-

és ezzel, valamint azzal, hogy
a lehetőséghez képest

csak járásbeli mezőgaz
dasági munkást alkal-

mazzanak,
a szociális nyomor leküzdésé
ben támogassák a hatóságok
munkáját. Ha ennek a kére
lemnek minden munkaadó a
legjobb akarattal eleget tesz, a
munkásságot nagyban megsegi
tik, de a magyar állam ma
gasabb érdekeit is előmozdít

ják.
Abban az esetben,

ha a munkások megfe

lelő bér ellenében sem

voJnának hajlandók ara

tási munkálatokat vál

lalni, illetve tartózkod

nak a mezőgazdasági

szerződések megkötésé·

. től, u g y a hatóságok

meg fogják engedni az

arató gépek koilátian

használattal,

.sőt szükség esetén az egyes ál
lami birtokokon ebből a cél
ból készenlétben tartott arató
gépeket is munkába állitják oU,
ahol erre szükség lesz. .

A munkások már most gon
doskodjanak arról, hogy a kö
zeljövőben meginduló tavaszi
és az azt követő nyári munká-

kásokat, valamint a munkást
kereső munkaadókat arra, hogy
elhelyezkedésük, illetve mun
kással való ellátásuk végett a
községi hatósági gazdasagi mun
kaközvetítő utján elsősorban a
vármegyei hatósági gazdasági
munkaközvetitőhöz (a várme
gyei m. kir. gazdasági felügye
lőséghez) forduljanak, amennyi
ben pedig ez a szükségletet
nem elégilené ki, közvetlenül
a földmivelé6ügyi miniszteri um
ban müködő Országos Munka
közvetitő Irodához (Budapest
v., Kossuih Lajos tér 11, II.
emelet) forduljanak.

A rendelette! kapcsolatban
dr. Sorbán Jenő főszolgabiró

külön hangsulyozta, hogy a
hatóságok mindent eHognak
követni a munkaalkalmak biz
tosítása érdekében és vigyázni
tognak arra, hogy mindenütt
tisztességes munkabéreket fi
zessenek.

Kéri a főszolgabiró a

munkaadókat, hogy az
aratógépek használatá

ba állitásától tekintse-

nek el

D Sorbán Jenő

főszolgabiró

nyilatkozata
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Vasárnap külön vo
nat indul Gyom.áról

Budapestre
A menettérti jegy

ára tUO pengő

Az ÁllamvaslJtak igazgatósá

ga közli, hogy a kereskedehni

mi niszteri umtól veU rendelet

értelmében március 21.-én, va

sáruap teljes kihasználás eselén

Gyuláról és Orosházáról Bqda

pest nyugati pályaudvarra kü

lönvonatot indit, amelyre Gyo

mán is fel lehet szállni. A me

nettérti jegy ára Gyomáról 6 10

peng". A különvonat indul

Gyomáról reggel 7 óra 50 perc

kor, érkezik Budapestre a nyu

gati pályaudvarra délelőtt .11
óra II perckor, indul Buda

pestről a nyug2ti pályaudvar.

ról éjjeli órakor, érkezik Gyo

mára hajnali 4 óra 14 perckor.

DATOLYASZŐLÖ
(Afus~AIi)

a csemegcszö!ők királya!
1\linden igényt kielégitő, középérésű és .
bőtermő fajta. Csodás, nagy, lazafür(ű

és bogyójú kemény husu, kellemes aro
májU, jól tartható és szailitható. Ma
gas áron érlékesitf1etá. A jelenkor leg
értékesebb csemegesző!öje. 20 darab
simavessző 6.- P, 15 drb hazai gyö
keres 6.- P, 10 drb oltvány Ripartan
6.- P, 10 drb Berlanderin 7.- P.
Kérje tanulságos leirásomat s árlapo-

mat más fajl)\(r61 és gyűrnűlcsfaolt

. ványokról.

ZÖLD IGNACZ
Sárkeresztur, (fejér-megye).

Komo!y összejró iigYllökökel
minden wegyében keresek!

G y ó g ysze !társ zo Igálat.
Ünnepnapokon és éjjel mhiden
hónap l-től l5-ig a Máday és
16-tó! a hónap utolsó napjával
bezároan a Balogh gyógyszer
tár tart szolgálatot

~~~I'<~~~~~~~

mai Dalá.rda énekszáma követ
te. A "Talpra magyar"-t éne
kelték el, majd Szalóki István
elszavalta Petőfi Nemzeti dalát.
Utána ujból a Gyomai Dalárda
énekelt. EzuUal a Háromszinü
zászló cimü hazafias dalt ad
ták elő nagy hatással. A müsor
utólsó száma Medveczky Mag
da polgárista szavalata voll.
Bucsy: Az uj március cimü.
versét mondotta el. Az ünnep
séget a levente zenekar a Him
nusz eljátszásával zárta le.

Este a társadalmi egyesüle
tekben szabadságlakomákat
rendeztek és ennek során az
egyesületek vezetői méJtaUák
március 15 jelentőségét.

Március 15 megün
neplése Endrődön

és Kondorostanyán
Nagy lelkesedéssel ünnepel

ték meg március 15.-ikét End
rődön is, ahol a hősi szobor
előtt délelőtt tartottak nagysza
básu ünnepséget. Kondorosta
nyán az elmult évieknél is
szebben és szinesebben ünne
pelték meg a nemzeti ünnepet.
Heggel 8 órakor a római kato
likus templomban 5zenlmise
volt, melyet a Hangya szövet
kezet nagytermében müsoros
ünnepély követett.

"Békéscsaba székhellyel külön
mezőgazdasági kamara

állitassék fel"

y ma kUzség kUzu n_
s v ge nagy lelkes és
sel ü n ne p e I t e eg

,rcius tizen u nm dikét
Gyoma község közönsége eb

ben az esztendőben is a leg
nagyobb kegyelettel emlékezeU
meg a márciusi nagy napokról.
Délelőlt a református, római
katolikus, az evangélikus és az
izr<telita templomokban ünne
pélyes istentiszteleteket lal tot
tak a hatóságok képviselőinek

jelenlétében. Délután 2 óra
után kezdődött meg a felvonu
lás a hősi szoborhoz, ahol a
tulajdonképpeni ünnepség le
folyt A társadalmi egyesületek,
iskolák zászlók alatt, a front
harcosok, leventék és cserké·
szek formaruhában jelentek
meg. Délután 3 órára már mint
egy négyezer főnyi közönség
gyült egybe, köztük igen sok
gazda, iparos, kereskedő, me
zőgazdasági munkás, jeiéül an·
nak, hogy a márciusi eszméket
egyként szivén viseli a község
minden társadalmi rétege.

Az ünnepséget a Gyomai Da
lárda a Magyar Hiszekegy el
éneklésével nyitotta meg. majd
Kasza Imre negyedikes pol
gárista elszavalta Vicsay: Uj
magyar március cimii költemé
nyét. Utána Göndös József pol
gári iskolai felügyelő-igazgató

ünnepi beszédet mondott. Be
szédét a husvéti számunkban
közöljük le.

A nagyhatásu beszédet a Gyo-

A szentesi Gazdasági Egyesület ismét a csongrádi

megyegyülés elé viszi az új kamara ügyét

Csongrád vilrmegye lörvény- I tik, gróf Károlyi Imre, Gazda
hatósági bizottsága egyizben! sági Egyesület választmá/lyi fi

már foglalkozoH azzal a kér- lésén javaslatot teH, hogy az
déssel, hogy a Békés-C~anád-

egyesület vigye újból a megye-
Csongrád-Szolnok vármegyék gyülés elé az ügyet és mondja
gazdasági érdekeinek védelmé- ki: kivánja a gazdák érdeké
re új mezőgazda ;ági kamara ben, hogy Békés--Csanád
telállítását kéri. A kérdést azon·

Szolnok és Csongrád vármegye
ban akkor nem tárgyalták le, gazdasági érdekeinek védelmé-
mert a parlament épen a ka- re Békéscsaba székhellyel kü
marai törvényja \'asla! tárgya-

lön mezőgazdasági kamara állása előtt állott és igy az ügyel
nem tartották aktuálisnalc liUassék feL

'Most, mint Szentesről jelen- I A javaslatot elfogadlaIc

Budapesti emzet-

közí Vásár 1937.

ápr.. 30. - olájus 10.

Nagy utazási kedvezmé·
nyek a Buda pesti

Nemzetközi Vásárra

Fekete Jánosné, Hajdu Béláné,
Dr. Házy Béláné, Iványi Ala- .
dárl1é, Dr. Kanyó Tivadarné,
Kruchio Mihályné, Maclaras
Katinka, Markovics Mária, Mo
hácsi Jánosné, Nagy Benedek
né, Dr. Nagy Ernőné, Németh
Győzőné, Nónay Ferencné, vi
téz Pajor Gyuláné, Salgó Sán
dorné, Dr. Sorbán Jenőné,özv.
Schröder Jánosné, Ugrín Ist
vánné, Vaskov Károlyné, Dr.
Vincze Endréné.

Számvizsgálók leHek: özv.
Ősapai Györgyné és Virág Má
ria.

Ezután foglalkozott a köz
gyülés még Nónay Ferencné
inditványával, melynek értel
mében elhatározta, hogy a házi
ipari nmnkák felkarolása cél·
j~ból egy ügyes szönyegkészitőt
munkaszerzésben s munkák ér
tékesitésében s terjesztésében
támogatni fogja.

A Zrinyi ulcában lévő

Sass-féle 2 szobás lakóház
május l-re haszonbérbe
kiadó. Bővebb felvilágosi
tás aKiadóhivatalban.

A Budapesti Nemzetközi Vá
sár utazási igazolványai, amely
nek 27 állam vasuU, hajózási
és léoiforgalmi vonalain rend-

h

kivül nagyarányu utazási ked-
vezményeket biztositanak, már
cius hó közepén kerülnek el
árusitásra az utazási irodákban,
a vásár több mint 1000 bel· és
külföldi képviselőjénél, vala
mint a m. kir. külképviseleLi
hatóságoknál. A kedvezmény
mérve Magyarországon 50 %,
Ausztriában 25-33 %, Cseh
szlovákiában 33 Ofo, Romániá
ban, Jugoszláviában, Bulgáriá
ban, Görögországban 25 %,

Törökországban 45·70 aja. Ezen
kivül Olaszországban 30 %,

Svájcban, Németországban, Bel
giumban, Hollandiában, Fran
ciaországban 25 Ofo, Andliában,
Lengyelországban, Litvániában
33 0(0; Lett-,Esz t- és Finnor
szágban 25 0(0 vasuti kedvez
ményt élveznek a vásárigazol
ványlulajdonosok.
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A nagyvilág· hireiEK
Áthelyezés Záhonyi Aladár

járásbirósági elnököt az igazság
ügyminiszter Komáromba he

.lyezte át, hasonló minőségben.

A Gyomai Stefánia Szövet
ség április 3-án este 8 órakor,
az Úri Kaszinó termeiben, 8

sokgyermekes családok felse
gélyezésére búzavirág-teaestet
rendez. Teajegy 1 pengő, tánc,
büfé, zene: Farkasinszki Imre.

Áthelyezés Dr. Sárossy Jó
zsef tb. szolgabirót az alispán
április 1.-től kezdve a várme
gye központjába, Gyulára szol
gálattételre berendelte. Távozá
sát Gyoma község közönsége
sajnálattal veszi tudomásul,
mert benne a járási közigazga
tás igen értékes tagját ismerte
meg. Helyét egyelőre nem töl
tik be.

Az Uj 38. M. Kir. Osztály
sorsjáték április lO.-én kezdő

dik 86,000 . sorsjegy közül 43
ezer darabot, tehát az összes
sorsjegyeknek a ·felét kisorsol
ják. A nyeremények összege
több mint 9 és fél millió pen
gő, melyet azonnal készpénz
ben fizetnek ki. Egy sorsjegy
gyel szerencsés esetben 700,000
pengő is nyerhető. A jutalom
400,000 P. a főnyeremény 300
ezer pengő, azonkivül 100,000
P. 70,000 P. 55,000 P. 50,000.
P. 45,000 P. 40,000 P, stb. stb.
pengő. Nyerési esélyek tekinte
tében az összes sorsjatékok
élén áll. Ezen körülményben
és a feltétlen megbizhatóságá
ban leli magyarázatát ezen ki
tünő állami intézmény napról·
napra fokozódó közked vellsége.
A sorsjegyek hivatalos ára : egy
Egész 281 egy Fél 14, egy Ne·
gyed 7, egy Nyolcad 350 pen
gő az összes budapesti és vi
déki főárusitólmáL

Malac-szerencse. Kéri István
szegényházi gondozónak 7 éves
linkolnsiri kocája József napra
18 drb malacot fialt. A malacok
egészségesek és mind szopik.

A Gyomai Jótélwny Nöegylet
t. hó 6. án választmányi gyülést
tartott, amelyen 13 éven át volt
elnöke, az egyesület alapitója,
Záhonyi Aladárné távozását je
lentette be. Az elnöki megnyitó
ntán a pénztáros előterjesztette

a mult évi zárszámadás t. E sze
rint az egyesület az 1936. év
ben 767.1 lHer tejet osztott ki
92 pengő értékben. Ruhanemü
és egyéb segély 104 P. 24 iillér
liszt 30 P. és 50 P. készpénz
segélyt tudott az arra rászoru
lóknak juttatni. Ezenkivül a
korcsolyaház jövedelmét a Ste.
iániának engedte át. A távozó el
nök meghatottan köszönte meg

A budapesti egyetemi Hjuság
március tizenötödiki ünnepsé
gén követelLék, bogy azonnal
bocsássák szabadon a diákság
egyik vezérét, Keméry Nagy
Imrét. akit társadalom elle
nes cselekményekért internál
tak. Az ifjuság olyan erőtelje

sen lépett fel, hogy emiatt az
ünnepséget s~m lehetett meg
tartani. A belügyminiszter azóla
felülvizsgálla Keméry ügyét és
az ifjusági vezér szabadon bo·

csátását rendelte el. - Schusch
nigg osztrák kancellár csütör
tökön egynapos látogatásra Bu-

dapestre érkezett. - Miklas
oszlrák köztársasági elnök áp
rilisban visszaadja Horthy Mik
lós kormányzó mul tkori bécsi
látogatását. Viktor Emánuel o·
lasz király, Elena királyné és
Mussolini májusban látogatnak
el Budapestre. Az osztrák és az

olasz államfőket a magyarság

káprázatos fénnyel és pompá

val fogadja. - Szerdán egészen

végetért a pécsi bányászsztrájk.

Va:lamennyi bányász munkába

a vele együt dolgozó tagoknak
a jó nmnkában 13 éven át va
ló segítséget. Végül felkérte az
elnöki tisztség ideiglenes ellá
tására Péterinann Józsefné al
elnöknőt. Pétermann-né a ta
gok és a szegények nevében
köszönte a volt elnök 13 évi
fáradozását. Bizonyos, hogy Zá
honyi Aladárné 13 évig a sze
gények ügyét szolgálta. Ezért
mindnyájunk nevében köszönet
jár neki.

Aid a világhirü amedkai
filmsztácok helyett énekel. Mr.
és Mrs. Parkerrol a magyar

, származásu amerikai szinészhá~

zaspárról rendkivül érdekes ké
pekkel illusztrált cikket közöl
a Délibáb uj száma, amely nagy
terjedelemben és gazdag tarta
lommal jelent meg. Pompás
illusztrált rádiómüsorokat, egy
felvonásos színdarabot, nagy
szerü fitmrovatot és több mint
száz szebbnél szebb képet talál
az olvasó a népszerü szinházi
képeslapban. A Délibáb egy

száma 20 fillér.

A tűz katonái. fi. budapesti
WzoUóság bámulatosan pontos
munkájának titkairól lebben
ti fel a leplet pompás illusztrá
ciókkal tarkitoU cikkben Tolnai
Világlapja, amely gazdag tarta
lommal és nagy terjedelemben
most jelent meg. Az érdekes
cikkek dus sorából kiemelke
dik még: A balkezes őslehetség,

Az angol rendőrök gáztréning-

állt. - Meghall Hbbay Jenő, a
világhü-ü magyar zeneszerzö. 
Óriási érdeklődés mellett nyi
tották meg Budapesten az idei
tenyészáUatkiállí tas t és vásárt,
amely a mezőgazdaság mege
rősödéséről tesz tanuságot. 
Párisban a chlichy-i városrész
ben a kommunisták meglámad
ták a gyülésező jobboldali iüz
kereszteseket. Véres harc fejlő

dött ki, amelybe a katonaság is
beleavatk070tt. Több mint husz
ember meghalt, négyszáz meg·
sebesült, köztük 157 rendőr. 
SpanY010rszágb~n megál1t a
nemzetiek támadása Madrid e
lőll. A vörösök olyan elkesere
detten védekeznek, hogy a
nemzeti csapatok fővezérsége

uj csapaHestek harcba dobását
határozta el. Állilólag 120,000
ember indul legközelebb ro
hamra Madrid ellen. - Lord
Rothermere felesége meghall.

- Zila királynét Brüsszel kör
nyékén gépkocsiszerencséLlen
ség érle. Az autó felborult ve
le és a királyné eltörte a bal
vállcsontját.

je, Lázadás a cinkpokolban
Card meslerdetektiv legujabb
bravuros nyomozása, Tom Box
ter, a hires gangszter budapesti
kalandja. A történelem lmlissza
titkaiból az öngyilkos császár,
stb. A legki válóbb magyar irók
novelláín kivül nagyszerü foly
latásos regényt és közel száz
pompás képet talál az olvasó a

.népszerü képeslapban. Tolnai
Világlapja egy száma 20 fillér.

A gyiimölcstermesztők egye
sületének vezetősége értesiLi
az egyesület tagjait, hogya 14.
én elmaradt közgyülést az ak
kor hirdetett tárgysorozattai e
hó 21.-én (vasárnap) délelőtt

11 órakor tartja meg a község
háza nagy tanácstermében. A
tárgysorozat fontosságára való
tekintettel minél számosabb

megjelenést kérünk.

A Vezetőség

Gyömrői Dalosverseny. A
Gyömrői Dalkör 1937. évi juni
us hó 27. 28. 29. napján Gyöm
rőn a Dalszövetség engedélyé
vel dalosverseny t rendez. A
dalosverseny egyik érdekessége
az, hogy ezullal alkalmaznak
először g é P z s ü r i t, amely
egy elmés hangfelvevő szerke
zet grafikon rajzával pontosan
ellenőrizhetőképet ad az ének
kar teljesitőképességéne"k kü
lönbözőségérőL A gyömrői da
losversenyen minden dalose
gyesület résztvehet. A részvé
teli dij személyenként 1.50 P.

A versenyen 4 csoport lesz és
pedig müdal, népdal, vegyeskar
és kezdők részére. A verseny
kari müvek hangjegyeit a ver
senyrendező egyesület díjtala
nul adja és igen szép verseny
dijakat helyez kilátásba. A
gyömrői dalosversenyen fognak
először külön versenyezni a pol
gári dalegyesületelmek. Rész
letes programot a Gyömrői Da
losverseny Rendezőbizotságaki
vánságra köld. Cim: Gyömrői

Dalkör, Gyömrő. vVekerle ut
ca 54.

Lóvásár Gyomán. A fővárosi

lapok hiradása szeIint kedden
(23-án) délben Gyomán az os· t·
rák kutonai bizoUság lovakat
vásárol. A 3-4 éves lovakért
750 pengőnél kevesebb árat
nem fizetnek.

Rózsát. egyéb diszcseriet és évelővi

rágot legnellle;;ebb fajtákban, legjobb
minös&gben Schrikktr Sándor faiskolá·
JCI, AlsMekerespuszia, u. p. Lepsény,
SLállil. - Kérjen árjegyzékel!

- Jönnek a gMyál<! A ta
vasz hirnökei, a gólyák onaSl
csapalokban ulban vannak Ma
gyarország felé. Szófiai hiradás
szerint nagy sereg gólya repült
el a város feletl, Magyarország
irányában. A falusi házak ékes
ségeit, kedvenc madarait az
idén dús asztal ,'árja Magyar-

~ országon, mert a rengeteg vad·
vizben néhány héten belül a
béka milliói kelnek ki. Az idén
nagy lesz a "hossz" gólyákban.
Szombathelyi jelen Lés szerint
az első gólya vasárnap megér
kezett a vasmegyei Istánk köz
ség határába. Korai érkezésé
ből az enyhe tavasz tartósságá
ra lehet következtetni.

Országos vásárok: Március
19, 20 és 21- én Békésen, marc.
21-én Füzesgyarmalou és Tur
kevén országos kirakodó és
álla Ivásárt tartanak.

HÁZIASSZONYOK ! Nem ke

rül pénzbe, mégis a legjobb

tésztarecepleket megkapja, ha

még ma kéri a Dr. OETKER
féle világhirü FÉNYKÉPES

RECEPTKÖNYVET, m e l y e t

bárkinek ingyen megküld a
gyár: Dr. üETKER A. Buda

pest, VIII. Conti-utca 25.

~~WW~YY~~~W~WUUY~YW~~

I
AZ UNGHVARY lAsZlÓ FA_'

iSKOLA R-T. CEGLÉD

s z á II i t á s a i t III e g k e z d te.
Küldje he rendelését mIelőbb,

:t hogy elsőrendü gvümölcsfa, disz- C
:t fa, diszcserje, fenyö, örökzöld, fu- CJ tósövény, bokonózsa, stb kész le- I
:5 téből teljes megelégedésére ki- f

I
szolgállla5sa. i

!{éDes nagy árjegyzék ingyen! ll:

Budapesti iroda. I
IV., Veres Pálné u 8. félemelet IL I

:t Telefon 1- 883 - 31.
~'ftftftAftftftfifi~ftAAAAftA~AI
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Szerkesztésért és kiadásért felelös;
WAGNER ,'I,tÁRTON.

Hungária k6nyvnyomdavállalat, Gyoma
Felelös üze'1've7.ető: Wallach Mihály.

Zamatos minöségü, magas. fcl,u
ceglédi fehér, ujbor liierenkél11 40
fillérért kaphaló Kerekes Károlyné!.
Ugyanott az 6 bor Jiierje 56 fillér.

2 szobás lakóházat keresek meg
vételre, havi 30 P.-ös részletfizetésre.
Cim a kiadóiJivatallJan. 3-2

Olajos lajos bornagykereskedéí_
nél az elislllert jó tiszavidéki bornak
Jiterje 44 fillér. 5 liler véleJnéi 40 fillér.

3-2

Szabó lajos ér/esiti ajakosságot,
hogy ács és kŐlllives iparja van, min
den e szakinába vágó munkát elvállal,
kén az n. é. közönség szíves pártfogá
sát. Arpád út 15. 3-2

Pc!őf'i-u/ca 47. számu liáz: eladó.
Érdekládni leh"l: Szerelő István, korcs,
márosnál. l-I

II Gyomai Fo;;yasJ lásI és É:tékesítő

SLövetkeiet (VI! kerlikl 130 szám alatt
a ];örőslad6nyi és dévaványai út t«lal
kozásániil) Illegnyitotta I. sz fiókjál,
hol fiiszer, vas és vegyesáruk közismert
jrl szövetke7eti minőségben igén olcsó
áron, valamint dúhánynell1üek kaphatÓk.

2-I

fft~~~~~~~~~~~~ft~

I IOLCSÓBB A BOR I I

I lii mint a szódavizlill I
22 fillér;

I e~y liter kadarka ril:~Y Ji fehér [ejktt ujbor So/Ival!- i!
:It kert állomásra kis7állilva
~ s feladva. Vasuti fuvar kb.
I 4 fil!ér Jilerenkénl. Csakis :$I

i
50lileren felüli rendelést i

. fogadok el. Hordól dijlnen- I
lesen adok a szállítás tar
tamara kölcsön; hordóm
30 napon belü! bérmentve
küldendő vissza_ Szélkül-

I
dés utánvéltel. Egy pengő ~

levélbélyeg ellenében kül- iS
dök mintát a borb61 nlÍn
lásdobOLban, bérmentve.

Boraim kel~mes édeskés, i

l
ll: tiszta, tökéletes zamatuak ~

és n e m ssvanyuak. !
Székely Ferenc kft i

fajborpincészete ~

Soltvadkert, Pestmegve. SI

LW~~~<lj~tJ

A Gyomai Termelők Szövelkezete
vendéglőjében 1 liter zamatos asz
tali bor 35 fillér (5 liler vételnél).
főüzJetében kiszolgáló lányok felvétet·
nek, Szakmabeliek előnyben. 5--4

Zöld Péter értesili a közönséget,
. hogy Kos~ulh Lajos u. 22 szám alatti

lakásán szép gyümölcsfa ollvánj'okal
lehet kapni. 3-3

TF
kapható

ye.zbetö

főiskolai válogatott· Olasz
válogatott i - t, (Március 15-én).
A csabai aloszlályból csak Si·
pos (MAFC), Bikfalvi (CSAK)
és Zsilinszky (M c\.V) k a p o t t
helyet a válogatOllban.

a Kunszenlmártoni T. E. Pra
csaj Károly nevü jáléko~ál sze
repeltelte.

Gyse ifjusága husvét má-
sodnapján nagyszabású táncmu
latságot rendez.

DLAoSz játékosaimk baleset
elleni biztosítását az Anker biz
tositó intézet nem vállalta el
s igy fulballistáink ezidőszerint

baleset ellen nincsen ek bizto
siLva.

Hirek a GySe körébő!. Bau·
csák János, a csabai Előre volt
jeles haJfjátékosa, aki jelenleg
Gyomán, az Urikaszinó ven
déglőjének alkalmazottja, a
GySe-ue I,érle ál igazolását. A
holnapi BTE elleni mérkőzé

sen fog bemnlalkozni a GySC
ben. Valószinüleg szerepelni
fog a betegségéből felépült Spit
zel' Dezső, valamint az ujból
tréningbe állt Ugor László is.

Eladó föiLkk: kéi szer 'egy/erlály ke
A kapus po~zlol, mivel Szrn- selyösi száj,t';, 2 hold örökös nyilas, a
kán)'i a já:ékot nem vállalta, Varja,;oll; 2cl, 14 és 5 hold, - Görög
vagy Imre Ferenc, vagy· az állj son 38 hold lcedl'ezö fizetési felté
ujonnan igazolt Lőrincz fogja teiek melJel1.
elfoglalni Eladó házak: fior/lJy Míl<1ós uton egy

I
4 szobás uri lakás és e~y 3 szobás

GyTK lelkes dnlkkere:, l~int- \ családi ház. Berényi uton egy 2 szobás
lak6'láz és az Álmos utcában egy ki

egy 100 pengős költséggel öltö - I sebb családi ház.
zől épületnek a Levente-öltöző . Bövebb felvilágosítást ad : Izsó Balász
és a tenniszpálya közötti részen. Ingallanforgalmi Irodája Gyoma, Horthy
Ezenkivül a két egyesület kő- Milil,)s ut.
zős k911séggel megjavitatLa a __iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiia

megrongált deszkakeriLést is.

FATELEPEN

F

a WAGNER

műtrágya állandóan

z

éti só elője

PORT
Hunyadi - GySe 4-O (3 O).
Békésszentandrás; bi ó: Havas.

GySC a következő ősszeálli

lásban játs?ott: Imre Ferenc 
Fekete, Szántó, - Monus, Mat
lak, Tallér - Barta, Cifrák,
Takács, Győri, Pataki.

GySC tartalékos c s a p a t a
könnyü ellenfél voll a jó szent
andrási csapatnak. Egyénileg
Fekete, Szántó és Barta nyuj
toU elfogadható játékot. A biró
erősen nyomta a gyomai csa
patot.

Sporthirek
Március 21.- ikimérkőzé3el<:

Gyoma: GySC - BTE, Kondo
roson: KTE - GyTK, Vésztőn:

VSE - ETK, Turkevén: TAC
CASS, Békésen: BISE-Hunyadi.

GySC megóvta a Hunyadi el
len elvesztet! mérköl.ésl, mert I
a Hunyadi Meleg Gábor néven

GyTK - M. MÁV. l-l (1-1).
Gyoma, vezelte: Huszár.

GyTK: Kertész - Csikós, Va
tai - Nádudvari, Weigert, Bar
ta I. - Olajos, Csalah, Rau,
Bolehovszky, Bartik.

GyTK kis szerencsével meg
szerezheUe volna a gyözelm(;l
is. Csapó I-et a biró lúlszigo
rúan kiállilolIa. GyTK-ból Bar
tik, Olajos, Csalah és Weigert
játszott jól. Huszár bizonyta
lankodva vezetelt

Mult vasárnapi eredmények:
BTE-Törekvés 1-0 (1-0), ETK
KTE 2-2 (2-l), CASS - VSE
1-0 (1-0).

ÉRTESITÉsr

A OYOMAI OŐZ- és KÁDFÜRDŐ
a husvéti ünnepekre való tekin
teltell937. március 22-én azaz
hélfőn: f é r f i ak T é s z é r e,
1937. márci us 23 án azaz kedden:
nők részére nyitva lesz.
Kádfürdö mindkét ndpon knplnlól

Négy polgárit végzett
fiata! leányt keresek
azonnali belépésre
gépirónönek. eim a

kiadóban.

Anyakönyvi hirek

A gyomai anyakönyvi hiva·
tal könyveibe március lO-től II

március 17-ig a következő be
jegyzések történtek:

Született: Zelenák Jánosné
Damanaj Máriának fia, Mihály,
ág. ev. Farkas Józsefné Veres
Ilonának leánya, Ilona, rk.
Gonda Istvánné Drahó Reginá
nak fw, János-Józset, ric Arany
Gusztávné Garai Máriának le
ánya, Mária-Ilona ref.

Házasságot kötöttek: Kocsis
István és Luczi Erzsébet

Meghaltak: Szilágyi György
34 éves, ref. Krizbai Jusztina
20 napos, rk. PÍeiffer Mária 38
éves, ág. ev.

Korona Hangos Mozgó Endrőd

Rongyos
miHiomosok

vigjá!ék.

Hangos
Magyar Világhiradó !

Nagy kiállitá§ú
hango§filUl !

Mindenki a
fedélzetre

Tengerésztörténet.

FŐSZEREPLŐK:

Díck PowelJ, Ruby Keeler
és Lewis Stone.

Az amerikai kadétok pompás, szi
nes életének mindvégig látványos
képsorozata, amelynek minden je·
lenele_ lebilincselő. Nagyszerü és

izgalmas amerikai floHa
felvételekkel.

no
.1937. március 14 én vasárnap

fél 7 és fél 9 óralwT
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p O l I T I K A I, T A R S A O A l M I E::S KÖZGAZDASAGI HETILAP

ELÖFIZETÉSI ARAK: I
Negyedévre 1·30 P, Fél évre 2-60 P, Egész évre 5-20 P- .

" Befizetések postacsekken : I

.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280
Lapzárta c s ü t ö r t ö k esie 6 óra
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: WAGNER MARTON
Szerkesztóség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyl1a'i>ábos (55 mm széles) l cm_ magas hirdetés
20 fillér. ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéJ
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2::> százalék kedvezményt adunk.

Dr. Sorbán Jenőt és dr. Tüköry József

földbirtokost diszelnökké választották

A miniszterelnök
Kalmár Imre községi

birót nevezte ki a NEP
endrődi szervezetének

elnökévé

Nagyméllóságu IHin isztereInök Ur!

Kegyelmes Urunk!

A Nemzeti Egység Párt end
rődi szervezete folyó hó 21-én
tartott választmányi gyűlésen

melegen ünnepelte és mély
tisztelettel üdvözli Nagymélló
ságodat és kormányát abból az
alkalomból, hogya reformlör
vényeket, melyek a gazda, mun
kás, iparos és kereskedő-társa

dalom helyzetének a javítását

Dinya Vilmos ipartestülelijegy-
. ző biztosították az elnököket a
választmány harmonikus mun
kájáról és arra kérték, hogy a
reájuk bizott feladatokat pon
tosan és lclkiismeretesen telje
sitsék. Klinghammer László
l,özségi titkár felol vasta a már
cius 13·án a vármegyei elnök
áhal összehívott értekezlet
beszámolóját, melyet a választ
mány nagy érdeklódéssel hall
gatott végig. Ismertette a kor
mány telepitési programját és
teljesitett munkáját, amit a vá
lasztmány nagy örömmel velt
tudomásul. Értesítette a gaz
dákat, hogy Mecsér András
képviselő közbenjárására a lo
vak vásárlásával a Hangya szö
vetkezetek bizattak meg, igy
tehát a kupecek, kereskedőkki
vannak zárva és a gazdák a
lovaikat jobban tudják értéke
siteni. Ezek örvendetes tudo
másul vétele után következett .
a megüresedett tisztségek be
töltése.

I. Kerületi alelnöknek Ko
vács Ferenc íparteslületi elnö
köt, ügyvezető alelnöknek: Vasz
kó Pál gazdálkodó t, ügyvezető

titkárnak Knap Endre viUany
szerelő t választották meg nagy
lelkesedéssel. Az első kerület
ben más változás nem történt.

A II. körzetben Szabó Gyula
kereskedőt körzeti titkárrá, mig
a III. körzetben Szabó Mátyás
gazdálkodót egyhangulag társ
elnökül választották. A többi
körzetekben változás nem tör
ténI.

Klinghammer László községi
titkár indítványozta, hogy a
miniszterelnököt üdvözölje a
választmány, amely örömmel
hozzájárult az inditványhoz és
az alábbi üdvözlő levelet küldte.

medott és ezeréves határai kö
zölt él dicsőségben, - mi len
ne más e nap, mint az isteni
örök igazságnak sugárzó hus
véti ünnepe!

Eljön ez ünnep oly bizonyo
san, mint ahogy kétszer kellő

négy, mint ahogy tél után el
jön a tavasz, mint ahogy vetés
után jön el az aratás, mint
ahogy nagypéntek után elkö
vetkezik a husvét!

Husvét üzenete ez: feltáma
dás és élet népe' vagy te ke
resztyénség !

A magyar husvét üzenete
pedig ez: feltámadás és dicső

ség népe vagy te óh magyar!
Gyula 1937 husvét.

Harsányi Pál
esperes.

tást, hogy osztályrészünk legyen
a felmagasztaltatás! A nemzet
életében is vetni kell könyhul
laj táss~l, verej tékkel, vérrel,
hogy ujjászülethessünk remény
séggel és arathassunk vig öröm
mel!

Mi volna más Triánon, mint
a világ bünének, a gyűlölet ör
dögének, a rdblás hatalmának
nagypénteki őrjöngő "teszitsd
meg"-je, a leghősibb, a legne
mesebb és egyik legdicsőbb

néppel, a magyarral szemben!
És mi lesz az a nap, mikor

Brassó, Kolozsvár, Kassa, Po
zsony, Szabadka tájaira odaül
a magyarság Géniusától hom
lokon csóko't fehérruhás an
gyal hirdetni az igazságot, hogy:
az a magyarság, melyet ti ke
resztre feszítettetek ime feHá.

. Az endrődi Nep. helyi szer-I és Ugrin Sándor gazdákat kér
vezete március 21-én választ- te fel. Községi titkár a párt ne
mányi gyülést tartott, amelyen vében üdvözölte Kalmár Imre
a választmányi tagok teljes elnököt és a két alelnököt. Ar
számban megjelentek. KUng- ra kérte őkel, hogy minden
hammer László községi titkár erejökkel, tudásukkal hassanak
üdvözölte -a megjelent tagokat oda, hogya nemzeti összefo~

és agyülést megnyította, majd gás eszméjét községünkben is
bejelentette, hogy a párt helyi diadalra juttassák és vállvetett
elnöke Timár Imre földbirto- munkával dolgozzanak a ma
kos lemondott. Bucsulevelének gyal' feHámadásért. Kalmár Im
felolvasása után bejelentette, re elnök és Kovács Libor társ
hogy a főispán előteljesztésére elnök kérték a válaszfmányt,
a Vezér Kalmár Imre községi hogy együUmunkálkodva, kö
birót nevezte ki a helyi szer- zös erővel, közös akarattal do1
vezet elnökévé, mig a társel- gozzanak a szebb magyar j ö""
nököl a főispán Kovács Libor vőérl. Vaszkó Pál gazdálkodó j

Egész keresztyén hitünknek
és életünknek központi ünne
pe a nagypéntek és a husvét.

Nemesak azért, mert időben

is a központi helyet foglalja el
kan\csony és pünkösd között,
hanem főleg azért, mert a két
ünnep az egész keresztyén hit
nek és életnek a tengelye, mely
nélkül reménye vesztett lenne
az élet és győzelemre valÓ szár
nyalás nélküli lenne a hitl

A golgothai kereszt és a fel
tört sziklasir együU tesz ben
nünket diadalmasokká enyészet,
mulandóság és halál felett, hogy
mint örökéletre megváltolt se
reg zengjük az éneket:

"Nincs már szivem félelmé-
re .... "

A golgothai kereszt azt je
lenti, hogy nekünk olyan fő

pa p u n k van, ki hulló véré·
nek szent áldozásával tett ele
get a mi büneinkért, -:- a fel
tört ·sziklasir pedig azt jelenti,
hogy nekünk olyan k i r á
l Y u n k van, kinek serege el
válas7tatolt a halál felett való
diadalra, - a keltőt átöleli az
é d e s a t y a i kegyelem,· mely
azt hirdeti: jöjjetek s birjátok
a dicsőség országát, amely el
készittetett a ti számotokra l

Nagypéntek "a husvét szántó
földje, hol vérrel, verejtékkel,
könnyel vettetik el koporsó
földébe az életnek magja,-:
husvét pedig nagypéntek koro
nája és megdicsőülése, hol elő

tör az életnek földbevetett mag
ja, hogy zöldelő reménység,
arany kalász, életnek kenyere
legyen, - nagypéntek nélkül
nincsen husvét és husvét nél
kül nincsen nagypéntek - ezért
is igy lesz e két ünnep köz
ponti, leghatalmasabb erőt su
gárzó ünnepe, tengelye egész
keresztyén hítünknek és éle-
tünknek l -

Felséges symbolumis azon
ban e két ünnep nemcsak hít
beli és nemcsak egyéni, de
~emzeti életünkre nézve is.

A n.emzet élete is mindíg
golgothajáráson keresztül vezet
a feltámadás husvétja felé! Meg
kelJ próbálnunk a megalázta·



ódító utjára indLilt
yarnai Hombár

csirke"

1937 március 27.

célozzák, gyors tempóban igye
keznek keresztülvinni. Hálás
köszönetet mond a valasztmány
Nagyméltóságodnak a szélsősé

gek ellen inditott küzdelemért
és e küzdelem tovitbbfolytatá
sára a jó Isten áldását kérjük.

Dinya Vilmos választmányi
tag inditványára hálás köszöne
tet szavaztak még a főispán

nak a jóindulatu támogatásért,
gondoskodásáérl, amelyben a
községet isméte1ten részesitelle.
A választmány járásunk érde
mes főszolgabiráját, dr. Sorbán
Jenőt a község érdekében ki
fejlett értékes munkásságának
elismeréséül a helyi szervezet
diszelnökévé, továbbá dr. Tü
köry József földbirtokost a
helyi szervezet érdekében ki
fejlett hathatós munkájának az
elismeréséül szintén diszelnö
kül választoUa meg.

Dinya Vilmos indH'.'ányozta,
hogy Timár Imre érdemeit
jegyzőkönyvben örökitsék meg
és a jegyzőkönyvi kivonatot
küldjék meg a részére. A vá
lasztmány az inditványt elfo
gadta, majd elhatározták, hogy
a legközelebbi gyülést április
4·én tartják meg.

A Gyomai Vjság nyomdájában
egy 15-16 éves leány felvétetik

Ausztria iparos katasztert
készit. Az osztrák kereskedel
mi miniszter uj ipari kataszter
felállitását határozta el. A ka·
taszter fel fogja ölelni az ipar
minden ágazatát és teljesen uj
alapokra fekteti az ipari közi
gazgatás kérdéseit.

a

December 29-én érkeztek
meg az első napos-csibék Gyo
mára a Hombár szövetkezet ál
tal megszervezeit csirke! enyész
tési akcióban. Azóta sűrü egy
másutánban érkeztek a jelleg
zetes dobozok, amelyekben öt
ven-ötven egynapos csibe érke
zett a Hombár szövetkezetbe,
ahonnan a7. egyes tenyésztők

elvitték :iZokat.
A tenyésztés serényen folyt.

A tenyésztők minden kedden
este szorgalmasan összejöttek a
Hombárban. Nemes versengés
folyf, hogy kinek a csirkéi fej
ladnek jobban. S ahogyan a
csirkék nőttek, abban az arány
ban nőltek az értékesilés gond~

jai is. Egyolyan áruról volt
szó, amelyet sem a kereskedők,

sem a fogyaszlók nem ismer
tek még, hiszen az igy neveli
csirke a mult években alig
egypár száz volt, most pedig
egyszerre ezreket kellett érté
kesiteni.

Sok utánjárás és sok tárgya
lás után március 16-án történt
az első értékesítés. Szorongó
várakozással leste az összetartó
tenyésztők csoportja az átvétel!.
A kereskedő kiméletlen válo
gatást vitt véghez, Voll miben
válogatnia ! Az előhozoH csir
kékből csak egy részt talált
megfflelőnek. És mégis elége
dettek voltak azok, akikét át-

vette, mert hiszen mindenki
attól féH, hogy az ekkor állag
elért kilogramonkénli 235 fillé
res árat később már nem adja
meg a kereskedő. Talán olya
nok is voltak, akik attól is fél
tek, hogy egyáltalán nem akad
vevő ezekre a csivkékre.

További tárgyalások után
március 22-én a békéscsabai
Schneider cég 1411 darabot
vitt el az autóján Kiskunhalas
ra. Másnap, 23-án a Budapest
Székesfőváros Községi Élelmi
szerárusiló Üzeme autóján vit
tek el 743 darabot Budapestre.
Még Gyomán voll a fővárosi

autó, amikor a Schneider cég
telefonon érdeklődött, hogy az
ünnepek utáni keddeu kaphat
na·e ujabb 2000-2500 darab
csirkét, az eddigi kilogramon
kénli 230 filléres áron.

"Gyomai Hombár-csirke" né

ven hozzák ezeket a csirkéket

fosgalomba.

Községünk gazdasági életéből

egy új márka indult el, hogy
ismeretté tegye azoknak a la
kostársainknak a szorgalmát és
vállalkozását, akik tudással és
szorgalommal, valamint a szö
vetkezésben njlő erő felisme
résében és kihasználásában köz
ségün kn ek becsületes hírneve!,
önmaguknak meg hasznot sze
reznek.

GYOMAI UJSAG

Husvéti locsolás
Amióta az ember maga al

kotla törvények közé bástyázta
a szabadságát, mindig talált ki
buvót, hogy semmiféle korlátot
nem törö érzelmeit legitim u
ton megmutathassa. Szokásnak,
vagy szokásjognak nevezik ezt
az utat és ide tartozik a hus
véli locsolás is. Azok a fiatal
emberek, akik különben rejte
getni kénytelenek egyik vagy·
másik leány iránt érzeIt sze
relmüket, husvétIlétfőn bátran
beállilhatnak az "imádolt" há
zához és az egész világ flile
hallatára megvalhatják, hogy
kedvükre való a leány. Ma
már ez a vallomás inkább csak
jelképes, de régebben - iéIig
komolyan, félig tréfásan - szó
val is tudtul adták. A gyomai
legény rendszerint ezzel a rig
mussal állitoU be - locsolni:

Szépen kérem az apját,
de még szebben az anyját:
Adja ide a leányát ...

IH egy pillanatra elhallgatott,
hogy nagyobb nyomatékot ad
jon a rejtett gondolatnak. De
nem, feleségnek nem kérheti.
Még fiatal, nem önálló, talán
nemis adnák, meg ő sem
gondolja egészen komolyan.
Csak kacérkodniakart a gon
golattal, csak sejtetni akarta,
hogy ö meg a leány közel ál
lanak egymáshoz, szeretik egr
mást. Burkoltan is nagy bol
dogság az ilyesmit megvallani,
de tovább még nem akar men
ni, maradjon egyelörecsak já
ték a dolog és ezért igy foly
tatta:

RIMES PANOPTIKUM
Most, hogy a Hombárra végre át leli írva
Az ingatlan, melyért nem sok könny lett sirva,
Megköszönni, hogy ezt lehetövé tette,
S hogy az igaz ügynek ő állott mellelte.
Hogy lön. mi a tervbe rációt is öntsön:
Félszázezer pengő kamatmentes kölcsön.
Betöltvén ezáltal a szerv~zök vágyát
S puhára vetve meg a vállalat ágyát,
Mert igy kivánja ezt az udvariasság
A nagytekintetü fő-igazgalóság·

Amelynél a tempó nem rák és nem csiga
Wagner szerkeszlö úr, G. Nagy és Papp Zsiga,
Kik a k0!csön után futkostak eleget,
S szenvedlek egyszerre hideget-meleget 
Darányi Kálmántól kihallgatási kérlek,
S - szerdán volt egy hele I Budapestre tértek.

lit ejtették aztán sok mindennek sorát:
Lemosták magukról az éji ut porát
Tekerték magukat langyos lepedőbe

A kamilla-szagú gözös fered6be
Hol kora hajnalban mindent kihaszn 'lltak
Medencében ültek, zuhany alá álltak,
G. Nagy úr rá is üll, de rögtön felállott,
Amint a vizsugár elevenbe vágott...
Majd az igy megtisztult, felfrissilelt lesllet
Ismerkedni kissé a zeg-zugos Pesltel

Lábukat serényen hónuk alá kapták
S magukat egy hosszú sétautn~k adták.
Előbb, hogy G Nagynak csiklandják a vérit
A szép Rombach utcán korzózának végig
Amihez őkelme jó képel nem vágott
'el ennyi szakállt, pajeszt eddig még nem látott.
S mig kihallgatásuk idejére vártak·
Utakon, tereken össze vissza járl!1k.
Nézték a népeknek áradatát, sodrát,
Dics ~ nagyjainknak ércbeöntöH szobrát
Egy.egy utca előlt tétován megálltak -
- kiről nevezték el? - ezen spekulállak.
Megnézték az Oli felhőkarcolóját

Párisit és Corvint, Fenyvest meg a .GÓlyát.
A Divatcsarnokot a Rákóczi uton
A tantusz· perselyt a villamos vasulon.
S mi nem nélkülözött most komoly alapot
Szivböl szidlák a sok torzszülött kalélpot
Mil nöink viselnek bomlott agyuk bubján.
AlaHa járkál ván ki ki az ő utján.
Nézték a bokákat, aharisnyák selymét,
Hervatag arcoskák szörbejátszó pelyhét,
Csinos szoknyácskákat, kackiás kabátot,
Ám e nézdegélés senkinek sem ártott,
Meg is állapilók - hosszú lógó orral, 
Hogy e "semlegesség" egyült jár a korral...

S mert a pesti nőkre - denique - fülyültek
Rezignált mosollyal villamosra ültek.

S merI a felszáJlásnál izgullak, fútkostak
Pár pestí tyukszemet laposra tapostak
S mielőll a dolog ment volna már vérre,
Kiérkeztek végül a Boráros téne
S ámbár a lábuk már elkopott bokáig
A hid épitését csodálták sokáig
Azlán a zsebükben három álszállóval
- bár ez ellen Popp ur tiltakozott szóval 
Mivelhogy szerinte ez a dolog "balog" -
A vén Duna partján mentek továhb gyalog.
Igaz, hogyaszfalton, nem lucsokba', sárba'
És hát idejére értek fel a Várba ...

De a villamosjegy, hogy kárba ne vesszen
És erre az útra megemJékeztessen,
Papp Zsiga bátyánk ezt üveg alá tette
Ha az árát érte aBeszkárt eIveHe,
Hátul pakkpapirral jólleragasztotta
S eként berámázva - szögre akasztolta
És e jegy ott csüng most szobájának falán.

* **
Megbocsájtnak nékem e versért is talán
Nékem, aki bizony mást is elviselnék
Ha egyszer abban a helyzeiben lthetnék,
Hogy Pestre csupán csak azért kéne jönnöm
Hogy egy ilyen kölcsönt kelljen megköszönöm.

H. E.
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Időközben történt, hogy a
földmivelésügyi miniszterium
és Külkereskedelmi Hivatal ki
küldöltei is megérkeztek, de ők

először a kelreces csirkete
nyésztést tanulmányozták és
ennek során Beinschróth József,
Bene József és Pleiffer Márton
tenyészetében tettek látogatást.
PfeiHer Márton tenyészetében
a levágott baromfi tépését és
csomagolását néziék meg, mig
a többieiméI a ketreces tenyész
tés módozatait tanulmányozták.
Utóljára a Wagner fakereske
désben lévő tenyészetben vol
tak, majd átmentek a Hombár
Szövetkezetbe, ahol vitéz dr.
Márky Barna alispánnal együn
a7. oH lévő csirketenyészetet
nézték meg. A látotlak feIett
ugy az alispán, mint vitéz dr.
Onó Ernő, dr. Koós Tibor és
Predmerszky Rezső a legtelje
sebb elismel'ésüket tejezlék ki
és a legnagyobb örömmel han
gozlaUák, hogya szövetkezés
példát szolgáltat alTa: hogyan
kell meghódilani a magyarság
számára azokat a kereseti te
rületekét is, amelyek kihaszná
lását eddig elhanyagoltuk.

Nagy elismerés ez a Hom
bár Szövetkezet igazgatóságá
nak amelynek munkáját nem
csak a széles néprétegekben,
hanem a legfelsőbb hivatalos
körökben is egyre jobban meg
becsülik.

Kihágási eljárás indul alOí{
ellen, kik engedély nélkül ipari

tanfolyamoI,at tartanak.

Az utóbbi időben egyre gya
koribbá válnak azok apana·
szok, amelyekkel a kőmives-,

ács- és köfaragóipari mester·
vizsgára készülők keresik meg
az iparügyi minisztert s ame
lyekben előadják, hogy lelki
ismeretlen egyének a vizsgára
való előkészítés cimén sulyos
anyagi ellenszolgáltatás fejében
részükre oktatást adnak, amely
azonban szakszempontból egy
általán nem megfelelő és nem
kielégitő. Az iparügyi minisz
ter éppen azért most az alis
páni hivatalon keresztül utasi·
toHa az elsőfoku ipa I hatóságo
kat, hogyavisszaélők ellen a
33,333-1936. sz. rendelete a
lapján a kihágási eljárást te
gyék folyamatba.

Közölte az iparügyi minisz
ter, hogy a fenti vizsgákra va
ló előkészítésre vagy ilyen irá
nyu tanrolyamok tartására en
gedélyt senkinek nem adott.

cÁdiameg
hajának a kellő gondozást,
hogy mindig szép legyen!

lével (rézgálic) is kell perme·
tezni pár nap különbséggeL
Mert a karbolineum csak a 1'0

varkártevőket öli meg, de a
gombabetegségeket (Monilia-va
rasodás stb.) nem, ezeket a gá
lic pusztitja.

A permetezéseknek locsoló
nak kell lenni, azaz a fákat ala
posan, lemosásszerüen per!lle
tezzük be, ugy hogya korona
minden része, a legvékonyabb
ágacska is kapjon, ázzon meg
a Iétől.

Ingyenes szaktanácsot (vá
laszbélyeg) ad a vm. gyümölcs
termelési Intéző (Gyula-Várme
gyeház) és a helyi Gyümölcs
termelők Egyesülete,

zéseiről szólva, rámutatott ar·
ra, hogya szövetkezet igyek·
szik felkutatni a kereseti lehe
tőségeket, kileljeszti a ketreces
csirketenyésztést, felkarolja a
baromfi és tojás kereskedést és
bevezeti az angó anyultenyész
tési.

Az alispán a legnagyobb fi
gyelemmel hallgatta Papp Zsig.
mond fejtegetéseit és kijelentet
te, hogya szövetkezet mükö
dése minden várokozását fe
liHmulja.

Utána vitéz dr. Márky Barna
alispán megtekinteUe a szövet
kezet telepét. Megnézte a mag
tárban lévő buzát, amelynek
során élénken helyesel le a szö
vetkezelnek azt a célkitüzését,
hógy a gazdáknak a segítségére
kiván lenni a bánkuti buza·
termesztésében. Érdeklődéssel

hallgatta, hogy eit a tervet már
az idén valóra akarják váltani,
még pedig ugy, hogya telki
uradalomból a cséplés után
rögtön a Hombár Szövetkezet
be szállítják a bánkuti buzát,
ahol azt megtisztitják, kirostál
ják, megcsávázzák és igy adják
tovább a gazdáknak, akiktől a
termést, mint jobb minőségü

buzát veszik át és eszerint ma
gasabb árakat is fizetnek érte.

Márki alispán és a földmívelési
miniszterium, valamint a I\:ü1
kereskedelmi Hivatal kiküIdötteí
nek látogatása a Hombárban
Előkelő vendégei voltak már

cius 25-én a Hombár szövetke
zetnek. A vármegye minden
szép ért és jóért lelkesedő alis
pánja: vitéz dr. Márky Barna
alispán, valamint vitéz Ültó Er
nő gazdasági felügyelő, mint a
földmivelésügyi miniszterium
kikiildöUje, dr. Koós. Tibor és
Predmerszky Dezső felügyelő,

mir;t a Külkereskedelmi Hiva
tal kiküldöHei látogattak el a
Hombár Szövetkezetbe, hogy
annak miiködéséről a helyszi
nen szerezzenek lapasztalatot.

Vitéz dr. Márky Barna alis
pán a 10 órás gyorssal érke
zelt Gyomára. Az állomáson a
Hombár Szövetkezet igazgató
sága várta, majd bekalauzolta
a szö vetkezet telepére, ahol
Papp Z'Sigmond elnök üdvözöl
te, egyuttal tájékoztatta az al
ispántazokról az okokl ól, a-

melyek a szövetkezetet életre
hivták. Beszédében Papp Zsig
mond hangsulyozia, hogy a
szövetkezéssel a gazdák az ér
tékesités lehetőségétis a ke
zükbe akarják venni, azonki
vül módot kivánnak nyujtani
arra, hogy a diplomás fiatalság
a kereskedelmi pályákon is
minél szélesebb kÖrü elhelyez
kedést találjon. A jövő célkitü-

szellős koronáju fa, melynek a
belső korona részeibe is be tud
hatolni a nap-levegő, fog és
tud egészséges-szép gyümölcsöt
teremni.

A ritkilás lényege 3Z, hogy
inkább egy vastag ágat vágjunk
ki, mint sok aprót! De soha
csonkot ne hagyjunk!

A különböző sebeket éles kés
sel utánna vágjuk és sebkát
ránnyal bekenjük a jobb és
gyorsabb beforradás miatt.

Csak az igy megtisztogatott
fákat permetezzük meg, mert
csak igy érünk el kielégilő

eredményt. Permetezőanyagui

vagy mészkénIevet (még téli hi
gitásban) vagy karbolineumos
szereket (Novobolin· Enda Neo
dentrin) használj!!k.

Ha kalitorniaf pajzstelüvel
fertőzöttek a fáink, akkor jobb
a karbolineum, bár drága szer.
De ezzel az őszibarack-mandu

la-kajszibarack fákat megper
metezni nem ajánlatos.

Ha nincs pajzstetü, ugy jó és
olcsó a mészkénlé. .

Abban az eselben, ha karbo
Hneummal permeteztünk, ugy
még ezenkivül 2')/o-os bordói

Időszerű teendők

él gyümölcsösökben

hadd locsoljam a haját.
Olyan legyen az arca,
mint a pünkösdi rózsá .•.

És már locsolt is. A levegő

tele volt virágillattal, a leány
visongott, a szülők nevettek.
A legény kapott egy pirosto
jást, esetleg a kapuban egy
csókot, ha senki nem látta. Ma
sincs az máskép, csak az a kár,
hogy a rigmusok valahogy el
maradtak. Sajnos, az a látszata
a dolognak, mintha tulságosan
respektálnánk a magunk al
kotla törvényeket és félnénk
igénybe venni a - kibuvól.

!rta: Gsm János
vm. gyümöicsterme!ési intéző.

A jó idők beköszöntével itt
az ideje, hogy még a rügyfaka
dás előtt elvégezzük az olyany
nyira fontos téli védekezési
munkálatokat, különösen nagy
gondot fordítva a permetezések
alapos elvégzésére.

A gyümölcsfák és majdan a
gyümölcsöket bántó kártevők

ellen legeredményesebben most
védekezhetünk, mig a fák nyu
galmiállapotban vannak, mi
kor tehát oly erős permetező

oldatot használhatunk, mely a
most a fán, törzs ágakon téli
álmuka.t alvó kártevőket, a fa
bántalma nélkül, elpu,ztitják.
Ha ezeket a kártevőket most
nyugalmi állapotukban pusztí
tom el, ugy tavasszal és nyáron
sokkal kevesebb lesz a teendő.

De meg nyáron a fa lombos
állapotában az alapos permete
zés is sokkal nehezebb, mint
most. Ezek a nyári permetezé
sek csak kiegészitői a téli per
metezéseknek. Ha télen kellően

nem védekeztünk, nyári sem
lesz oly eredményes.

A permetezések előtt azon
ban a fákat meg kell tisztogat
ni a lehámló kéreg részektől

és az ágakat beboriló mohok·
tól-zuzmóklól. Ezek kitünő bu
vó helyet nyujtanak télre az át
telelő rovarok nak a fagy eHen.
A zuzmok-mohok elfogva a ké·
regtöl a nápsugarat-meleget-Ie
vegöt, de meg állandóan ned
vességet sziva magukba, az
ágat és a fát pusztitják el. Mo
hos-zuzmos fa mindig· csene·
vész, pusztulásra Héli marad.

Kéregkaparóval drót, vagy
gyökér kefével kell a törzset,
vastagabb. ágakat megtisztogat
ni-Iekaparni,.ledörzsölni.

A koronából pedig el kell tá
volitani a beteg-vértetves·szá
raz, de az egymást keresztező

.befelé növő ágakat is.
Ha sürű a korona, akkor azt

kiritkiljuk, mert csak a ritka-
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Uj Íparossegédi
munkakönyvek

Csak egy közönséges kutya
voll, ne mosolyogjatok, hu még
is megállok az emlékénél. Van
nak még talán, akik kis szoru
lássai a szivük ön, néznék a fa
gyos rögöket,amely alalt kócosra
öregedell bundás tetem e pihen.
Eoy eaész lezárult élet, ha csakD h

kulyaéleL is.

Szemrevaló, nagy darab ku
vasz volt Bodri egy k ulyaöliő
vel ezelőt!. Dísze az udvarnak
és öröme csöppnyi fiamnak,
aki a dus bundába lwpaszkod
va, a hátán lovagolI. Együn vol
tak hancurozó, boldog gyere
kek. Ez a ragyogó korszak ha
mar végetért. Bodrinak álla
sa volt, éjjeli-nappali szolgálat.
Lopva aludt, élte az udvarszük
leheiőségei közt kölelességle!je
sítésben rab életét. Álmodott e
tanyai komondor ősei vad 1'0

hanásárói, véres macska csa
tákról - nem tudhatom. Néha
beszélt az ő nyelvén, de mi
emberek nem értjük meg azt.
Fel is hagyott a k0zlékenység
gel: Zárkózott, komor agglegény

Az ípariigyi mhliszter a Kir.
Magyar Egyetemi Nyomdának
uj munkakönyv készítésére u
doH engedélyt. A munkakönyv
a most használatban lévő mun
kakönyvnek állalában megfelel,
az ellérésmil).dössze annyi,
hogya közölt törvényszöve
o·ekben az azóta töriént váltoD

zások fel vannak tüntetve. A
munkakönyv ára 40 fillérben
van megállapítva, mely összeg
nél többet a nyomda semnli
féle eimen nem számilhat tel.

15-én

ssu

hogy minden magyarnak egyet
kell akarnia.

Ma még nincsen együtt
egyetlen kézfogásban
minden magyar kar, ma
még sajnos mindég tart
felettünk a széihuzás

átka,

de az idők járása egyszer ösz
szeparancsolja még a magyar
szivekef és kezeket. Amikor
már elviselhetetlennek érezzük
azt az ölelést, amiben most az
ellenség gyürüjében síenve-~........
dönk, amikor már könnyezve
esszük meg a mindennapi ke
nyerünket, amikor már nem
talál a magyar édesanya betevő

falatol ártatlan gyermekének...
Összefonódnak még egyszer a
mnavar karok, össze egyetlen

D. "

hatalmas láncba, de akkor ...
az Ur legyen irgalmas azoknak,
akik a magyarság ellen vétkez
tek!

Egy nemzet nem tngadhatja
meg önmagát, a vér nem váll
hatik vizzé, él még a 89 éves
márciusi lélek, forduljon bár
hoov a sors kereke, a mi már-D.

eiusunk el fog jönni még egy
szer. Talán már holnap... talán
csak h dnapután..., de el fog
jönni,... ha minden magyar __~_....
akarja!

17 év óta Csonka Hazánk
határain innen és tul bünbánó
szívvel áldozunk ujra a 48·as
hősök emlékének. A magyar
iskola, a nemzeti eszme leg
erősebb bástyája is beáll az
ünneplők soraiba s szerte e
csonka hazában az ifju ajkak
százezrein csendül fel ma a
szent esküvés, a magyar hit
vallás: Hiszek Magyarország
feltámadásában!

Ez az itjuság a jövő remény
sége s velük a nemzet jövője

van gondjainkra bizva. A vele
járó kötelességben és felelős

ségben együtt osztozik, szülő,

család, iskola és lársadalom.
Mindeoyik hatása nevel, de at:> •

szülő és a haza itt egy! Elelel
ad mindkettő. A legszentebb
legdrágább édesanya, a meg
csufoH, meggyalázott és kifosz
tott Haza reménysége ez a
magyar ifjuság, akikkel a mi

kezünkbe tette le a jó Isten a

magyar jövendőt, akiknek a
lelkébe hitet, istenf.élelmet, ön
feláldozó hazaszerelmet, mun
kaszeretetet, áldozatkészséget a
mi lelkünkbőlkell adnunk. Hin-,

dh

lyen drága könnyel-vérrel meg
szenteit nekik ez a drága ma
gyar föld. A nemzet élte a ma
ga munkás életét az 1000 éves
határokon belül s azt hille, el
mulatt már a megpróbállatások
ideje.

Az ifjuság mintaképe nem
Petőfi volt több P, nem lelkesi·
tették Jókai hős regényalakjai.
Ennek az alkotó, de mégis bü·
nős kornak divatos és ünnepelt
költői és sajtójának nagy része
nem Petőfi és a többi lelkes
márciusi ifjak szent tüzének
hordozói voltak, hanem az Istent
és Hazát megtagadó istentelen
ség, hazafiatlanság és erkölcs
telenség zászlóvivői voltak.

Csak amikor a világháboru
első á;Qyuja beledördült a der
medt csendességbe és szavára
nyomban 100.000 magyar férfi
hagyta el - talán örökre - a
melea családi fészket -, akkorh

szállta meg a döbbenet a IT a-
gyar lelkeket és Kossuth sza
vaival fiadt fel a magyar sziv:
"Veszélyben a Haza l" És ami
kor a világháboru első március
l5·ének megünneplésekor 10
ezer magyar honvéd várta Prze
mysi-ben az éhhalált, akkor már
nem közömbös és semmitmon
dó megemlékezés volt a már
cius 15, hanem forró könyör
<:rés a maayarok Istenéhez: Uramh h

bocsásd meg e nemzet büneit,
a mi vétkeinket s tartsd meg
ezt a drága földet miIlékünk!

Akkor még nem tudtuk,hogy

szomorubb sors vár reán1" hogy
1919 március 15én vöröszász
lók fognak lengeni a szabad
sáohősök emlékei előlt s Petőfih

nevét merik ajkaikra venni
azok, akik a Segesvári mezőre

egyetlen kardcsapás nélkül en
gedték be az oláhokat, mert
nem akartak honvédő katoná
kat látni, akik megvédték vol
na a határokat és mcglartoUák
volna ezt a drága kenyeretadó
földet minékünk, gyermekeink
nek s utódainkm\lc A szabad
ságharcban ujjászüleleU Ma
avarorszácrnak 1918-1919-benh.} h

ásták meg a sirját !

De hisszük, reméljük és vall
juk, hogy minden halálból van
feltámadás, ha minden magyar
akarja.

Kedves magyar Testvéreim!

E nagy nemzeti ünnepnapon

kiáltok Hozzátok! Itt az ideje,_

eU, h' gy
itet

Göndös József ünnepi beszéde március

a hősök szobra előtt

..
Inn
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nünk kell, hogy hitet adhas
sunk, remélnünk kell, hogy ők

se ismerjenek csüggedést, sze
retnünk kell egymást, hogy ők

is minden magyart teslvérük-
li II II nek érezzenek, hogya mi gyer

mekeink közül támadjon fel
világitólángként egy uj Petőfi,

egy IIj Kossuth, egy uj Rákóczi,...
hogy egy boldog tavaszi napon
a felszabadult és ujra egybe
forrt boldog Nagymagyarország
megujhodását megünnepelhes
sük!

Ebben az eljövendő boldog
napban reménykedve, a 48-as
lelke~ ifjak és a szabadsághősök

emlékének méltó kegyelettel:H
dozva, a közös szent magyar
cél érdekében dolgozzék együtt.
minden mai2yar - ahová a
magyar sors állítoHa - a Haza
uj márciusáérl!

Göndös József polgári iskolai
felügyelő igazgató március 15
én nagyhatású beszédet mon·
dott a hősök szobra előtt Rö
viden fel vázolta a történelmi
évforduló jelentőségél, maj d
többek között ezeket mondotta:

Amikor a szabadságharcot
követő 18 esztendei elnyoma
fás véget ért, a magyar nemzet
ünnepévé avatta március 15-éL
Ezen a napon a mi községünk
is lobogódiszt ölt, siirü tömeg
ben zarándokolunk a 48·as és
viláaháboru hőseinek közösh

emlékmüvéhez, lengenek a
háromszinü zászlók, lelkes ifju
ajkakon csendül fel Petőfi szent
esküje, a Himnusz magasztos
hangjai szárnyaInak a magasba
s a mecremlékezés kegyeletesh

virágai boritják be a hősök

emlékszobrát.
Az első, felejthetl:tlen már

cius óta már annyi évtized
mulott el. A hosszu idő alatt,
a nemzeti élet nagy váHozásai
val együtt megvállozott e nap
nak értelme és megünneplése
is. Nem külsőleg, óh nem, de
gondoljunk csak vissza a világ
háboru elötti márciusokra. Az
ünnepélyes felvonulások s a
lelkes szónoklatok hatása alatt
akkor is talán még a legsivá
rabb és legcinikusabb lélket is
elöntött egy pillanatra a haza
szeretet szent hulláma és gon
dolatban meghatódva borull
mindenki az édes anyaföldre:
de azután ... a tömeg szétosz
lott, ment mindenki a maga
munkája után s a következő

márciusig a szó Haza, Peiőfi

riasztó költeménye, a márciusi
ifjak lelkes megmozdulasa olt
maradt az iskola falai között
és csak a magyar tan ulák el
nem lankadó lelkesedése őriz

te mea szivében e nagy napokh

jelentöségét.
A szabadságharc gyönyörü

története a békeévekben az is
kolákon kivül csak kevés ma
gyar embert érdekeH, csak azo
kat, akik apáiktól örökölt ke
gyelettel ápolták lelkeikben a
felszabadulás alakjainak nagy
ságát és nagyszerüségét.

De a nemzet nagy több·
séQ"ének lelkében, a

""
mindennapi emberében
mintha elhomályosodott
volna annak a két sza
badságharcnak a .képe.

Nem kenett félteniökoa hazát,
hát nem is gondoltak arra, mi-
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Egy tucat képeslap
Lengyelországból

a GYOMAI UJSAG olvasóinak
küldte: sz. Csorba Tibor.

1.
Lengyelországban soha sem

ulazhatsz egyedüL A vasuti ko
csiban müldig megkaphatod a
citromos teát pohárban, a rá·
diót. A folyósón vele d ulazik a
rendőr. Valamennyien kedves
utitársak.

2.
Minden vasuti állomáson van

"peron posla a; • Vehetsz bélye
get, felaLihatod a levelezölapo
kal~ táviratozhatsz, átveheted a
nevedre küldött pénzt, csoma
got küldhetsz s le sem kell
lépned a vonatróL

3.
Lázasan építtet az állam nlin

denfele. Utakat kövez, vasutat·
villamosit, alaóulat fur, ulcákat
rendez, muzeumépülelek tömb
jeinek rakja le az alapját Fej
lődést és élniakarásl hirdet

4.
Mindenki ígyekszik a maga

szolgálatába állilani a technika
vivmányait s ebben messzeme
nő támogatásban részesül. Már
a szobal:í.nyoknak is van kü
lön telefonj uk, főiskolai, egye
temi tanárok a saját repülő

gépükön ulaznak; az autó a
napi élel fontos tényezője, de
szerelik a lengyelek a romanti
kát is és néha konHissal men
nek haza. Hadd éljen a sok
"doroskás".

-5
Ilt csészéből isszák a levest

és igen szeretik a céklaléből

készült "barsot". Ezt a félig
meddig nemzeti eledelt mi ne
hezen tudjuk megszokni.

6.
Minden lengyel iskolában kö

zös tizórait esznek a gyerekek
. és lanerők. Egy pohár tej vagy

tea, két zsemlye vajjal, felvá
gollal - nem megvelendő!

7.
Warszawában állandó az eső

és a borus ég. Az emberek

tenyészáHattal vettek részt a
kiállitáson olyan szép ered
ménnyel, hogy nemcsak érté
kes dijakat nyertek, hanem a
felvitt jószágok mind el is kel
tek. Fokozza a sikert az is,
hogy gazdáink jó árakat értek
el, amennyiben minden bika
katalógusáron kelt el, vagyis

alku nl.'lkül a kiirt áron. A ki
állilás holnap, hétfőn zárul.

A tanintézet először csak egy
kis 8 holdas bolgár rendszcrü
kerlészeti öntözőtelepet rende
zett be, majd kiterjesztette ezt
10 holdas gyümölcsösének ön
tözésére is. E mellett kezdett
foglalkozni a kifejezetten me
zőgazdaságiöntözéssel, és sike
rült e célra kapnia egy másult- \

. be nem vált permetező öntöző

felszerelést, és szereznie egy
nagy teljesilményü centrifugál
szivattyut, amivel traktormeg
hajtással már nagyobb, mező

gazdasági művelés alalt álló te
rületen lehetett, persze csak

. ugy paraszti módon, állandó
töldmunka nélkül öntözni. Az
itt elél t eredményeinek köszön
helte, hogy az első alföldi ön
töző kisérleti telepet a taninté
zet bikazugi tangazdaságában
108 kat holdon - állították feL
Ez még tavaly megépült és ü
zembe kerűlt, a folyó évre c,ak
a csatornák egy részének béle

lése, és egy 17 kat. hold terü
leten rizstelep építése maradt.
E telepen most már teljes tu
dományos felkészültséggel fo
lyik egyrészt a k~tató munka,
másrészt a gyakorlati öntözés,
hogy annak eredményeit leszür-

ve a létesilendő nagyarányu

öntözéseknél fel lehessen hasz

nálni. Nagyjelentőségüaz. hogy

ezt az első kisérleti öntöző te

lepet egy közép'oku gazdasági

3zakiskola tangazdaságában lé·

tesHeUék, mert igy a kikerülö

képesített gazdák nemcsak az

eddig szokásos gazdálkodási tu
dást szerzik meg, hanem az uj
irányt képviselő, és igen nagy
szaktudást igénylő speciális ön
tözéses gazdálkodási módnak
is mesterei lesznek. Ők lesznek
tehát ennek az uj gazdálkodási
ágnak első szakemberei.

g zd sági
int' zet u nt ma z FT

udapesten

II

szarvasI

kiáUit ' sa

Jenő, Geist Gáspár, a csorvási
uradalom és a sarkadi bérma
dalom.

A juhok tenyésztői közön el
ső dijat kapott gróf Wenckheim
László és gróf Wenckheim Jó
zsef.

Itt emliljük meg, hogy az
orosházi gazdák a Békésvár
megyei Szarvasmarhatenyész
tők Egyesülete csoportjában 23

A szarvasi m. kir. középfoku
gazdasági tanintézet nagyszerü
szakbemulatóval vett részt a
budapesti Mezőgazdasági Kiál
litáson. A Szakoktatási Csal'·
nokban elhelyezett bemutató
nak főleg az öntözés kérdésével
foglalkozó része érdemelt ko·
moly figyelmet.

Az összes öntözési módokat
szemléltető hatalmas, mozgé
kony, valósággal élő modell
volt ez, amit a tanintézet tanári
kara és tanulói félévi nmukával
késziteUek. Rendkivül alkalmas
módon hivta fel ez a gazdakö
zönség figyeimét az öntözés kér
désére, szemléllelte annak min
den gyakorolható modozatát,
és népszerüsitette az öntözés
nagy jelentőségü gondolatát

A szarvasi m. kir. középfoku
gazdasági tanintézef, a m. kir.
földmivelésügyi minisztérium
ma még egyetlen középfJlm

.gazdasági szakiskolája uLtörő és
egyetlen minden gazdasági is
kola között a tekintetben is,
hogy 500 kat. holdas tangazda·
ságának több, mint negyedrésze
őntözhető. A tanintézet Békés
megyei, szarvasi tangazdasága
nehéz, kemény, szikes föld, su
lyosbitva a magyar Alföld jel
legzetes, különösen nyáron szá
raz időjárásával. Ez veUe rá a
tanintézet tanári karát arra,
hogy mindjárt a megalapitáslól
kezdve, tiz éve részletesen fog
lalkozzék az öntözés kél désével,
tehát akkor, amikor az öntözés
gondolatával még nagyon ke
vesen törődtek. Abban, hogy
az öntözés szükségessége a köz
tudatba kerűlt, sőt a földmive
lésügyi minisztérium megértése
folytán a megvalósulás stádiu
mába lépett. határozottan sze
repe van a szarvasi m. kir. kö
zépfoku gazdasági tanintézet
munkájának.

Az orosházi gazdák min·
den bikája elkel! a

kiállításon

A mezőgazdasági kiállitás el·
ső napján, szerdán a birálóbi
zottságok itélete alapján kiosz
tották a dijnyertes tenyésztők

és tulajdonosok között.a dija
l{at. Békésmegye gazdái szép
sikerrel szerepelnek a dijnyer
tesek között.

A dijnyertes lovak tenyész
tői között első dijat nyertek:
Reck Géza, Geist Gyula, gróf
Merán Jánosné.

A szarvasmarhák tenyésztöi
között nagy dijat kapott a sar
kadi béruradalom, első dijat
kaptak gróf Almásy Dénes és
a sarkadi béruradalom.

A sertések tenyésztői közölt
első dijat nyertek grófWenck
heim László, gróf Wenckheim,

A békésmegyei

gazdák sikere a me

zőgazdasági kiállitá
son

lelt. Csak nyan éjjeken sirt
hosszan, elnyujlva a Holdhoz,
aId épp oly magános mint ő.

Az elmult télen Bodri má·
nyugdijban volt. Egykor fürge
lábait nehezen húzta. Nagy szót
is hallott, ahogy öreg cselédünk
mondta, de még hűségesen vak
kantott a szalmából, jelezve,
hogy azért ő vigyáz. Most az
tán leesett a lábáról. Az öreg
Julcsa sirva hordta neki az e
bédet, igen proiekcios adagokat.
Kortársak lehettek, két öregek.

A sintér megoldást egyhan .
guan leszavaztuk. Most adjuk
idegen kézre, mikor egy életen
át kihasználtuk. Ettől a bánat
tól megkiméljük. A család va
dász tagjai sem tudták a pus
kát fogni hüséges és megszo
kott fejére Ekkor már sokat
panaszkodott Bodri és. leirha
taLlan szomoruság ült megtört
szemeiben. Megértő szivvel kö
töttem be ezeket a szemeket s
pillanat mulva egy csöpp golyó

. vége~ vetett öreg életének. Még
egy végső farkcsóválás, mintha
megelégedését jelézné s nagy
bozontos teste, mint kis gyer
mek, csendesen pihen. Elvé
gezte amire született. Teste szét
porlik, semmivé lesz, de 15 é
vig élt közöltünk nekünk s ugy
érzem nem mosolyogni való,
ha jeltelen sirjára ezzel a pár
sorral emléket állitok. . W.-né
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Sorbán főszolgabiró intervenciójára

a gyomai pékek 32 fillérre

szál.litották le a kenyér árát

1\1ikorlól meddig
érvényesek a Buda

pesti Nenlzetközi
Vásár nagyarányu

utazási kedvez
ményei?

A Budapesti Nemzetközi Vá
sár utazási igazolványai Ma
gyarországon 50 százalék ked
vezményre jogositanak és pe
dig a Budapestre ulazásnál áp
:rilis 20 tól május lO-ig, a visz
szautazásnál április 30 tól má
jus 20-ig. A szomszédos o:rszá
gok közül: Ausztriában a ked
vezmény 25-33 százalék, (ér
vényes Budapestre április 25 "től

május lO-ig, vissza április 30-tól
május 15-ig), Csehszlovákiában
33 százalék, Romániában" 25
százalék, Jugoszláviában 50 %.

Ez utóbbi három országban a
kedvezmény az odantazásnál
április 20-t61 május ID·ig, a
visszautazásnál április 30-tól
május 20-ig érvényes. A "ásá:r-.
igazolványtulajdonos~k eienki~
vül Olaszországban 30 százalék,
Svájcban, Németországban, Bel
giumban, Hollandiában, Fran
ciaországban 25 százalék, Ang
liában, Lengyelországban, Lit
vániában 33 százalék. Lett-,
Eszt- és Finnországban 25 %
vasuti kedvezményt élveznek.
Ez utóbbi kedvezmények érvé
nye országonként váHozóan a
vásár nyHása elött 5-10 nap
pal lwzdődik és a vásár bezá·
rása után 5-10 nappal fejező

dik be. A vásárigazolványok
néhány napon belül már el
árusitásra ke:rülnek az utazási
irodákban, a vásár tb. képvi
selőinéI, valamint a magyar kir..
külk-épviseleti batóságoknáL

Mint az egész országban. GYOa
mán is intenziven megindul! a
légoHalmi szervezkedés. Ennek
é:rdekében má:r a jövő héten
propagandaelőadásokal kezde
nek Gyomán. Az előadásokat

Azány Gusztáv községi segéd
jegyző és Ug:rin István községi
mérnök tartják, akik Budapes
tek most végezték el a légol
talmi tantolyamot.

Áprilisban
propaganda előadá

sok kezdődnekGyo
mán a I é g o It a I m i

szervezkedés
érdekében

hanem fogyasz!6i szükségjeteinek leg
gazdaságosabb kielégitése mellett, az
altruizmus, lagj;1i és alkall113Zottairól"
való szociális gondoskodás. K.

szár Gergely és Kincses Isfván
vették magukhoz és ell ávoztak
a tanyáról, ahova többé nem is
tértek vissza. EI től kezd ve Rák
Pál bátyja és annak felesége
segitségével egymagában foly
tatta a hamisítást, amely látszó
lag jó üzlet volt, mert egy egész
sereg hamis 5, 2, 1 pengőst, 50
20 és 10 fillérest eltudoH he
lyezni. Ezekből a hamisitvá
nyokból ke:rült Gyomára és
End:rődre is.

A hamisitványok rajza meg·
lehetösen tökéletes, de az
anyaggal már baj van. A 10
filléres kivételével mindegyik
hamisítványt meg lehet isme:r
ni a csengéséről, mert kemény
tárgyhoz ütve tompa hangot
adnak.

A csendőrség egyébként ugy
a gipszmintákat, mini a hami·
siláshoz használt anyagot le:
foglalta és a hamisitók eHen az
eljárást megindította.

kölésük alka~mával 3 havi fizelésük
Ilek megfelelií összeget, utaljon ki aján
dékul. Amennyiben valamelyik alkal·
mazollnak gyermeke születik, 2 havi fi·
zetést kapjon segélyül. Az alkalmazott
betegsége vagy halála esetén 2, illelve
l hónapi fizetés adassék ki számára.
Az igazgatóság felhatalmazást kért a
közgyüléstől, hogy az alkalmazottak
jóléti alapja javára a jövőben is na·
gyobb összegeket tartalékolhasson, le
hetővé téve azzal néhány esztendő el
teltével az alkalmazottak nyugdijinté
zetének megálapitását.

A közgyülés értékes hozzászólások

keretében tárgyalta Je a javaslatot, el

fogadván azt teljes egészében.

Minden elismerést megérdemel mind·
két szövetkezet, alka!mazottairól való
ilyen s7eretó ~ondoskodásért s az al"
kalnw.zottak remélhetőleg; azzal fogják
ezt a nemes gesztust honorál ni, hogy
a jövőben még nagyobb igyek"zettel és
lelkesedéssel szolgálják a szövetkezetet
s rajta keresztül a tagok érdekeit.

A szövetkezetek mindegyike most is
bizonyságot telt arról, hogy munkás
ságát kizárólag tagjai, illetve vásárlói
szolgálatába állilja és üzleti politiká
iának főtengelye nem a nagy haszon,

árát, amit a főszolgabiró és ve
le együtt az egész közönség a
legnagyobb örömmel fogadot!,
- a munkáskenyé:r bevezeté
séről azonban lemondott a fő

szolgabiró, mer! kiderült hogy
az ilyen kenyér elöáUitása még
drágábba kerülne, mint a szok
ványos buzakenyér. A helyzet
ugyanis az, hogy rozslisztet ide
genből kellene Gyomára hozni
és a fuvarköltség olyan sok
volna, hogy acélt nem lehetne
elérni.

bátyja és annak felesége is se
gédkeztek.

Még a mult év novemberé
ben történt, hogy id. Rák György
tanyáján dolgoztak Kincses Ist
ván és Huszár Gergely vésztői

traktorkezelők, akik Rák Pált
rávették arra, hogy hamisi:sa
na k pénzt. Mikor ez sikerült,
a két vészl ői ember gipszet,
kompoziciót és ólmot kerített
és az örhalmi tanya padlásán
megindultak a pénzhamísitási
kisérletek. Az olvasztolt kom
pozició- és ólomkeveréket az
eredeti pénzekről vett gipsz
mintákba öntötték és az igy
elkészült hamisHványokat be·
nikkelezték. Az első hamisH
ványak nem sikerültek, mire
ujra kezdték a dolgot és addig
kisérleteztek, mig aránylag jó
hamisitványok kerültek ki a
kezeik kÖzül. 150 drb. 50 fillé
rest csináltak karácsony körül.
Ezeket a hamisitványokat Hu-

A Gyomai Ujság mullheii
számában megirtul{, hogy dr.
Sorbán Jenő föszolgabiró ak
ciót inditott a kenyér árának
leszállilás3 érdekébén és egy
ultaI tárgyalásokat kezdett az
iránt, hogya pékek rozsliszt
és huzaliszt keverékből álliIsa
nak elő olyan olcsó, de jómi
nőségü kenye:ret, melyet a mun
kásnép is meg tud fizetni. Az
ő intervenciójára most agyo·
mai pékek 34 fiUérről 32 fil
lérre leszállitoUák a kenyér

Szövetkezeti közgyülés·
Szép számu és lellíes közönség rész

vételével tartotta meg ezévi rendes
közgyü1ését f. hó 21-én vasárnap a
Gyolllai Termelők Szövetkezete. vala
mint a Gyomai Fogyasztási és Értéke
siló SLövetkezet. A kőzgyűlés iránti
érdeklődés "évről évre nagyobb, jeléűl

annak, hogya kőzség lakossága érlé·
keli a szövetkezetek munkásságát.

A közgyiilésen elhangzott igazgató
sági és felügyelőbi20ltsági jelentések
ből kitünt, hogy mindkét szövetkezet
az eimulI évben is eredményes munká t
végzett, amennyiben c. 3000 P-őt ki
tevő vásárlási visszatérítés kiosztása
után nyereséggel zárta mérlegét. A
közgyülés határozata értelmében ezt a
nyereséget nem tartalékoJja a szövet
kezet, hanem tagjainak 5 százalékos
osztalékot fizet.

A tárgysorozatnak legérdekesebb
része mindkét szövetkezetnél a szövet
kezeti alkalmazottak jövőjének biztosi
tásáról szólt. Az igazgatóság ugyanis,
szociális érzületéröl tanubizonyságot
téve, azt javasolta a közgyülésnek, hogy
azoknak az alkalmazottaknak, akik
legalább 5 esftendőt töltenek a szö
vetkezet szolgálatában, a család alapi
lás lIIegkönnyithetése végett házasság-

mégis kedélyesek, ked \'esek, ál
dozat- és szolgálatkészek. Derüs
a lelkük és adakozóan jó a
szivük.

8.
Egyesek, közületek, az állam

rengeteg összeget áldoz iroda
lomra, művészetre. Sok díjjal
jutalmazzák az érdemes mun
kásokat. Köztiszteletben áll az
alkotómunka és a teremI ője.

9.
Egy ország, ahol számon tar

tanak minden értékes embert.
Minden jóérzésü lengyel ismeri
hazája élő és holt nagyjait; tud
ja, hogyakülföldön merre
vannak értékes lengyelek. Kilü
nően szerveznek meg mindent.

10.
Warszawában jobban felfi

gyelnek a vidéki sajtóra, mint
nálunk vidéken a fővárosira.

Okos decentralizálás!
11.

A lengyel nem »nagys:Jgos",
nem "méltóságos", nem "ke~

gyeimes" még akkor sem, ha
állása erre a eimre jogositja.
Ott mindenki "prose pana",
»prose pani" - kérem Uram,
kérem Hölgyem. A rang mind
össze a hangsulyban juthat ki·
fejezésre - de él nélkül.

12.
Pilsudski teste a krako,vi

\Vá,velben nyugszik. A szive a
wiInói katonatemetőben pihen,
Édesanyja süjában. Az agyve
lejét a Báthori. István egyete
men csodálják. A lelke, a szel
leme azonban ott él és olt fűt

mil:den lengyel szivében.fHa
lolt porában is "parancsol"
a decentralizált Államalkotó
Marsall !

•
Pénzhamisitó

bandát lepleztek le
egy őrhalmi tanyán

Az utóbbi időben az egész
környéket elárasztotiák hamis
5, 2, 1 pengősökkel, 50, 20 és
10 fiHéresekkeL A gyomai és
endrődi hetivásárokon is mind
untalan felbukkant egy-egy
hamis pénzdarab, melynek for
galombahozóit és gyártóit azon
bau sokáig nem sikerült lelep
lezni. A véleUen azután nyom
ra vezette a dévaványai csend
őrséget. Egy kisfiu hamis 10
fiUéressel akart fizetni az egyik
dévaványai üzletben, de a ke
reskedő észrevette, hogya pénz
hamis és azonnal a csendőr

séghez fordult. Akisfiu Ht be
vallotta, hogy a hamis !O fil
lérest Rák Pál őrhalmi gépia
katostól kapta. Ezen a nyomon
elindulva őrizetbe vették Rák
Pált, aki csakhamar bevallotta,

, hogy a pénzt ö hamisitotta és
a hamisitáshoz György nevii
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Állandó állami felügyelet

és ellenőrzés.

1--';'

Anyakönyvi hirek

A gyomai anyakönyvi hiva
tal könyveibe március 17-től

24-ig a köveLkező bejegyzések
történtek:

Születtek: TóLh Lajosné Ne
mes Jolánnak leánya, Jolán, ref.

Házasságot kötöttek: Kocsis
István és Luczi Erzsébet.

Meghaltak: Oláh Sándor 68
éves, ref. Debreceni Dezső 2
és fél éves, ref.

az a kis mécs, mely ezáltal
Gyomán most kigyullad, nem
fog elaludni a vidéki közöny
nek és kishitüségnek első fu
vallatára. hanem fennkölt gon
dolkodásu kulluregyénektől is
támogatva, hamarosan lángra
kap és fáklyaként fog világilani
a magyar kulturéletben !

Követendö példa. Wirth Ist
ván szegedi műszerész mester
beadványt intézett a szegedi
iparlestülethez. A beadványban
irja, hogy március 15-én, amely
a sajtószabadság ünnepe is,
nemcsak ünnepléssel, hanem
gyakorlati értékü megnyilatko
zással is a szegedi sajtó mellé
kell állnunk és előfizetők tobor
zásával, a szegedi lapokban
való hirdetéssel kell viszonoz
nunk azt a támogatást, melyben
a szegedi lapok azáltal is ré
szesítik a szegedi íparosokat és
kercskedőket, hogy állandóan
hirdetik: Szegediek- szegedi
iparosnál dolgoztassatok és sze
gedi kereskedőnélvásároljatok l
Ezt követendő példaként állit
juk a gyomai iparosok elé!

••••OOMIn.liiritrM

HIRDESSEN
LAPUNKBA I

ww••u••u....

HINDENKINEK
és mindenegyes sorsjegynek

egyenlő a nyerési esélye. Tehát sze
rencse fel! A huzások már április

"IO-én kezdödnek.
A sorsjegyek hivatalos ára:

. j NYO!Cadl jNegyedl IFéll I· Egész I
I

J 1/2 I '1 ,i4 I 28
pengő ~gö I I~~ I~~I

Az összes főárusitóknál.

VEGYEN
osztálysorsjegyet; önmagának és
családjának tesz vele szolgálatot, mert
mihelyt sorsjegye van, már meg is sze
rezte a jóleső reményt, hogy 10, 20
25, 35, 40, 45, 50, 55, 70, 100, 300, 400

ezer pengőt is nyerhessen I

hirei

SZEREZZE HEG
Ön is a lehetöségét annak, hogy ne legyen
kedvetlen, kilátástalan az élet~, hanem
reménysége legyen egy szebb élet és

boldogabb jövéS iránt!

megnemtámadási és konzultatív
egyezmény. - Birkozásközben
Budapesten meghalt Czája Já
nos, a világhírü magyar dijbir
kozó. - Madrid előtt megállt a
nemzeti csapatok offenzivája.
A husvéti ünnepekre a két
szembenálló fél fegyverszüneti

szerződést kötött. - Mi klas
osztrák köztársasági elnök ápri

lis első felében látogatást tesz
Budapesten.

lapból a "Növényvédelem" ki
adóhivatala (Budapest, V. Föld
mivelésügyi Miniszterium) egy
alkalommallapunkra való hi
vatkozással díjtalanul küld mu
tatványszámot.

Énekkar alakult Gyomán A
gyomai urilányoknak egy lel
kes csoportja nemes célkitü
zéssel gyült össze virágvasár
nap délufánján az ipariskolá
ban. Az éneknek és zenének
intenzivebb müvelésére ének
kar alapítását határoz ták el s
az énekkar 24 müködő taggal
nyomban meg is alakult. A
kezdet nehézségeivel küzdő és
még kiegészíLésre szoruló uj
alakulat azonban elhatározta,
hogy kulturmunkáját mielőbb

elkezdi s erre a célra Csernai
Géza plébános készséggel és
örömmel bocsátotta az énekkar
rendelkezésére a rom. kath.
elemi iskola egyik termét, mi
után az ipariskola igazgatósága
érthetetlen okból ezirányban
nehézségekel támasztott. Az é
nekpróbák a husvéti ünnepek
elteltével, április l-én Benke
Lajos zenetanár vezetés mellett
megkezdődnek s hisszük, hogy

Az összes sorsjegyek felét

kisorsolják, tehát minden

második sorsjegy nyer!

......

A nagyvilág
Az ipari munkásság maximá

lis munkaidejének és minima·
lis munkabérének kérdésével
kapcsolatos intézkedések meg
télele után az iparügyi minisz
ter házépitő kölcsönt folyosit
az ipari munkásoknak, beveze
ti a családi munkabért és a fi
zetéses szabadságot. - Olasz
ország és Jugoszlávia öt évre
szóló politikai és gazdasági
szerződést kötött. Apolilikai

megállapodás: baráti szerződés,

Olcsó bokorrózsát szállit a
legszebb remontans, tea-baba
rózsa fajtákban~ 20 darabot cso·
magolva, posH.n utánvéttel 10
pengőért Unghv~ry József fa·
iskolája Cegléden. Árjegyzék
ingyen.

Végzetes tévedések, ame·
lyekből tragédiák keletkeztek.
Sir Edward Roy az oxfordi
egye'tem tanárának rendkivül
érdekes kutatásáiról közöl min
denkit közelröl érintő cikket
Tolnai Világlapja, amelyben azt
a kérdést világitja meg a tudo~

mány, hngy mi lenne, ha ujra
kezdhetnők az életet? Az ösz
tönök és hajlamok csatájának
drámai harcát rajzolja itt meg
a tudás az éleLLel és leperegnek
előttünk a tragédiák, amelyek
világhirü embereket sujtottak.
Tolnai Világlapja uj száma gaz
dag tartalommal és nagy terje
delemben közöl még számos
érdekfeszítő cikket, a legki
válóbb magyar irók novelláit,
nagyszerü folytatásos regényt és
közel száz pompás képet. Tolnai
Világlapja egy száma 20 fillér.

Csemegeszölö újabb termelé
si módjáról, az alak- és tör
pe gyümölcsfák metszéséről, a

. Szercsika alma ismertetéséről,

a március havi teendőkről,a ta
vaszi gyümölcsfapermetezések
ről, a szőlő átoltásáról, a mé
hek gondozásáról, az angliai
gyümölcsexportunkról stb. ir a
"Magyar Gyümölcs" legújabb
száma, melyből lapunkra való
hivatkozással ingyen mutat
ványszámot küld a kiadóhiva
tal: Budapest, IV, Gerlóczy ut
ca 11 szám.

Az öszibarackfák metszését
ismerteti a Növényvédelem és
Kertészet legújabb száma. Cik
keket közöl még a szőlő idei
specialis metszéséről, az öntÖz
hető gyümölcsösökről, a legol
csóbb virágpalántákról, a gyü
mölcsfák tavaszi permetezésé
ről, a dió vetéséről, a levéltet
vek mostani irtásáról stb. A

dúsan illusztrált, színes gyü

möJcsképet is közöl két szak-

fillér4

Klein-vendéglő·

ujonnan épitett kerti

ÁUandó társaságok részére
kedvezmény!

kuglipályája
husvétvasárnapján

-megnyiUk

Pinkapénz - este is-

Eljegyzés. Molnár Piroskát
eljegyezte Kéri István Mezőtur

ról. Minden külön érLesítés
helyett !

Sofförtanfolyam. Az Állami
gépjárómüvezető (sottőr) tan
folyam a m. kir. Technológiai
és Anyagvizsgáló Intézeiben
(Budapest, VIII. József-körut 6.)
április 12-én este fél 7 órakor
nyílik meg. Beírás és a felvé
telhez szükséges ürlapok kiadá
sa naponta d. e. 10-12 óra
között az igazgatósági irodában.

GySC bál a Kaszinóban. A
Gyomai Sport Club március 29
én, husvét másodnapján, este
fél 9 órai kezdettel, az Uri Ka
szinó termeiben, a Zöldkereszt
javára zártkörü táncmulatságot
rendez. Belépődij személyen
ként 1 pengő. A zenét Farka
sinszid Imre zenekara szolgál
tatja.

A Gyomai Iparos- és Keres
kedöifjak Ön!<épzököre a Hol
ler-szállóban, március 29-én
(Husvét másodnapján) este 8
órai kezdettel műkedvelő elő

adást és zártkörű táncvigaimat
rendez, előadásra kerül a "Csi
petke" szinmü 3 felvonásos
operett. Belépődij : I - ső
hely 1.20, II-ik hely 1 pengő.

. Jegyek elővételben Haibach Ár
pádnál (Becher cég) válthatók.
A tánczenét Farkasinszki Imre
zenekara szolgáltatja.

. Amikor a primadonna saját
magát hallgatja a rádióból.
Honthy Hanna, egy nagysike
rü rádiószereplésérőlrendkivül
érdekes képekkel illusztrált cik
ket közöl a Délibáb uj száma.
amely nagy terjedelemben és
gazdag tartalommal jelent meg.
Pompás illusztrált tádiómüsoro
kat, egyfelvónásos szindarabot,
premierbeszámolókat, színházi
pletykákat, nagyszerü filmrova
tot és több mint száz szebb
nél szebb képet talál az olvasó
a népszerü szinházi képeslap
ban. Délibáb egy száma 20
fillér.
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Szerkesztésért és kiadásért felel ös :
WAGNER MÁRTON.

Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
fclelös üze,pvcL.etö: Wallac:h Mihály.

Zamatos minéSségU, magas foku
ceglédi tehéY, ujbor litcrellként 40
fillérért kapható Kerekes Káro(yn2r1.
Ugyanott az 6 bor lilerje 56 fillér.

2 szobás lakóházat kere,;ek mcg
vételre. havi 30 P.-ös részletfizetésre.
eim a kiadóhivatal ban. 3 - 3

Olajos lajos bornagykereskedö
nél az elismert jó tiszavidéld bornak
literje 44 fillér. 5 liter vételnél 40 fillér.

3-3

Szabó Lajos értesíti alakosságot,
hogy ács és kőmives iparja van, min
den e szakmába vágó munkát elvállal,
kén az n. é. közönség szíves pártfogá
sát. Árpád út 15. 3· 3

A Gyomai Terille]ők Szövetkezete
\'endéglöjében 1 liter zamatos asz
tali bor 35 fillér (5 liter vétel nel).
föüz'elében kiszolgáló lányok felvélet
nek. Szakmabeliek előnyben. 5--5

A Gyomai fogyas7tás] és Értékesitö
Szövetkezet (VII kerület 130 szám alatt
a körősladányi és dévaványai út .ta\ál
kOlásánál) Illegnyitotta I. sz iiókját,

. hol iüszer, \·as és veg)'esáruk közismert
jó szövetke7eti min8ségben igen olcsó
áron, valamint dohánynelllűek kaphatúk.

2-2

Erdős Mihályné sz. Far"g0 Julian
nának 2 hOI(1 elöhahni pas.kol1\ földje
szabadkézböj eladó. Érltkezni léhet
Erdős Mihály VIII, ker. 150 tanya szám
alatt. 1- l

Oláh Ágnes Rák6czi u. 10. szám
alatti házánál eíCY butorozott szoba
vagy egy szoba konyha kiadó. l-I

A helyi ál!atbízt. Szöv. a lépfene
elleni védőoltás! ápr. hó B án és 9-én
végzi éspedig ~-án de. 7 órakor a
mázsaháLnál a bellerülelell, a (anyai
részen ugyanaznilp a s:wkásos helye
ken, délután a bika háznáL 9-én d e.
7 órakor a körösöntúli Domokos Am!
rás tanyájában. l-I

Egy eledeli Benz Mercedes két
. tonnás jóka rban levő teheréJu tó
eladó Kulc"ár és Schwart7, Bé-
ké8csaba. I-l

Mezőberényi"Textil", Mező

berény válogatott csapata ne
vében Husvét hétfőjére meg
hivta Gyoma válogatott csapa
tát, amit Gyoma oly feltételek
kel fogadott el, hogy viszont
Pünkösd hétfőjén Gyomán len
ne revans-mérkőzés. Közelebbi
részleteket még nem ismerünk.

Ift~~nftfi~~~~AA~R~ftJ

Ie~~5~B~z~:a~:! I
! 22 f i I I é r i

- -- li: egy liter kadarka va~(yI
Husvét hétfőn a DLASz vá- l fehér fejtell ujbor Soltvad-

logatott a szabadkai SA.ND el-I i kcrt állolllásra kisz:íllilvas feladva. Vasuti fuvar kb.
len játszik. 4 fillér Iíterenkénl. Csakis

J

5U literen feliili rendelést I
Mult vasárnapi eredmények:. fogadok e. ilonJt)! llijlllcn- ~

lesen advk a sláJlitas lar-
BISE-Hunyadi 1·0, CASS- talllara kőlcsön; IlonJóm
TAC 3-2, ETK-VSE 1-0. 30 Ilapon hclli! hénnentvc

küldendő vissza. Szélkűl-

I
tlés utiÍnvéltel. Egy pell~ö i
len':lbélyeg ellenében kül-
dök mintát a borból min- .
tásdobOt.lJan, bérmentve

Boraim kellemes édeskés,

I
tiszta, tökéletes zamatuak ~

és n e m savanyuak. I
Székely Ferenc kft

fajborpincészete
Soltvadkert, PeslmegVe.

~~~.~~~~d

durva kondorosiak ellen és ni
vótlan mérkőzésen mégis ér
demtelenül szenvedett veresé
get. Ha csak Olajos szerepelt
votna, megforditva is leheteH
volna a fenti eredmény. A gó
lokat Hajdú, Tóth és Bárdony,
illetve Vatai lőtték.

Jók: Porcsalmi, Kéri és Hein
fadh GyTK, illetve Hajdú és
Tóth KTE. A biró sokat t.éve
dett a GyTK rovására.

MezőberényiTK egyik veze
tőségi tagja az elterjedt hirek
kel szemben közli lapunkkal,
hogy az MTK a fUlballc~apatát

nem fogja feloszlatni és a
DLASz-tagsági dijakat ezideig
is pontosan fizették. Az ujra
felvétel ügyében éppen e héten
tettek lépéseket illetékes helyen.

Sporthirek
GyTK·-GYSC. Az érdeklődés

homlokterében az őszről el
maradt vasárnapi mérkőzésáll.
A hatóság, mivel csak kislét
számú karhatalom áll rendel
kezésre, előbb el utasitoHa a
rendező GyTK-kérvényét, de
Csáky főtitkár felvilágositása
nyomán utólag mégis engedé
lyezté!( a meccset. Közölték egy
ben azt is, hogy a jövőben

Husvét és Pünkösd első nap
jain mérkőzéseket nem enge
délyeznek. GySC mult vasárnapi
csapatával áll ki, csupán Bab
csák helyén lesz vál:ozás. GyTK.
a következő nagyon erős csa
patot fogja harcba küldeni: Por
csal mi, vagy Kertész, - Rozs
nyai, Vatai, -Nádudvari, Wei
gert. Csikós L., ~ Olajos, Csa
lah, H~tvani, Bada K, Bartik
J. A séniH Bartik András nem
váHalta a játékot Előrelátható

er dmény: dönteHen.A meccset
Lupták László szentesi futball
biró vezeti.

PORT

Páti SÓ e lőjegyezheiö
a Wagner Márton Fiai cég ~ f~telepi irodábán

Gyse - DTE 1",,1 {tNO}. I

Gyoma, vezetle: dr. Magyar.

GySC: Szrnkányi, - Fekete,
Szántó, - Mónus, Mallak, Ta
kács, - Barta, Babcsák, Ugor
1., Győri, Spitzer.

BTE: Vajda, - Hévizi, Kon
dor, - Pocsai, Bakos, Szücs, 
Csüllög, Perdi, Kocsor, Szöllősi,
Szerencsi.

Kitiinő. sportot hozolt a két

I
csapat mult vasárnapi találko
zása. Szrnkányi is beszállt s ez
nagy önbizalmat öntött az egész
csapatba. GySC kezd, orkán
szerü szél ellen s már az első I
percben eredményt ér el. Barta .
elhúz Hévizi mellett, beadása
Spitzerhez kerül, aki védhetet
lenül a gólba vágja (I-O). A
gólra BTE nagy támadással vá
laszol. Nyomasztó BTE fölény
alakul ki, de Szrnkányi szen
zációs formában teszi ártalmat
lanná a legveszélyesebb iövése
ket is. Utólsó. percben Spilzer
küld erős lövést, de Vajda jól
védi.

Szünet után áUandósúl a
ETE fölénye és hihefetlen erő

vel küzd az egyenlitésért. Most
mutatják meg a GySe-isták,
hogy csak a balszerencse foly
tán került az együttes a baj
noki lista végére, mert kitünő

védőjátékkal, hősies küzdelem
ben s a remek Szrnkányival az
élén az egész csapat szilárd
falként állja a félelmetes BTE
sorozatos támadásait. A 24.
percben csupán 1 percre hagy
ki a védelem, de ez elég Szö1
Jösinek, hogy védhetetlen lö
véssel megszerezze csapatának
az egyenlitést (l-l). Mindvégig
erős küzdelemben ér véget a I
mérközés. A közönség boldo- I
gan ünnepli akitünő GySC.t,!
melynek sikerült e mérkőzésé

vel a már elhidegülő hiveket
ujból visszaszerezni. B r a v ó
GySC-isták, ezt jól csináltátok!

A GySC egész egyiitlese di
cséretet érdemel a nagyszerií
játékért, de mégis ki kell e
melnünk Mónus .és Szrnkányi
remek munkáját.
BTE.ből,3 védelem, Bakos,

Szöllősi és· Csűllög játszott ki
tünően.

Dr. Magyar hibátlanul és
mindkét fél teljes megelégedé

j sére vezetle a meccset.

\ K.TE-GyTK. J"",1 ()""O).
Kondoros, vezette: Kiss.

A GyTK legjobb erőit nél
külözve 6 tartalékkal állt ki a

1937. március 28 ár.
Husvét vasárnz:pján és Husvét
hétfőjén fél 7 és fél 9 órakor

Jön! Jön!

A magyar filmgyártás
koronája!

S_R';!e-4.@.i!li'lIIlitllíli,.I!illIl&S'!lI-'d_5f__.~

MO

HÁZIASSZONYOK ! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb
tésztarecepteket megkapja, ha
még ma kéri a Dr. OETKER
féle világhirü FÉNYKÉPES
RECEPTKÖNYVET, m e l y e t
bárkinek ingyen megküld a
gyár: Dr. üETKER A. Buda
pest, VUI. Conti-utca 25.

Eladó: 22 kat. hold póhalmi [öld 5000
P. teherrel, 2 fertály keselyösi föld és
l hatvékás örökös nyilas, l nagy 300
holdon felüli haszonbérlet átadó hol
dankint 70 kg.-ral1ljával, 14 hold var
jasi föld jobb minőségü igcn olcsón és
5 hold varjasi, 1100 P.-ért.

32 hold görögállási föld nagy teher
rel és két drb. kisebb pocoskert.

Vannak házaim 500 P.-töl 50.000 P
ig a város minden részében nyilván
tartva, ugy készpénz fizetés mint teher
átvételével. Érdeklödőkforduljanak Izsó
Balázs ingatlan közvetítőhöz.

Korona Hangos Mozgó Endrőd

z új
földesur

(váltógyorskőlcsönöker)karhatnak 7 %

kamatra gazdák, bérlők, földbirtokosol<;
ugyszinién szerzünk óvadék, kaucin cél·
jára takarékkönyvet pe"ti nagybilIlk
tól, bizálllli álláshol, házfelügyelőségek

hez, valalllinl jöifitelelt elhelyezke
déseket hozullk létre Budapesten.
hosszu szerződésse!. (Választék van!)
Heller Kereskedé'lmi· és Bankhitel-Iro
dája, törvényszékileg bejegyzett cég.
Alapítva 1925-ben. Budapcst IX., Dan
dár-utca 24. (Részletes fejvilágositás
és tajékozlatók 50 fillér válaszbélYt'g

éllenében.)

Jl'i Ö LDH ITI: LEK. ET

Jókai lvlór örökbecsü regénye
magyar hangosfilmen.

FÖSZEREPLŐK:

Csorios Gyula, Jávor Pál, Som
lay Arthur, Egry Máría, Gor
don Zita, Rózsahegyi Kálmán

és még több magyar n;űvészünk

felléptével.

A legjobban sikerült miJgyar han
gosfjim, amelynek minden része
csodaszép, levegö]ében és zenéjé
ben a magyarság lelke él. Aki az
ünnepek alatt jól akar szórakozni

ezt a kedves magyar hangos
filmet nézze meg.

Kék Duna keringő

kiegés2iö műsor.

Hallgos

Magyar Világhiradó!
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-- -- ELŐfIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre \ -30 P, fél évre 2·60 P, Egész évre S·20 P.

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

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

Fl&lelós 5zerkesztö: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kIadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m l!I. Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyha$ábos (SS mm széles) I cm. magas hirdetes
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, lizszerinéJ
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 száz.alék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Husvét vasárnapján
megalak It Endrödön a

Legény Egyesület

A napokban ifjúsági küldött
ség kereste fel Gyulán hivata
lában dr. vitéz Ricsóy-Uhlarik
Béla főispán! és kérle, hogy
leclyen segitségére annak a
mozgalomnak, amely a már
jól bevált ifjúsági munkalábo
rok mintájára Békésmegyében
is munkatábort kiván feláUi
tani az idei nyár folyamán.

A főispán dr. vitéz Márki
Barna alispánnal együn kész
séggel támogatja az ifjuság óha
ját és ugy határozott, hogy

az elsö békésmegyei
munkatábor helyéül a
Gyula városerdö gyer·
meknyaraHatási telepét

jelöli ki.
Ez a terüle( megfelel a mun

katábor céljainak és egyben
régóta hiányzó telepet létesíte
nek a munkában résztvevő

egyetemisták és munkások.
Tudvalevő ugyanis, hogya diák
munkatáborokban a létszám
nak a felét fizetett napszámo
sokkal töltik be, mig a diákok
csupán élelmet és elszállásolás!
kapnak.

Az idei nyáron
Békésmegyében is

lesz főiskolai

munkatábor

Cserkészei nk
műkedvelő előadása

A cserkészcsapat mükedvelő·
gárdája husvéti előadásával is
mét bebizonyitotta, hogyama·
gyar szivhez vezető út a régi
romlatlan magyar levegőjű ter
mészetes magyar humorú vig
játék.

Husvét hétfőjén a polg. isk.
tornatermében megjelent kö
zönség egy végtelenűl bájos,
tiszta-humoros, erőlletésnélkül
szellemes előadásban gyönyör
ködött. Kisfaludy K. legszebb,
legkiválóbb irodalmi értékü
vigjátékát, a Kérők-et hozta
szinre a cserkészcsapat.

A műkedvelő-csoport minden
tagja lelkes játékával járult
hozzá a darab sikeréhez.

annak a buzállak az elő·

állitási költsége nem voll
olcsóbb a mostall eladolt
20 pengős buzánál.

Ez az a sol,ak által iri·

gyelt gazda mesterség. W

, III

J
ilii

ri
,

zájukat, amikor azért csak
13 pengő! kaptak. Pedig

Csernus Mihályapátplébános lelkesítő beszéde
az endrődi ifjúsághoz

Ismeretes az a mozgalom, beszédében hangoztaUa az end
amely országszerte a keresz- rődi ifjuság előlt és felhivta
tény nemzeti alapon álló ifju- őket arra, hogy zászlójukat so
ság megszervezését tüzte ki ha el ne hagyják, hanem tart
céljául, egyrészt azért, hogy az sanak ki a keresztény és nem
ifjuság kulturális és gazdasági zeli eszme mellett. mána az
érdekeit elősegítse, másrészt egyesület vezetőségi tagjai end
pedig azért, hogy az ifjuságot rődi gazda ifjak szólaltak fel,
a konstruktiv nemzeti célok ismertetve az egyesület meg
elérésének szolgálatába állítsa. alakulásának történetét. Majd

Megirtuk annak idején, hogy Ugrin Béla a Katolikus Nép
a gazdaifjuság megszervezésé- szövetség szegedi titkára tar
nek megindítása érdekében talmas és tapasztalatokban gaz
március 14-én Gyomán és dag beszédében hivta fel az
Endrődön jártak az orosházi endrődi ifjuságo! Istennel és
Gazda Ifjak Egyesületének ve- Hazával szemben teljesHendő

zetőségi tagjai. Ezt megelőzően kötelességeihe. Ulána dr. Sor
Endrődön már megindult a fi. bán Jenő föszolgabiró szólalt
alalság szervezkedése, melynek fel és beszédében különöskép
eredményéhez képest oU meg- ken kihangsulyozta azt, hogya
alakult a Legény Egyesület, világot és közelebbről hazán
amely március 28-án husvét kat ért rettenetes katasztrófák
vasárnapján tartoUa zászlóbon. nak oka abban keresendő,hogy
tó ünnepségeit. Az ünnepség
délelőU a templomban veUe az emberekből kihalt az Isten-
kezdetét, ahol az ifju egyesület ben való hit és az egymás
zászlójának felszentelése tör- iránti szeretet érzése. A föszol
tént. Délután 4 órakor a Kato- gabiró felbivta az ifjuságot, hogy
likus népház mozitermében haladjon azon az egyetlen uton,
diszközgyülést tartottak, ame- amelyet számára Krisztus jelölt
lyen dr. Sorbán Jenő főszolga-

biró is megjelent. A diszköz- meg és amely ut a magyar
gyülés első szónoka Csernus nemzet feltámadásához fog ve
Mihály apátplébánosvólt, aki zetni. Csernus Mihály apátplé
hazafiasságtól izzó, mélyértel- bános és Cseh Józsefné zászló

mü lendületes beszédben üd- anya zárószavai után a benső

vözölte a közgyülésen megje- séges és lélekemelő ünnepi
lenteket és mutatott rá az it- közgyülés a Himnusz eléneklé
juság· megszervezésének a szök- sével, majd a zászlószögek be

ségességére. Az apátplébános verésével ért véget.

azda k' I
Egy hét óta annyi gaz

danyugtalanság botlolt a
nehezen l<:ibontakozó tava
szi időjárásba, nem csoda,
ha a HOMBÁR-telep gólya
fészkére (Iagypéntel<en meg·
jelef]t gólya úgy eltünt, hogy
csak egy héj mulva mert
visszajön ni: bizonyosa II

amerre azóta járt, olt is
csak a búza 6rával nyug
talani!olt gazdákat látoít,
tehát nem volt szegény gó·
Iyának mit lenni, visszare
pülJ és azóta a HOMBAR
ba jövő és távozó gyomai
és endrődi gazdákaJ figyeli
és csod6lia, hogy vajon
miért olyan nyugtalanok?

Hányan voltak _. a keve
sek közül. akiknek még
van eladó buzá juk, -. akik
arra vágyódtak, hogy csak
még egyszer 20 pengő le·
gyen a buza ára - és ez
aZ ár olyan zergeugrások·
l<al kövelkezett be. nem
csoda, ha CI 21 pengős ár
csábitotta további kisérJe·
tezésbe őket.

Szerdán és csütörtökön
90 fil/ért esett a buza ára
a lőzsdén. Micsoda pánik
támadt a buwfronlon! So
kan véget vetettek a to
vábbi spekuláciÓIlak és
most már nem törődnek a
további kilengésekkel: el
adták a buzájulcat. Lega·
lább nyugodtan alusznak

Micsoda kegyetlen sors
az. hogya gazda a íermé·
nyének értékesitése közben
ilyen kálváriát kénytelen
járni és még akkor akad·
nak gazdatársai, akik irigy
lik őt, hiszen nekik már
akkor kellejJ eladni él bu-
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Megjavul a közlekedés
május. 22-től

Kaptuk és közöljük az alábbi
sorol,at:

A "Gyomai Ujság" tekintetes
Szerkesztőségének·

Gyomáll.

A Gyomai Ujság 1937. már
cius 13·iki számában "Ujabb
vihar, melynek lecsillapultával .
építési bizoUságot alakított a
képviselőtestület" cikkre a kö
vetkező észrevételemet teszem
meg:

Gyoma község által a Hősök
emlék útján készített 340 cm.
széles,160 cm. mély és 1 méter
fenékszélességü kanális épitése
miatt, mivel az ezen forgalmas
uton túldimonsionált volta
miatt úgy a fogatos mint a gya
Logforgaimat veszélyezteti, 
az uHestet elfoglalja, de meg
magát az utcát is csunyává
teszi, stb. stb. - panaszbead
ványommal fordultam a gyo
mai járás főszolgabiróí hivata·
lához, kérvén a helyszíni szem
le kilüzését, - mit' a járási fő-

Nyilatkozat

zönség elé, aki a Horthy Mik
lós .uton valóságos kis kertet
varázsolt a háza elé.

Nem szükséges bővebben ma·
gyarázni, hogy esztétikai szem
pontból milyen emelő hatása
volna annak, ha az utcákat
mindenütt kivirágoznák. Te
gyünk tehát eleget a főszolga

biró felhivásának és létesitsünk
apró kis virágoskerteket a há
zak elé.

az

felhivása
közönségéhez

zak előtt a járda és a vizleve
zető árok közölli részt üHessék
be virágokkal, illetve parkiroz
zuk. KöveLendőpéldákat Honli
Antal kereskedő állította a kö-

noktól személyvonat és 15.24
órakor érkezik Gyomára.

A régi vonalok indulásábán
Gyomáról az a változás lesz,
hogy a gyorsvonat 10 óra he
lyett 11.59 órakor indul és Bu
dapestre 14.50 órakor érkezilL

A Budapestről induló vona·
tok régi indulási ideje marad

meg.

A dévaványai viszonylatban
nem lesz változás.

érdemelne a műkedyelő elő·

adást rendező gyomai egyesü
letektől.

Ez a gyönyörü magyar 'vig
játék, a jól megrendezeU,ki
váló előadás azonban nagyobb
közönséget érdemelt volna

Virág~ozzuk ki
utcákat

Dr. Sorbán Jenő főszolgabiró

Gyoma község
Dr. Sorbán Jenő főszolgabiI:ó

a község előljáróságához inté
zett rendeletében felkérte a
község lakosságát, illetve a
háztulajdonosokat, hogy a há-

A május 22-től október 3 ig
érvényes uj menetrendben lé
nyeges vállozások lesznek. A
megmaradt régi járatokon ki-I
vül egy uj já! atot áililanak I
be, amely szerint Gyomáról
8.20 órakor indul Szolnokig egy I
sebesvonat, onnan Budape~tig I

gyorsvonat jellegü vonat, amely I
10.55 órakor érkezik a keleti I
pályaudvarra. A BudapesIről

beállított nj vonat 12.40 órakor
indul, Szolnokig sinautó, Szol-

valamint Szász Antal lelkes
játéka szintén hozzáj árult a
vígjáték teljes sikeréhez.

Az ötletes, kiváló rendezés
Molnár Gyula szinész érdeme,
aki ismételten . bebizonyitotta,
hogy minden támogatást meg-

50 %-OS utazási ked
vezményre jogosító iga
zolvány kapható a főel

árusitónál : W A G N E R
MARTON FIAI cégnél,
továbbá Bácsy és Tsa
Bankház, Berkovícs A&
dolf, Domokos Albert és
ifj. Varga Pálnál.

Kiváló biztonsággal, sok meg
érzéssel és nagy rátermettség
gel alakHotta Kovács Judit a
vigjáték bőbeszédüMargit néni
jét. Minden jelenésében igazán
megérdemelt nyiltszini tapsot
kapott. Adamik Erzsébet Máli
szerepében szimpaHkus, kedves
és tőle megszokott biztonságú
volt. Szépen csengő, tiszta hang
ja, ügyes arcjátéka, kifejező

szemjátéka nagyban hozzájáruH
a darab sikeréhez. Bájos, ked
ves és eleven jelenség volt. a
szinpadon Kató Irén a csel
szövö Lidi szerepében. Egyik
l egj o b b mükedvelőnek igér
kezik.

A cserkészszereplők egytől-

egyig derekas jómunkát végez
tek. Sok finomság, ügyes alaki
tás voH ifj. Molnár Gyula Szél
házy bárójáb~n. A nehéz jel
lemszerepei bámulatos bel eé
lessel alakította. Nagyszerü volt
Diószegi Gyula Baltafy kapitány
szerepében. Űgyesen játszotta
Vincze József Perföldy ügyész
szerepét. Jó volt Szilágyi Lász
ló Károlya is. Imre Antal, So
mogyi Sándor és Tóth István

Ugy szeretek bolyongni ben
ned, öregtemetö ... Járni elha
gyatott utaidon, olvasni kor
hadó fej fákról a mohlepte be
tüket. Öregtemetö .. l, a megér
tés .., az örök békesség csöndes
hazája, mennyien vágynak a te
csöndes birodalmadba nyugod
ni... megpihenni örökre... és s
mily kevesen vannak azok, kik
remegnek tőled.

Kopasz fáidon nótát fülyöl a
kora tavaszi szél. A megujhodó
természet tavaszt hozó márciusa
belopakodott ide, hozzád is, az
enyészet csöndes birodalmába.
Sirj aidat borHó, zöldelő mező·

dön ibolyák ezrei nyilnak, hir
detve az örök életet és örökké
megujhodó tavaszt.

Mennyi édes emlék elevene
dik fel emlékembe, mikor a
te elhagyatott útaidat járom,
öregtemető. Emlékembe vissza
tér II mult, gondtalan gyermek-

A

TÁRCA

.
gyomai

öreg~emető

kor, itt tanuHam kergetni a
tarka szárnyú pillangókat kis
gyermek koromban, tebenned
öregtemelő. A mi gyermek ko
runkban, amikor lángba állt a
félvilág, az ágyuk dörögIek,
apáink hulltak-véreztek, mi,
gondtalan g\'ermekek, itt ját
szottuk a katonásdit, a te zöld
füvel benőtt, süppedő sirjaid
l{özölt.

És jött a szomorú tizennyolc,
. az öregtemetö árkai, sörü bo
zótjai megtellek eldobált tegy
verekkeLMít értettünk mi gond
talan gyermekek ebből a szo
morú időből! Még akkor sem
mit. A mi örömünk teljes volt.
Vállunkra kerültek az eldobáH
fegyverek és megindnlLunk ma·
sirozva az öreglemető útjain,
visszafoglalni ahazáL.

Majd jött a tizenkilenc, ide
gen katonák őriztek benned
rablott juhnyájat, idegen nóta
hangzott a furulyán... és mi
gyermekek bámulva hallgattuk,
magyar földön magyar temető

ben az idegen nótát.
És te, öregtemető . mindezt

végig élted, szemtanuja voltál
.annak a vérzivataros. világnak,

ami nékünk mégis a mi boldog,
gondtalan gyermekkorunkat je·
lentette. Mi azóta emberekke
leUünk, fejünkön mar megcsil
lan imitt-amott egy fehér haj·
szál, de te még most .s az
vagy, ami voll ál: öregtemető

Még most is megvannak a régi
süppedö sirok, korhadó fej fák.

Itt van előttem egy, rajta a
felirás:

Itt nyugszik:
Deli Mária és fia Kiss Bálint.

szül. 1828 jan. 7. 1848-49-hen
volt a magyar szabadság har
cosa. 1851-1886 ig volt váro
sunknak felejthetetlen rektora.
Meghalt életének 69 évéhen,
1896 november 2·an. AlalIa:
Béke hamvailokra, amiglen el
jőnek uj élelre hivó angyalai,
a bölcs teremtőnek.

Hányszor olvastuk mi ezt a
felirást gyermekkorunkban kis
sé távolabb tőle földön fekszik·
kidőlve egy sirkő, elmosódott
felirat alatt olvasom. Egyek az
életben, egyek a halaJban Nyn
godjanak békében, a földnek
gyomrában. Ez a kidőlt sirem
lékotvenkét évi boldog házas-

. életnek az elmulásáról . regél.

AmoU diszes sírhant, ütt. nyug
szik a zeneköltő magyar pap.
Kálmán Farkas... Talán az ő

lelke kisért Hl, j~tszva a ko
pasz fákon, egy szomorú régi
dalt.

Sirhalmon vezeg a napkelet.
Csókolja hamvaidat a bus em
lékezet - olvasom egy másik
siremléken.

A:B.F.R A.-belük vannak fel
vésYe egy másik korhadó fej
fára. A boldog teltámadás re
ménye alatt. Alatta: Nyilas Já
nos éH 90 ével megh. 1919.

Rég porhadó testvérünk, a te
ifjuságod visszanyulik abba a
csodálatos korszakba, amikor
elhangzott Petőfi gyujtó szóza
ta, fellobogott a szabadság zász
laja, hogy kivivjAk vele a ma
gyar szabadságol. És mite meg
futodtad életed pályáját, ismét
beborult a magyar ég. Szabad
ság zászlaja porba hullt, ismét
rab leH a magyar.

Ide értem kapudhoz öreg
temető, odakint csöndesen zaj
lik az élet és én itlhagylak
még megyek vissza a zajló é
lelbe. Kruchió ferenc
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ZÖLDIIITELEKET
(vállógyorskőlcsőnökel)I<aphatnak 7 0jo
kamatra gazdak, bérlők, földbirtokosok;
ugyszinlén szerzünk óvadék, kaució cél
jára takarékkőnyvet pesti nagybank
tól, biz",lllIí álláshoz, házfelügyeJöségek
hez, valamint jóJfizetelt elhelyezkedé
seket hozunk Iéire Budapeslen, hosz
szu szerzödéssel. (Választék van!)
Heller Kereskedelmí- és Bankhitel· ho
dája, törvényszéki leg bejegyzett eeg.
Alapitva 1925-ben. Budapest IX., Dan
dár-utca 24. (Reszletes felvilágosilás
és tájékoztatók 50 fillér váJaszbéJyeg

ellenében.)

téres áron tartoznak a fogyasz
tóközöns,ég részére kiszoluálni.
Az eladásról a kiskere:!{edő
jegyzéket vezet, feltüntetve a
vevő nevét, lakcimét és a vá
sárolt pamutvaszon mennyisé
gél.

Tilos a fenti áraknál többet
követelni, kikötni vagy elfogad
ni; az akció molinoval árdrá
gi tásra alkalmas módon esetleg
láncolatos kereskedéssel üzér
kedni a rendes üzleti fJrgalmat
lényegesen meghaladó mérték
ben felhalmozni, vagy a közel
látástól bármilyen más módon
elvonni; azokat előzetes mi·
niszteri engedély nélkül áHes
leni, kikésziteni (manipulálni)
vagy feldolgozoH alakban tehát
az eredetHől elLérően forgalom
ba hozni; végül tiJ os más ha
sonló, a Magyar Textilgyárosok
Országos Egye1>ülete álHal nem
ellenőrzöttminőségüvásznat az
akció keretében forgalomba
hozni.

Az akció f. évi április 19-től

ltézdődik és tart addig, mig a
feladott megrendelések a gyá
rak által vállalt mennyiségét
elérile Az akcióban résztvevő

gyárak jegyzékét a ~3gyar

Texlilgyárosok Országos Bgye
sülele tartozik az érdekeltekkel
közölni.

Felhivjuk tehát a kamaránk
hoz tartozó kereskedöket és a
kereskedelmi érdekeltségeket,
hogy megrendeléseiket minél
előbb tegyék meg a nagykeres
kedőknél, illetőleg a gyárosok
nál.

A kiskereskedők lehetőleg a
nagykereskedelem utján szerez
zék be az akció árut és meg
rendeléssel csak akkor fordul
janak közvetlenül li gyárakhoz,
ha azokkal textiláruk beszerzé
se tekintetében egyébként is
rendszeres üzleti összeköttetés
ben állanak. Ilyen esetekben a
gyárak az árut csak nagykeres
kedői áron szolgállathatják ki.

a

a

KALD~ NT
FOGlU] ELLEN

Egy életen át erős,
egészséges fogak!

adásra kerülő 1.200,000 méter
vászonnak 53.4 filléres áron a
nagykereskedelem rendelkezé
sére bocsátására. Ebből a
mennyiségből 400.000 méter a
Hangya, 100,000 méter az Álta
lános fogyasztási szövetkezet, a
többi pedig a vidéki nagyke
reskedelem utján hozandó for
galomba. Budapestre és kör..
nyékére az akció nem ferjed ld.

A nagykereskedők az 53.4
fillérért vett árut 56 fillérért
tartoznak akiskereskedőknek

továbbadni, akik viszont 62 fil-

- Gazdasági szempontból
nagyjelentőségűnek kell tarta
nom

a földgáz- és melegviz-
kutatásokát is

amelyek még szintén ezen a
tavaszon meglörténnek. Való
szinű, hogyha most már 75 szá
zalékos bizonyossággal megál
lapitott helyeken használható
földgáz- és melegvizkulakat ta
lálnak.

- Mindezek alapján mond
hatom - mondta a főispán

hogy

eredményes jövő elé
tekintünk.

Békés vármegye szorgalmas
és összetartó lakossága bizo
nyára áléfzi a kormány jóaka
ratát, amellyel állandóan mel
lettük van és ezért hiszem,
hogy nem lesz hiábavaló a
munkásságunk.

letnél 20.8 százalék. A ruház
kodásnál 15.8, a tüzelésnél 11 6
és a család teljes el1álásánál
9.6 százalék a drágulás, mig 100
mai pengő békebeli belső vá
sárló értéke 79.02 pengő az
1935. évi január végi 86.43 pen
gővel szemben.

husvéti nyilatkozata

és melegvizkutatások
jelentőségéről

ruhaanyaggal látják el
'vidéki lakosságot
Felhivás a kereskedőkhöz

Olcsó

A főispán

földgáz

Vítéz dr. Ricsóy- Uhlarik Béla
főispán a husvéti ünnepek al
kalmával részletes nyilatkoza
tot adott Békésvármegye gaz
dasági és szociális helyzetéről

és egyuttal a jövő tennivalóira
is kitért.

A főispán tÖbbek között han
goztatta, hogy igen nagyjelen
tőségü

a tavasszal meginduló
talajfelvételező munká-

lat is,

amelynek során részletességgel
felfogják dolgozni úgyszólván
parcellánltént a vármegye ta
lajtani strukturáját. Ezáltal igen
részletes térkép nyomán

mindenki megállapit
hatja, hogy mit és ho
gyan termelhet a földjén
a leggazdaságosabban.

A megyei Wldgáz- és melegviz
lmtatásokról ezeket mondta a
főispán:

anyag árának emelkedése okoz
ta, hogya munkáscsalád heti
szükséglelét alkotó létminimum
a január végi 61.38-ról 62.34
pengőre emelkedett és február
ban az élelmiszerelméi átlagban
3.6 százalék, a tüzelésnél 19.2
százalék, az összszükségletnél
pedig 1.~ százalékos emell{edés
következett be. 1937-ben a csa
lád teljes eUálásánál 3.1 száza
lék, az élelmiszerszükségletnél
pedig 7 százalék a drágulás. Az
1914. évi juliussal szemben az
élelmiszereknél 1.1 százalék, az
összszükségletnél 26.5 százalék
a drágulás. 1935. januárjával
szemben az élelmiszer-szükség-

A magy' kir. iparügyi mi
niszter a szegényebb sorsu vi
déld lakosság megsegítése cél
jábÓl ez évben is megrendezi
az ugynevezett moiino-akciót,
illetve lehetővé teszi a vidéki
lakosság részére szükséges nyers
pamot·vászonnak igen alacsony
áron való forgalomba hozatalát.

A miniszterrel történt meg
állapodás értelmében a Magyar
Textilgyá .osok Országos Egye
sülete a kötelékébe tartozó gyá
ri vállalatok nevében kötelezeU-

. séget vállalt az akció során el-

A nyilatkozathoz, mint a
Pikó Béla ur által emlitett cikk
szerzője, a magam részéről any
nyíl kivánok megjegyezni, hogy
a kérdéses közgyülésen nem
voltam jelen, a beszámolót má
sok információja alapján irtam.
Ha tévedtem is, a tévedés jó
hiszemü volt. Bognár József.

februárban 1'9 szá
zalékkal drágult az

élet
Gál Benő most kiadott heli

létminimum táblázatában meg
állapítja, hogy az élelmiszer
árak már meghaladták a béke
beli árakat. Mig 1932. novem
ber óta az élelmiszer-index az
1914. évi adatok alatt maradt,
február végén már 1.1 száza
lékkal meghaladla a háborue
leji árakat, pedig volt idő, mi
kor az élelmiszerek ára 1.5
százalékkal maradt a háboru
előlti árak alaH. Részben az
élelmiszerek, részben a tüzelő-

szolgabiró ur elrendelt, hol és
mikor megállapitást nyertek a
panaszbeadványban foglaltak, a
Főszolgabiró ur kijelentette,
hogy műszaki kérdésről van
szó, műszakilag fogja megvizs
gállatni az ügyet, mely hatá
rozatra vonatkoztak a szerintem
hibásan épitett betonáteresztés
re és vizlevezetö csatornákra
amelyek a műút alatt és
mellett épültek.

A képviselőleslületi ülésen
Bácsy Elek társ. igazg. főmér
nök képviselőtestületi tag ur
ama javaslatára, hogya község
vízlevezetése nem igy, hanem
egy készitendő terv szerint kell,
hogy megoldassék, Pánczél Emil
főjegyző urnak ama propositió
jával szemben, hogya község
vizlevezetése tervezetét a köz
ség mérnöke Ugrin István ur
készitse el - azt mondottam,
hogy ebbe az igen fontos és
költséges munkába, melytől

várnánk a vizlevezetés helyes
megoldását, vonassék be a mér
nök uron kivül más mérnök
is mert több szem többet
lát.

Az a kifejezés, hogy Ugrin
mérnök úrra nem szabad reá
bizni a munkát, mert ha a
Hősök emlékutjának csatorná
zásánál nem értett hozzá nem
ért hozzá most sem - tévesen
került a fenti időben megjelent
lapba, mert azt nem mondtam.

Amikor kérem a Tekintetes
Szerkesztőséget, hogy fentiek
nek becses lapjában helyt adni
sziveskedjék,

vagyok teljes tisztelettel:
heőpapi Pikó Béla

földbirtokos, ny. urad. tiszttartó.



1937 április 3. 4 GYOMAI UJSAG

tefánia
" ,uzavlrag

az Uri
teája 1937&
Kü§zinóban..

3-án

zln.üvelödé§ Gyoma 5 kant,
Endrőd 1 bikát vá:
sáraIt a kiállitáson

A g)'omai kir. jbi! óság,
mint tkv! hatóság.
107/1937 sz.

Dr. Thaisz Lajos gazdasági
felügyelő kiválasztásában Gyo
ma község 5 drb. kant vásárolt
1000 peugőért, mely összegből

a földmivelésügyi miniszlerium
350 pengöt lériteft illeg, tehát
a község csak 650 pengőt fize
teH az 5 kanért.
Endrőd község részére a

Pajzs Gyula hirneves ienyésze
léből vettek egy bikát 1500 p
éri, azonban ebből az összeg
ből 15 százalék engedményt
kapolt a község, tehát igy 1275
'pengőt fizetlek a bikáért

Árverési
hirdetmény-kivonat

Kir. Kincstár végrehajtalónak Kere·
.kes Sándor végrehajtást szenvedő eHen .
inditott végrehajtási üzyében a' telek
könyvi hatóság a végrehajtási árverést
818 P. 51 f. köztartozás tökekövetelés
és jár. behajtása végett a gyomai kir.
járá~biróság területén I~vó, Gy'omakö7:
ségben fekvő s a gyomai 5741 l'Z. be·
let ben A + l-3. sorsz. 11484/9. hrsz. 5
hold II 2 öl, II 184/10. hrsz. 183. öl
11485/5. hrsz. 6 hold 288. öl lerületü
Kerekes Sándor nevén álló, legelő, ut
és szántóra 2850 P. kiIdállási árban 
<>lrendeJtc.

Az árverést 1937. május h6 4.
napján d.e. 9 órakor a telekkönyvi
hatóság hivatalos helyiségében
fo~ják megtartani.

Az árverés alá eső ingallan a kir.
Kincstár végrehajtató érdekében 14500
P.-nél alacsonyabb áron eladni nem
lehe[. A csailakozoltnak kimondott vég
relJajlatók érdekében a fenli ingatlanok
el nem adha[(\K, mert az ingatlan vé
dett birtokká van nyilváuitva. (56(0;1931.
M. E. sz. r.)

Az árl'erelni szándékozók köielesek
bánaJpéllzüi a kíkiáltási ar 10 száza
lékát készpénzben, vagy az 188 l. LX.
tc. 42. § ában meghatározott árfolyam
ma! számított óvadékképes érlékpapi
rosban a kikii:döttnél letenni, vagy a
bánatpénznek előlegesen birói letétbe
helyezéséről kiállított \eléti elismer
vényt fi kikűldöltnck átadui és az ár
verési feltéte'leketaláirni.

Az, aki az ingatlanért a kikiállási ár
nál magasabb igéretet telt, ha iöbbet
igérni senki sem akar, köteles ny~m
ban a kikiállási ár százaléka ",zerint·
megál!apitolt bánatpénzt az általa igért
ár ugyanannyi százalékáig kiegészitcni.

Gyomil, 1937. január h614. n'Jpjáu.
Dr. Molnár sk. kir. jbiró.

Á ldadmány hiteléül;
Szilágyi dijnok.

~imM~líIlíiMiiA'iIi&

HIRDESSEN
LAPUNKBANI

.......1.....

A fáradhatatlan Haibach Ár
pád most sem pihent: mint su
gó dirigálta a darabol.

A vigaimi bizottság és ren·
dezőség mindent elkövetett a
siker érdekében és hogy az
anyagilag mégsem sikerült oly
fényesen, mint erkölcsileg, azt
a tőpróbai magas belépődijak,

a tavaszi pénzlelenség és a zu
hogó eső okoltálc De aid otl .
volt, az mindenesetre jól mula-
tolf. . _. ó - n

Heghivó
Az Endrőd-Gyomai Takarékpénztár

Részvénytársaság, 1'937. évi április hó
25-én délután fél 4 órakor, Endrőctőn.

a Ka toJilms Népház nagytermében tarfja.

XUH. ÉVI

RENDES KÖZOYÜLÉSÉT

!fű, nász· bolyhos !racogások
Fürödnek a pnyben.
S NIki/dt, n I ül TOl/fU'ok filypg nek
Sak éhes sze.§:;énren ...
Fiitfj'ök nyi!nak ki asikon, 
Mint szent szerenádok,
F<ij,lzngy ljzaz hom/okomwa!
{fian elvirágzok

Életemet ólálkodó~
Gyilkos lázak nwrjlík.
Mr'gcsókolom árva' hOllunk
Maroknyi magyar;úl.
Illatzáport szórnak r!Ím az
Imádkozó lombok;
T,! szép. zenés esti csillog:
Leszek e én bD/do,í/,? ...

hta: BAl~ lH" ANDRÁS

Fünrz ri i~q.t;('n fefb6/iitxlus
RiÍ2sI1ólmok ~uiflnllk

Vén szil'eífll'l /zófehe; re
Súrzezi li b.if/at.
Rigi vúg)'of; fakadnak fel

.S vár il Ilk a tm'uszhafl,
Zenét kezd az e~{[ c,[/fag,
Csak én sirok Iza/ki/Il

Niflcsefl {iflllyi jussom, hol egy
Kicsi pulril raknék,
Ahol csöndbell szomorkodni
A .-írig muradnék.
Mdgyar muitam /za;rds bűnét

Cipelem leverten.
S bdfllltolrat l'irágoztat
Az él! élet kertem.

TAVASZI KÖNNYEZÉS.

melyre a t.részvenyeseket ezennel
ti,-zteJetlel·meghivjuk l

T Á RD Y S O R O Z A T:

1. Elnöki megnyitő..
2. Jegyz.őkÖnyvvezető és hitelesilŐk

kijelölése. .
3. Igazgat6ságjelentése a lefolyt 1936.

iizletévről.

4 Az 1936. évi l11érleg- és eredmény
számla előterjesztése a feliigyelöl;>izott
ság jelentésével. vala:nint a nyereség
irállii javaslau;;J, továbbá az igazgató
ság és a felü:;yeJö-biLOttság részére a
felmen(vén~' megiJdása.

Endr; d, 1937. február hó Ig·én.

Az I;aLgalóság!

k e Uí

felajánlást és törekvést az ér
deklődésmegnyilvánulásával le
het meghálálni. Népünk jövője

aLlól függ, mennyiben tudunk
különbek lenni szomszédaink
náL

A megnyíló beszéd II I án
Szilágyi liona IV. o. Innuló
szavalta el Rákosy Z. Fel a
szivekkel cimü költeményét
Majd Fehér István polg isk.
tanár méHaHa a március 15
jelentőségét, az 1848-49·es már
ciusi ifjak szerepét a nemzet
szabadságának és az ország
függetlenségének kivh':lsában.

Megemlékezett a csonka-or
szág magyarságának azokról az
uj kölelességeiről és felada lai
ról, melyek elé a trianoni hé
ke áHüoHa a nemzetet.

Előadását a keresztény és
nemzeti poIilikai elvek kövelé
sének várható eredményeivel

fejezte be. Az ünnepély benső

ségét emelt~ Szalóki István IV.
o. és Köhler Ádám III. o. tanu
lók mélyérzéssel előadoH köl

teményei.

litőleg találta fel magát a "Ma
ma" szép és komoly szerepé
ben. Gyebnár Feri mint "Vil
mos" megszemélyesHöje derüs
perceket szerzett a 'közönség
nek. Szrnkányi János mint
;Wagner". Homhányi János
mint "Gedet" ugyancsak szép
játékukkal illeszkedtek bele az
együttesbe. GölleI' Magda "Mrs
Roehuck" szerepében volt ked
ves jelenség. Az ujonnan beál
litott szereplők: Cifrák János,
Szántó Imre, Balogh Lajos,
Márton Lajos és Kéri Zsiga
nyulfarknyi szerepéből is a rá
termettség szikráját láttuk meg
csillanni. Külön meg keU még
emlékezni a Benke Márton
"Részegé"-ről, de neki könnyű

ő tud játszani.
A rendezésen meglátszik,

hogy Igrécz Ede sokáig dolgo
zoU szinészekkel együtt. A ze
ne tanítást, valamint a kisére
tet is ő eszközölte a Farka
sinszki Gyuszi és Jancsi segéd
lele mellett. A kisérethez na
gyon jól érvényesült a kis és
nagydob a Gonda fiuvaL

A maga kreálta láncokat Ben
ke Márton tanHotta be. Ezek
nek nagyrésze annyira tetszett,
hogy 3-szor 4-szer is meg kelleLt

- ismételni.

sipe
"

Március l3-án este tartotta a
gyomai közmüvelődési egyesü
let ünnepélyes befejező előadá

sát az Alsóvégi Olvasókörben.
GÖlJdös József álL polg. iskola
il4azgató megnyitójában meg
emlékezett arról, hogy az olva
sókör II 48-as nevet is viseli s
ezér(nem véletlen voll az, hogy
a március 15-i ünnepi előadást

oU rendezte meg. Yl:egernWeUe,
hogy a 48-as gondolat ma sem
időszerütlen, mert az tulajdon
képen a magyarság gondolatát
örőkidőkig ápolni és fejleszte
nikivánja. A magyarság jólétét,
boldogulását, müvelődéséta ha
zaszeretetben lehet csak elérni.
ŰdvözöHea kör tagjait s kife
jezte azt a kivánságát, hogya
jövőben még nagyobb számban
látogassák a közmüvelődési elő

adásokat, mert a tudásban és
ismer~tszerzésben sohasem le
het elég a reáforditott idő. Az
előadókat mindenkor a jószán
dék vezeti s egyetlen cél lebeg
a szemük előtt: adni magyar
testvéreinknek amit és ameny
nyit csak lehet Ezt a nemes

A Gyomai Iparos és Keres
kedő Hjak Önképzököre hm;
vét ünnepét Török Rezső "Csi
petke" cimű 3 felvonásos da
los vidám játékával tette kelle
mesebbé azoknak, akik a zu
hogó eső dacára is megjelen
tek a Holler szállóban tartott
előadáson.

A nemnagy számú, de lelkes
közönség mindvégig derüs han
gulatban szemlélte a jól meg
válogatott együttes játékát és
sürü tapssal jutalmazta sok
szép táncukat és jól sikerült
alakításukat- Különösen a te
hetséges Imre Zsiga "Kamathy
báró"-ja tetszdt nagYOD, de
nem volt kisebb sikere Bartha
Rózsi "Csipetké"-jének sem.
Sok tapsot kapott partnerével,
Mester Férivel együtt, aki a
"Kende festő" szerepét eleve
nítette meg a tőle már meg
szokott formában. Ladnai Klári
"Lenke" szerepében bucsuzott
a színpadtól. Mi azonban re
méljük, hogy mint mennyasz
szony is gyönyörködtetni fog
ja még szép játékával és ked
ves énel,bangjával azokat, akik
őt mindig örömmel látják a

színpadon
Kurtz Böske minden igyeke

zete mellett iS7 csak megköze-
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sára alkalmasnak talált helye
ket, a vendégváró gazdák he
lyiségeit és a környéket; ugy,
hogy azok a vendégek techni
kai és kuHurigényeit kielégítsék.
Ezekntán pedig összehozza a
fizelóvendéget az alkalmas fi
zetővendéglátóvalmindkettőjük

megelégedésére. Tisztán ezzel
a gyakorlati kérdéssel foglal
kozik nivós és szórakoztató for
mában a szövetség hivatalos
lapja is: a "Vendégforgalmi
Ujság", melynek felelős szer
kesztője: lovag dr. Leidl Hen
rik, ismert képviselője a ma
gyarországi vendégforgalom
nak. Egyes njság szám ára 10
fillér. Évi előfizetés P. 5.- A
kiadóhivatal: Budapest II. Hn
nyadi János ut l, Kivánatra in
gyen küld mutahányszámot I

Remekbe készült képek: fo
tografiák és rajzok zsúfolt
galériájában gyönyörködik a
szem, ha a Tükör uj számába
néz. A legszebb magyar képes
folyi'irat az olvasnivaló és a
néznivaló művészi össl!hanf!já
nak köszönheti nagy sikerét. Az
áprilisi füzetben hoffman Edith
a Szépmüvészeti Muzeum igaz
gatója, a barokk mesteri jel
lemzését nyujtja, Hankiss János
egyetemi tanár a romanlikáról
fest szines és szellemes képet.
Balla Antal a mai Franciaor
szágról értekezik, Bálint György
spanyolországi úti emlékeit
mondja el, Moravek Endre az
óriás őseit mutatja be érdekes
ábrák alapján, Zolnai Béla egye
temi tanár a magyar közkönyv
tárak problémáival foglalkozik.
Két f,atal szeUemlörténész,Ha
lász Gábor és Tolnai Gábor a
18. századi magyar irodalomi
életet avatott tollal jelenti meg,
Dékány András viszont a rádió
jövőjébe tekint a televizióról
irt cikkében, Bálint Lajos pedig
a dramatnrg munkájában nyujt
bepillantást. Gazdag kritikai
rovatok a szinház, a zene, a
könyvtermés ésa film esemé
nyeiről tájékoztatna.k. Kis re
gényt Komor András, novellát
Kóricz Virág és Szenlg, örgyi
Ferenc irt az áprilisi számban,
verset Illyés Gyula, Reichard
Pjroska és mákos. Szőnyi Isván
művészi rajza külön meglepe
tés a Tükör olvasói számára.
A Franklin-Társnlat nagyszaha
su foylóirata: elmt:'lyedő mnnka
maradandó értékű eredménye,
amelyet a férfi-és nőolvasók

egyaránt igaz gyönyörüséggel
fogadhatnair.

A Gyomai Ujság előfizetői

kiadóhivatalnnkban különleges
feltételekkel rendelhetik meg
lapunkkal együtt a Franklin
Társu!atnak ezt a nagyszabásu
foJzÓiratát. Kiadóhivatalnnk az
együttes elő!izetésről készsége
sen nyujt felvilágosítást.

45.0«J>0 I
50.000

J5.000
el

o

egy dunántúli hentesmester fe
lesége. Erről az érdekes és mu
latságos csaltanóval végződő

eseményről közöl érdekes il
lusztrációval cikket a Tolnai Vi
láglapja új száma, amely gaz
dag tartalommal és nagy terje
delemben most megjelent. To
vábbi cikkelc Látható az e
lektromosság, titokzatos élet a
tojásban, az örök fiatalság szél
hámossai, a pesti gangszterek
rejtélyes élete, az egyiptomi
szfinx évezredes titka, stb. A
legkiválóbb magyar irók novel
láin kivül nagyszerü folytatásos
regényt és közel száz pompás
képet talál az olvasó a népszerü
képeslapban. Tolnai Világlapja
egy száma 20 fillér.

Vendégforgalmi Vjság. Har
sányi Zsolt neves irónk fő

szerkesztésében, nj köntösben
jelent meg a "Vendégfor
galmi Ujság" és mindenekelőtt

az "idegen" és a "vendég" for
galmak tarlalmát magyarázza
meg. Nem vitás az, hogy az
idegen, amint belépett az or
szágba; a nyaraló, a gyógyúlni,
üdűlni és szórakozni· akaró 
amint átlépte a fizetővendéget

várók küszöbét - nem idegen
többé, hanem magyarul és egy
szerüen: vendég. Vajon hasz
nos mnnkát végez az a nemzet
és az egyes polgárok érdeké
ben, aki elő tudja segíteni a
kül-, és belföldi vendégek for
galmát hazánkban? Ilyen mun
kát eredményesen fejt ki évek
óta a Gróf Széchényi Károly
irányitása alatt álló Országos
Magyar Vendégforgalmi Szövet
ség (OMVESZ), amelynek bu
dapesti és vidéki irodiíit az ér
deklődők ezrei keresik fel ,hogy
gyakorlati utmutatásokat kap
janak a nyaralás, gyógyulás, pi
henés és szórakozás kérdésé
ben. A szövetség előkésziti és
osztályozza a vendégek fogadá-

II

700.000 I
55·000

5 «J>. 0«J>0
f!lP: r

7

400.000 I
JOO.ooo

too.ooo
*iW& ;;

Magyar Királyi Osztálysufsjáték.

Páratlan nyerési esélyek.
86 OOO sorsjegy. 43.000 nyeremény.
Legnagyobb nyeremény· s z e r e II c s é s esetben

hétsli.ázezer pengő.

Jutalom és nyeremények }<ésspénzben

stb összesen több mint 9 1/2 millió pengő.

Húzás április 10-én kezdődik!

Az I. osztályú §or§jeqyek ára:

Nyolcad31h pengő II fél ·14 pengő

. Negyed 7 pengő I Egész 28 pengő

az összes hivatalos főárusitóknál!

A M. Kir. Osztálysorsjáték
főárusitói I(érik, h ')gy akik a
pmtán küldött sorsje.ryek árát
még nem egyenliteHék ki, szi
veskedjenek a megfelelő ösz
szeget azonnal megfizetni, mert
a nyereményigény és minden
más jog csak ugy biztosítható,
ha a sorsjegyek ára a hivatalo
san megállapított 30 fillér költ
ségátalánnyal együt a HUZÁS
ELÖTT KIEGYENLITTETETT.
Ha azonban bármely oknál fog
va a sorsjegyeket nem akarják
megtartani, küldjék azonnal
vissza az illetekes helyre, mert
a főárusitóknak kárt okoznak,
ha azokat POSTAFORDULTÁ
VAL nem kapják vissza.

Alakuló közgyűlés. A Várme
gyei Gazdaifjak Egyesületének
gyomai csoportja vasárnap dél
előtt 11 órakor tartja alakuló
közgyűlését a községháza nagy
termében. A közgyülésre G.
Nagy László meghivókat bcsá
toU ki, de ezuton is arra kéri
a gazdaitjakat, hogy lehetőleg

minél többen jelenjenk meg,
még akkor is, ha .tévedésből
esetleg nem kaptak volna meg·
hivót. Általános gazda érdek,
hogy minden gyomai gazdaifju
belépjen ebbe az egyesületbe,
amelyhez hasonló alakulatban
az orosházi gazdaifjak már tiz
éven keresztül dolgoznak és
önképzéssel nagyszerü változá
sokat idéztek elő az orosházi
gazdatársadalom életében. Re
méljük, hogyafelhivást a gyo
mai gazdaifjak megszivlelik és
sokan oU lesznek a közgyűlésen.

Országos vásárok: Április
2, 3 és 4-én Mezőberényben,

április 6-án Mezőtnron, április
ll·én Törökszentmildóson és
12·én Dévaványán országos ki
rakodó és állalvásárt tartanak.

Világcsoda a Dunántúlon.
Nyolcas ikreknek adott életet

Zsófia· major 36. Ez a tele
fonszáma a Zsófia-majornak
ahová most vezeték ki a tele
font. A külterületi telefonállo
mások létesitését nemcsak az
illetők egYé~i érdekei szerint
biráljuk el, hanem tíízvédelmi
és közegészségügyi szempontból
is örülünk, ha a küllerü1eten
minél több telefonállomás lé
lesül.

Április 9 én közgyülést tart
a kéviselőtestület. A kőzségi

képviselőtestület április 9·én
közgyűlést tart, amelyen dr.
Sorbán Jenő főszolgabíró el
nöklete aÍatt a lemondás foly
tán megöresedett egyik községi
szülésznői állást töltik be ide
iglenesen

Ezer darab egynapos csirke
érkezett a Hombár eimére
március 24-én 500 darab és
március 31-én is 500 dareb.

4090 darab Hombár csirkét
adtak el eddig a tenyésdők.

Vasárnap is szabad vetési
munkákal végdzni, azonban
csak április 4, 11, 18 vasárna
pokon.

Szakmaközi értekezlet. Az
építőiparosok és rokonszakmák
április 4-én vasárnap d. u. 3
órai kezdettel, Gyomán az ipar
testüleLb~n értekezletet tarta
nak. Erre az értekezletre mély
tisztelettel, ezuton hivja meg
az összes épitőipari és az ösz
szes rokonszakmák iparosait és
szakmunkásait, valamint a
nagyrabecsült érdeklődő kö
zönséget, továbbá az érdekelt
szakkereskedelem képviselöit
Az épitőipari szakosztály.

Az orosháziak nagy. sikere
az országos mezőgazdasági

kiáHitáson. Az orosházi gazdák
rendkivül nagy sikerrel szere
peltek az országos mezőgazda

sági kiállításon. Nemcsak er
kölcsi, hanem anyagi szem
pontból is. Csnpán akiállitott
bikákért 44,000 pengőt kaptak
az orosházi gazdálc

Még egyszer a kenyérárak.
Barok Gyula sütőmester a Gyo
mai Ujság mnltheti számában
megjelent egyik eikkünkkel
kapcsolatban levelet intézett
hozzánk amelyben közli ve
lünk, hogy a gyomai sütők a
kenyér árát már a hatósági be
avatkozás előtt önként leszálli
tották. Mikor ezt kötelesség
szerüen közöljük, egyúttal a
legnagyobb örömmel áUapitjuk
meg, hogyasülőiparosok min
denkor számo1tak a fogyasztó
közönség tizetőképességével,

még akkor is, ha ez esetleg
áldozatokkal járt
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műtrágya ál1andóan kapható

éti só előjegyezhetö
a Wagner Márton Fíai cég fatelepi irodában

Méh viaszt sonkoly t veszek magas
áron. Perei László Petőfi u 46 sz.

3-1

A Gyomai Ipartestület Vetetősége

pályázatot hinlet a f. év juniús l-én
megiiresedö kiméröi állásra. Feltételek
megtudhat6k a hivatalos órák alatt az
ipartestületben, Pályá7atí határidő má
jus l. 3--j

ublikáció

Eladó: 22 kat. hold póhalmi föld 5000
P. teIJen'el, 2 fertály keseJyösi föld és
l haivékás örökös nyilas. j l1agy 300
holdon felüli haszonbérlet áladó hol
dankint 7(1 kg.-ramjával, 14 hold var
jasi föld jobb minőségü igen olcsén és
5 hold varjasi, 1100 P.-ért.

32 hold görögállási föld na~y teher
rel és két dib. kisebb pocoskert.

Vannak házaim 500 P.-töl 50000 P
ig a város minden részében nyilván
tartva. ugy készpénz fizetés mint teher
átvételével. Érdeklődök fordul janak Izsó
Balázs ingatlan közvetítőhöz.

A Z, inyi ulcában levő Sass
féJe 2 szobás liJkóház má·
jus l-re haszon bérbe kiadó.
Bővebb felvilágositás a Kia-

dóhivatalban.

Zamatos minöség ü, magas foku
ceglédi fehér, ujbor lilerenként 40
fillérért kapható Kerekes Károiynál.
Ugyanott az 6 bor literje 56 fillér.

t. helyi állatbizt. Szöv. a lépfene
elleni védőoltást ápr. hó 8 án és 9-én
végzi éspedig S-án 'de. 7 órakor a
mázsaháznál a belterülelen, a tanyai
részen ugyanaznap a szokásos helye
ken, délután a bika háznál. 9 ·én d. e.
7 órakor a körösönlúli Domokos And
rás tanyájában. 1-1

Szilágyi Lajos grM Tisza István u.
100 sz. alatt háza két üzlethelyiséggel,
pillCévd kedvező fizetési feltételek mel
lett eladó. Érdeklődni lehet ugyanott.

2-l

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.

Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma

~Felelős üzewvezető: Wallach Mihály.
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I egy lilcr kadarka vagyI
fehér fejtelt ujbor Soltvad-
kert állomásra kislállitva
s feladva. VaSlIIi fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis

I
50lileren felüli renD.lelést.1
fogadok el. Hordót dijmen-
lesen adok a szállitas tar
tamára kölcsön; hordórn
30 napo:1 ~elül bérmen~ye j
küldendo vIssza. Szétkul- :t

ft dés utánvéttel. Egy pengőI
I

leVélbélye.g ellenében kiil
dök mintát a borból min
lásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés,

I
tiszta, tökéletes zamatuak I

és n e m savanyuak.

Székely Ferenc k fr.
fajborpincészete

Soltvadkert, Pestme~ve.
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jobbik hátvéd, a halfsorban
Bolehovszky volt a legjobb. A
csatársorban Barlik remekelt,
de a Csalah-Olajos szárny is
szépen dolgozott. Hatvani csa
lódást keltett, Barta szürkén
mozgott.

GySC-ben Szrnkányi kitönő

volt, Fekete a régi megbizható
hátvéd. Szántó bátor, de kissé
könnyelmű. Fedezetek közzöl
MaUak magaslott ki, jól rom
bolt és 'különösen az 1. félidő

ben hasznosan támogatta a csa
társort. Mónus és Takács nem
érték el a BTE elleniformáju
kat. A támadósort a réglátott
Kiss irányilotta nagy kedvvel,
de kevés eredménnyel, Ugor
szépen dolgozott. Barta a lm
pOtt kevés labdát jól játszotta
meg. Györi úgy a támadásban,
lllinta védekezésben nagyon
hasznos volt. A csatársor leg
veszélyesebb tagja Spitzer volt
mindaddig, mig Csikós le nem
teritelte. Aztán csak statisztált
és nem mert közelharcba bo
csájtkozni.

Lupták sok hibát követett el
a GySC terhére.

DLASZ-válogatott - SzegEd
F C. 5-2 (2-O). (Husvét hélfőn).
Meccs előtt nagy botrány volt
a profik öltözőjében. A játéko
sok közzöl ugyanis Korányi
ll. Ratfay és Bertók iUasan je
lentek meg és tettleg inzultál
ták a jelenlevő klub-elnököt.

GyTK - GySC legközelebbi I
bajnoki mérkőzés május 9.-én
tesz.

GySC-nek a Hunyadi elleni
óvását szerdán tárgyalta a
csabai egyesbiró és bizonyilás
kiegészítést rendelt el. Megke
resi a vásárhelyi égyesbirót.
Meleg Gábor (Hunyadi) és Ká
roly (Pracsoj) Lajos Kunszent
márloni T. E. játékosok kiball
gatása miaU.

Sporthirek
Aprilis 4 i mérl<őzések: Gyo

mán GyTK-TAC, Kondoroson
KTE-GySC, EndrődönETK
M.MÁV, Békésen: BTE-CASS.

FPE

G-yTK-G-ySC 4 ...} (2,.,})
bajnoki, vezetle: Luplák.

GyTK: Kertész, - Rozsnyai,
Csikós, - Nádudvari, Weigert,
Bolehovszky, - Olajos, Csalah,
Hatvani, Barta, Bartik J.

GySC: Szrnkányi, - Fekete,
Szántó, - Mónus, Matlak, Ta
kács, - Barta, . Ugor, Kiss S.,
Győri, Spitzer.

GySC nagy lendüleUel kezd
és Barta már a 3. percben szép
gólt lő (0-1) 15 p., Barta gyen
ge Jövését Kertész kiejti s a
befutó Barta a hálóba nyomja
a labd'át (O-2). 18. p. Spitzer
szélsebeseu lefut s bombalövé
sét Kertész ujból kiejti, a befu
tó Ugor pedig bekotorja(O-3).
A hatalmas ír2m után lefékez
a GySe s a GyTK veszi át az
irányitást, 23 p. Szántó kézzel
érinti a labdát, ll-es, BartaK.
belövi (1-3.) 27 p. Fekete fel
ugorva fejel s a biró tévesen
ll-est Hél. Ujból Barta lövi, de
Szrnkányi ó r i á s i bravurral
kivédi. Hatalmas tapsot kap
érte. 28 p. Matlak rosszúl adja
hátra a kapusnak a labdát, Hat
vani a kapusra fut, mindketten
elesnek s Hatvani a földön fek
ve (egyesek szerint kézzel) a
hálóba guritja a labdát (2-3).
Félidő végéig erős GyTK ost
rom.

Szünet után a GyTK óriási
lendülettel küzd az egyenlHé
sért s .egészen leszoritjaa GySC-t,
de a védelem egyenlőre meg
tudja. akadályozni az ujabb
gólt. GyTK sok kornert rug, de
Szrnkányi pompásan védi ka
puját. A biró érezhetőennyom
ja a GySe-t téves itéleteivel.
36 p_ Végre a nagyszeTüen küz
dö Bartik megunja az ered
ménytelenséget, áttöri a GySC
védelmét s védhetetlen lövés
sel egyenlit (3-3). Gól után a
GySC is erősit és nagy küzde
lem indul a győztes gólérl. 38
p. Olajos tacsdobása a tisztán
álló Szántóhoz kerül, aki kéz
zel érinti a labdát, és a
biró - tulszigoruan - ujabb
ll-est Hél és Bartik lövése véd
hetetlen (4-3). GySe-t a gól tel·
jesen letöri, mig a GyTK lelke
sen ostromol, ujabb eredmény
azonban nincs.

Győztes csapatban Kertész
sokat hibázott, Rozsnyó volt a

lsz

I
Mil

Értesítem a t. közön
séget, hogy a HOLLER
vendéglőudvarán az Ipa
ros és -KereskedőIfjúság
által épített

kuglipálya
e hó 4-én, vasárnap dél
előtt megnyil.ik és az
érdeklődőközönség ren-
de�kezésére áll .

Karsay Lajos elnök.

Korona Hangos Mozgó Endrőd

A Gyomai Vjság nyomdájában
egy t5-tG éves leány felvétetik

21/1937. vghl. szám.

Arverési-hirdetmény
Dr. Förstner György ügy"éd által

képviselt Weiner Gé2a javára 316 P
71 f. tőke és több kö~etelés járulékai
~rejéig, amennyiben a kövdelésre idő

közben részletfizetés történt, annak
beszámitásával, a bpesti központi kir.
járásbiróság 1936 évi 222.764 sz. vég
zésével elrendelt kielégítési végrehajtAs
folytán végrehajtást szenvedőtől 1937
évi február 16-án lefoglalt 3117 P. 50
fillérre becsült ingóságokra a gyomai
kir. jbiróság Pk. 221. sz. végzésével az
árverés elrendeltetvén, annak végrehaj
tást szenvedő pusztáján Nagylaposon le
endő megtartására határidőül1937'évi
április hó 6. napjának délelőtt 11 I
órája tüzetik ki, amikor abiróilag
lefoglalt birkák, kosok, bárállyok s
egyéb ingóságokat el fogo III adni.

Gyoma, 1937 évi március hó 8-án.

Villányi Nándor
kir. birósági végrehajtó.

arzán
és leánya

(SEQOUIA)
A természet és az állatvilág csodái

F 6 S Z E 'R E P L Ö K :
JeaD Parker., Ru§§el

Hardie.
A Kalifornia rengetegében és az
erdő vadjai életébe visz ez a lé
lekzet elállító film, amely semmi
féle eddigi expedíciós és állat,
filmmel nem hasonlitható össze.

A legnagyobb film, amit
valaha láttak!

Gyerekek a tilosban
vigjáték.

Hangos Magyar
VUághiradó.

Hétfön: 1 jegyet fizet
Z jegyet kap!

1937. április 4 én, vasárnap
fél 7 és 9 órakor. hélfön O) OBA

napján 7 Órakor
ketten t jeggye1!

J.. , J" ,on. on.
A legszebb dzsungel film.
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p O L I T I K A I, T A R S A D A L M I ES KÖZGAZDASAGI HETILAP

~~-ELÖFIZETÉSIÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2-60 P, Egész évre 5'20 P.

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

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

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'lom a. Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyha,;ábos (55 mm széles) I CTIl. magas hirdeles
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, lizszerinél
15 százalék, I negyedévi hirdelésl1él 20 százalék és
félévi hirdetés eselén 2;' százalék kedveznlényt adunk.

és Kovács Gábor községi birót
választoUa meg. Az alakuló
közgyűlés ezen megnyilatkozá
sáért a diszelnökök nevében
Papp Zsigmond fejezte ld kö
szönetét és hangoztatta, hogy
az egyesületet továbbra is sziv
vel-lélekkel támogatni fogja és
a gazdaitjúság nemes célkitű

zéseinek mindenkor szószólója
lesz. A mindvégig lelkes han
gulatban lezajlolt közgyülés dr.
Sorbán Jenő föszolgabiró buz
dHó szavaival ért véget

Nem szükséges részleteseb
ben kifejteni, hogya gazdaif
jak megszervezése milyen kü
lönleges fontossággal bir éppen
nálunk, ahol a lakosság jóléte
és boldogalása a mezőgazda

sággal foglalkozó társadalmi
réteg jólététől függ. A Gyomai
Gazda Ifjak Egyesülete ugyanis
az ifju gazdák kulturális szin
vonalának emelését tűzte ki
elsőrendü céljaként, mert tu
datltban van annak, hogy a

sület elnökévé a közgyűlés ifj. mai óriási gazdasági versengés
Eiler Mártont, ügyvezetö el· után csakis akkor állhatja meg
nökké ifj. Kovács Gábort - a fialal magyar gazdanemze
érdemes k_özségi birónk Jiál - dék a helyét, ha a mezőgaz
jegyzővé Mészáros Bertalant,
pénztárossá Debreczeni Tibort dálkodás terén nemc~akmeny-
és ellenőrré Oláh Károlyt vá- nyiségben, hanem küJönösen
lasztotta mei5, A közgyiUés a minőségben mentő l értékesebb
háznagyi, ügyészi és könyvlá- termelvényeket képes piacra
rosi tisztséget egyelőre nem hozni. Ennek a célnak az el
töltötte be. Választmányi tagok érése pedig csakis akkor lesz
leHek: Csath Imre, Veress Sán-
dor, B. Kiss István, . Kiss Dá- lehetséges, ha az ifju gazdák a
niel, Kmchió István, Izsó Sán- szükséges elméleti és gyakor
dor, Erdei Sándor, Kiss Imre, lati tudást megszerzik és a tudás
Kató Gábor és Kertész Sándor, fegyverével vérle~ve mennek
mig választmányipóttagokul a neki az éleinek. Tudomásunk
közgyülés Erdős Ferenc, Mar- van arról, hogy a fiatal egye
jai László, Szerető Bálint, t:i-
lel' András és· Eiler Márton sület máris foglalkozik egy fa-
fiatal gazdákat választotta meg. nulmányut közeljövőben való
Számvizsgáló bizottság elnö- megszervezésének gondolatával,
kéül Kató Gábort, tagjaiul pe- a tanulmányutak rendezését
dig Erdei Sándor és Kiss Dá- pedig rendszerré óhajtja ldépi
nielt választották meg. Az ala- teni, amely ténykedésével nagy
kuló közgyülés a gazdaiIjak mértékben fog hozzájárulni a
egyesületének megszervezése gyomai gazdakultura magasabb
körül és általában a gazdaér- szinvonaira való emeléséhez.
dekek lelkes támogatása terén Bár az egyesület kevés taglét
szerzett kiváló érdemek elis- számmal indult, remélni mer-

é é "l "1 t d' l jük, hogya gyomai gazda5fju-mer s u az egyesu e lsze - ". .
., . _ ..... sag felIsmerve a nemes cél kl-

nokeml. ~r. Sorban Jeno. f~-Ilűzéseket, nagyszámban fog az;
szolgabuo, G. Nagy Laszlo, egyesületbe tömörülni.
Papp Zsigmond gazdálkodókat _.__~

deletével, amely a földhöz és
há l helyhez jutottak tartozásait
rendezi. Népszerü gyakorlati
példákkal világitja meg a ren
delet intencióít, majd felhi via
a szervezeteket, hogy azokat a
ldsembereket, akiket ez a ren
delet érint, eljárásukban szere
teltel és gondossággal támo
,gassák.

A női és ifjusági csoportok
hoz intézett felhivásban rész
ben ismerlelí ezeknek a cso
porloknak eddigi közérdekü
munkásságát, másfelől rámutat
azokra a szociális feladalokra,
amelyeket a csoportokllak az
összes helyi tényezőkkel teljes
egyelértésben kell elvégezniök.

levele
liB

SI

Megalakult a Gyomai
Gazda Ifjak Egyesülete

tetéseknél az óvatosságot ajánl
ja. Ismerteti a legutóbbi hóna
pok külkeres\,edelmi forgalmát,
amely a tavalyinál is j el e n 
tékenyen kedvezőbb

képet mutat. Foglalkozik a
m e z ő g a z d a s á g i és· ipari
munkásság helyzelével és is
merteti azokat a kormányintéz
kedéseket és terveket, amelyek
ezeknek a széles rétegeknek
helyzetén kivánnak segiteni.

Részletesen foglalkozik a kör
levél a kormány legutóbbi ren-

Ismertettük már olvasóink
kal azt a mozgalmat, amelyet
az Orosházi Gazda Ifjak Egye
sülete inditott meg és amely
mozgalomnak célja a várme
gyei ldsgazda ifjuság megszer
vezése községi egyesületekbe,
majd a helyi egyesületek meg
erősödése után egy vármegyei
csucsszervezetbe való tömöri-

. tése.
A vármegyei kisgazdaifjak

megszervezésének gondolatát
Gyomán lelkesen karolták fel
Papp Zsigmond és G. Nagy
László földbirtokosok, vala
mint Wagner Márton és nem
kevésbbé dr. Sorbán Jenő fő

szolgabiró. A Gyomán is meg
indult mozgalom eredménye
ként f. hó 4-én, vasárnap déI-

. előtt 11 órakor a községháza .
kistanácstermében tartotta ala
kuló közgyűlését a Gyomaí
Gazda Ifjak Egyesülete, amely
közgyülésen II jelen volt kis
gazdaifjak egyhangu lelkese
déssel tették magukévá dr. Sor·
bán Jenő főszolgabiró inditvá
nyát és kimondolták az egye
sület megalakitását.

Az alakuló közgyűlésen meg
választották az egyesület tiszii
hadt, választmányát és szám
vizsgálóbizoUságát is. Az egye-

m
yIv '

I V á d Y Béla a Nemzeti Egy
ség Pártjának or~zágos elnöke
most küldte szét az összes párt
szervezetekhez márciusi körte
veléL

A körlevélben örömmel mu
tat rá arra, hogya pártszerveze
tek élete az utóbbi időben

erős fejlődésnek indult a nél
kül, hogy ez a fejlődés, bárhol,
ellentéleket vállott volna ki, ami
azt bizonyitja, hogyaszerve·
zetek a józan meggyőződés

fegyverével harcolnak a Nem
zeli Egység eszméjéérL

A belpolitikai és gazdasági
tájékoztatóban megállapítja,
hogya helyzetet általában, a
pártok közöUi nyugodtabb lég
kör jellemzi.

- Erre fokozott szükség.van
most, - irja I v á dy .Béla a
körlevélben - amikor az 01'

szággyülés olyan alapvető fon
tossága közjogi törvényjavasla
tok tárgyalása előtt áll, ame
Iyelmek szenvedélytől mentes,
tárgyilagos megvitatása a nem·
zet jövőjének szempontjából
kivánatos. Felelőtlen elemek
légb6lkapoLt hiresztelésekkel

.igyekeztek a nyugodt politílwi
atmoszférát megbolygatni, de
ezek az erőtlen kisérletek
már keletkezésükkor m e g h i
u s u l t a k. Az ország lakossá·
ga, ugyanis tisztában van azzal,
hogy a rendre és nyugalomra
nemcsak a nemzet életének bé
kés f e j l ő d é s e végett van
szükség, de k ü l P o l i t í k a i
s z e m p o n t b ó l is, mert el
sősorban ezzel vivtuk ki az
európai államok elismerését és
megbecsülését

Örömmel állapítja meg a to
vábbiakban Ivády, hogya köz
hangulat nyugalmának biztosí
tásához a Nemzeti Egység Párt
ja szervezeteinek öntudatos
magatartása is jelentékenyen
hozzájárul.

A körlevél azután rátér a
gazdasági helyzet ismertetésére
és a gazdaságí konjunktura je
lenségeiböl levonható következ-
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Erőteljesen folYik
Gyoma befásitása

Az alföldfásitási akció során
Gyoma község erőteljesen foly
tatja az utcák, a perifériak és

már többször, most is honon\
landónak tartja az épitőiparos

ság előadójának fejtegetéseiben
kifejezésre jutott kivánságát és
hangoztatta, hogy a közmun
káknak megindítására valóban
szükség van annál is inkább,
meri ezek a szükséges beruhá
zások a község lakosságának
terheit egyáltalában nem, vagy
csak alig növelnék, másrészt
pedig a községi tőkepénzek

észszerű befektetése annál is
inkább célirányos lenne, mert
az általános drágulás megindu
lása következtében tartani le
het aHól, hogy a községnek je
lenleg készpénzben fekvő te
Idotélyes tőkéiből a drágulási
folyamat következtében már
nem lesz lehetséges mindazon
szükségletek kielégitése, ame
lyeknek sürgős kielégitését
nemcsak szociális érdekek, de
a község közönségének általá
nos érdekei is parancsolóan
megkövetelik. Örömét fejezte
ki a főszolgabiró a miaU, hogy
az értekezletQ.n a községi elöl
járóság is képviseltette magát,
meiyből azt a következtetést
vonta le, hogy ezek iránt. a
kérdések iránt a község hiva
talos körei is érdeklődést tanu
sitanak.

Az értekezlet 4 óra után
Kurtz Mihály szakosztályi el
nök zárószavaival érI véget.

a Szövetség társelnöke meleg
szavakkal köszöntötte a meg
jelenteket, majd szép és
mély cserkészgondolatokat fej
tegetett.

A gyűlés ulán jól sikerült
közös ebéd volt a Hangya ven
déglöjében.

Délután cserkésztisz li viz~gák

voltal,- A gyomai csapatból
Ugor László sikeres cserkész
tiszti-vizsgát, Papp János se
gédliszfi vizsgát tett.

mindig teljes a pangás és ez
az ipari szakma csak jelenték
telen tatarozási munkálatokból
és kerítés épitkezésekböl ten
geti életét. Beinschróth Márton
előadó szerint az épilőipari

szakma megsegitésének egyet
len módja: a községi közmun
kák sürgős megindítása. Sze'
dnte a közmunkák meginditá-.
sának szükségességét nemcsak
az épHöiparosság és épitőipari

munkások nehéz helyzete in
dokolja, hanem a község kö
zönségének általános érdekei
is

A mindvtsg'g érdekes és az
iparosság részéről nagy tet
széssel fogadoLt előadás után
dr. Sorbán Jenő föszoJgabiró
szólalt fel. A föszolgabiró ki
fejtette, hogy az iparosság érde
keit mindenkor szivén viseHe
és azt l1lelegen fogja támogatni
a jövőben is. Minl a muHban

számmal jelentek meg a gyü
lésen.

Tarpay Ottó vármegyei ü. v.
elnök, az V. Kerület társelnöke
nyitotta meg az értekezletet.
ÜdvözöHe a Szövetség és a
Kerület kiküldöUeit, a járás és
a község vezetőit, a Szervező

bizottság tagjait.
Nagy érdeklődésmellett folyt

le a cserkészügyekkel kapcso
latos tárgy"orozat. Azután dr.
Major Dezső országos főtitkár,

Cserkésztiszti
gyűlés Gyomán

Rendezik
a Szabadság-teret

A községi előljáróság a hét
végén megkezdte a Szabadság
tér rendezését és salakkal való
fellöltését. A főszolgabiró ez
zel kapcsolatban ugy rendelke
zett, hogy a rendezési és fel
töltési munkálatokat legkésőbb

április 30-ig be kell fejezni.

Sajnos, a térnek olyannyira
szükséges, rendezése és feItöl-.
tése csak ideiglenesen oldja
meg a régen vajudó kérdést,

de végleges megoldásra gon- Z é p ítÖ iparosok
dolni sem lehetett, mert a ki-

kövezés minimálisan 14,000 eIS'rtekezlete
pengőbe került volna, ennyi

megterhelést pedig a község I A . I "1 l b
t b · l gyomai partestu et {e e-

mos nem lrna e . l b .. - .. ' . .
é en mukodo Epltőlpari Szak-

--- .. -------------------- 'l f l"""""' n'_.._v.. '>H""'''.HN-"'_.'>V'''''''''' oszta y . lÓ 4-én, vasárna p
délután 3 órakor népes érle
kezletet tartott, amely értekez
leten a rokon iparos szakmák
is képviseltették magukat és
amelyen meQjelentek dr. Sorbán
Jenő főszolgabiró és a községi
elöljáróság kiküldöUei is.

Az értekezlet egyetlen tár
gya a községi köz munkák m,eg
inditásának kérdése voll. Az
értekezle'et Kurtz Mihály szak
osztályi elnök vezette és annak
elöadója Beinschróth Márton
kőmüvesmester volt. Beinsch
róth Márton részletesen fejte
gette az épitőiparosság nehéz
helyzetét és kiemeHe azt, hogy
amint a többi ipari szakmák
ban az elmull év jobb termés
eredménye következtében né
mi fellen dűlés mégis észlelhe
tő volt, az építőiparban mrg I

A Békésvárrnegyei Cserkész
intézőbizottság tavaszi cser
késztiszti-gyűlését április hó
4-én tartotla Gyomán.

A gyűlés a községháza disz
termében volt, amelyen a Ma
gyar Cserkészszövetséget dr.
Major Dezső országos főtitkár,

az V. Kerületet Ábrahám Ká
roly kerületi vezetőtiszt képvi
selte. A vármegye tisztikara és
amegyei csapatok vezetői is
szép számmal jelentek meg a
gyűlésen. Járásunk vezetője dr.
Sorbán Jenő, községünk veze
tői, valamint a cserkészcsapat
SzervezőbizoUságának mindig
megértő tagjai csaknem teljes

RIMES PANOPTIKUM
BUDAPEST
E bűnös Bábelröl zeng mostan énekem,
MerI noha a szívem Gyoma felé hajlik,
1116, hogy ennek is szenteljek pár strófái
Ha már az életem falai közt zajlik.
És ha nagy fába is vágom a fejszémet
PerszifIáini Pestet mégis megpróbálom.
Rimbe szedve egy két megfigyelésemet,
Mit gyüjtök, miközben az utcáit járom:

Tudj' Isten hogy vagyok, nékem Pest is faju,
Noha tudom rója, hogy már világváros,
Dacára annak, hogy ha eső zuhog,
Az ember iH nem lesz mindjárt nyakig sáros,
S a kerék sem merül tengelyig a sálba,
No meg hogy az autók iH SÜl űbben járnak,
És hogy amibe a ménkű belecsaphat,
Esti tízkor itt már minden kaput zálllak.

Disznókat csürhében, tehenet csordában,
Az utcán jártunkban igaz hogy nem lálni,
Ámdeegy, két példányt -a nagy lo!ong.~ban

Ezekböl is lehe!, s nem rilkán találni.
Az aulólechnika fejlődése folytán
A lovacska viszont fogyóban van ma már,
Amely ténnyel épen szöges ellentétben
Vigan szaporodik. s j61 is él a - szamár...

És !Ját beszélhelnék tovább is e hangon
A nyájas 0lvas6 zengzetes szép' nyelvén,
H::l nem tartanék, hogy csorba esik itt a
Tekintélytisztelet féltve őrzőit elvén,
Jólláplált urakról, kiken hétköznap is
Hivalkodóan diszlik acilinderkalap,
Melynek tán nagysága vágyik feledtetni
Ha alatta az ész nincs egy egész ádag . , .

Konslatálnom kell, hogy falusi jellegét
Maga istápolja ez a metropól is.
Bizonysága ennek, hogy minden lakásban
Megtalálható egy kedves kutyaól - is.
A kutyál~ ill persze nem őrzik a háza I,

Hanem a ház őket, s tréfán kivül mondom,
Hogy ha nekem ilyen "kutyasoIOm" lenne,
A versirásról is levenném a gondom.

Kis kuckóm lágy ölén selyem párnán hál nék,

Óhajom - parancsként - hű gazdáim lesnék,

S lehetnék ideges, goromba, szeszélyes,

Mégis csak mindenben kedvemet keresnék.

S ha sélára mennék - élettani okból -

A "zimmerrein" szóhoz magam ha kö(öllem,

Ez aktust diszkréten végigasszisztálva

Kényesorru lImöm állna őrt mllgöllem ...

Persze szerelemben is lehetne részem,
Ha az ellenőrzést nem nagyon rühellném,
S ha e törzskönyvezett kényszer- cicázásban
- horribile dictu - a kedvemet Jelném,
Különben élhetnék, Illint Marci Hevesen,
Ha kutya lennék egy finomabb helyen,
S megnyugvás is lenne, hogyha a gondoklól
Nem fájna már többé megöszült fejem, , .

Ám jó dolguk nemcsak az ebeknek van iH,
Akiket áldanak a csenevész fák is,
Kiveszik részüket a földi javakból
Ellenlábasaik; a kedves "mélcsldk" is ...
E kis dowmboló pénzéhes jószágok
Ugyancsak fürdenek tejbe' mélbe' vajba'
Hogyha csak a hitves meg nem sejt valamit,
S a macska kedvence nem kerül mgy bajba,

Mert e téren a nők roppantul önzők ám,
S e látási zavart szörnyen számonkérik,
Hogyha férjuramék - rövidláláSIAkban 
Cirmos cicának a k .. , otlóstyúkot nézik ...
Azt apiszkot, amít ilyenkor a férj kap,
Tudom nem mossa Je róla semmi szappan,
S verheti a fejét dühében a falba,
Hogy miért voll eddig ö csak otlhon - kappan ...

H. E.
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l1elyes fogtisztitás!

ZÖLDtllTELEKET

juk kezelni; én sem, de Gyo
mán falán senkisem úgy, amint
azt olt megmutatták. Pedig
igazán milyen kevés költséggel
tudnánk a írágyánkat megfele
lően kezelni és az elfolyó le
vel öntözéssel hasznositani :
egypár kocsi agyag a gödör
kibélelésére, 4-5 méler hosszu
30-40 cm átméretű cső és egy
ócska hordó, amelyikbe a viz
összegyűlik és ebből a lmtból
hordjuk ld a levet és azt a
földünkön szétlocsoljuk.

Avetésforgók tábli..zala ...
Olajos magvak termelési táb
lázata ... Fásitási kimutalás . "
A Zöldmező Szövetség ulmuta
tása a rétek kezeléséről...
Gyümölcstermelés. " A gyü
mölcsfák kezelése ... Hogy mi
csoda remek gyümölcsök vol
tak ott ! (Nem minden nőnek

volt jó nézni.) Az idegenfor
galmi pavillon: hogy· milyen
sokmillió pengő vándorol ki
olyan cikkekért, amelyek itt-.
hon is kéznél vannak... A
mülrágyákról, azok szükségé
ről. .. Remek kézimunkák :
a sárközi matyók, stb. asszo
nyok szorgos kezemunkája. (A
feleségemet ugy kellett a pa
villonból ldhuzni, nem győzölt

betelni a nézésével.) .. , Az a
forgalom, az az emberáradat,
ami oH volt... Nem lehet
azt mind elsoro!ni Igazgató Ul'.

Az a kiállítás mutatla meg,
van érdeklődő és van érdeklő

dő társadalom is mi irántunk,
földmü vesek iránt is, csak mi
földmüvesek, mi önmagunkat
és a munkánkat nem tudjuk
megbecsülni és szeretni.. De ha
majd a jövő generáció több
tanulással és tapasztalatlal lesz
telítve, kivivja magának azt,
hogya munkáját szeretni fog
ja és a kérges öklét felemelve
mondja: ez az ipar az enyém,
én ebből élek, a családomnak,

(vá!lógyorskölcsönö~.el) kaphatnak 7 o/ű

kamatra gazdák, bérlök. földb.irtokosok;
ugyszintén szerzünk óvadék, kaució cél
jára. takar~l<könY\fet pesti nagybank
tól, bizalmi álláshoz, házfelügyelöségek
hez, valamint jóifizeteIt elhelyezkedé
sek.et hozunk létre Budapesten,hosz~

szu szerződésse!. (\fáiaszt~k VSlI;1/)

Heller Kereskedelmi- és Bankhitel·lro
dája, törvényszéki leg bejegyzett cég.
Alapítva 1925-ben. Budapest IX., Dan
dár-utca 24. (Részletes felvilágosítás
és tájékoztatók 50 fillér válaszbéJyeg

ellenében.)

lelesen leirni nem fogom.
Végighallgattam egy alkut:

egy· szarvasi földművestől kér
tek egy pár törzskönyvezett
Nónius-Iovat 2600 pengőért, ő

2700 pengöre hagyta.
Egy kisujszállási földműves

két sárgája, egy 3 éves és egy
4 éves csikó 2100 pengöért
kelt el. Hány ló van iH Gyo
mán, amelyik jobb kondíció
ban van, mint ezek, csak az a
baj, hogy ezeknek a gazdája
nem törzskönyvezteHe a te
nyészállatait. Sajnos, még ma
is pénzcsalásnak minősítik so
kan a ló és szarvasmarha
törzskönyveléséért járó dijaL

A kíáUitás megmutatta, hogy
el vagyunk maradva minden
ben, kivéve a moziba való já
rásban. Gyűlöljük egymást, b1
ráljuk egymást és ha valaki
csak földműves, azt szeretik
Ienézni.

A továbbiak során csodála
tosak vollak az angol husser
tések: 8 hónapos süldők 240
pengőért keltek el.
Gyönyörű szimentáli szarvas

marhák, baromfik, juhok, man
galica sertések és mindenféle
gépek voltak ott.

Egyik legsiralmasabb megál
lapitásom volt az is, hogy még
a trágyadombunkat sem tud-

A minden tekintetben első·

rangúan sikerült est résztvevői

a késő hajnali órákig maradtak
együll és mindenki számára
órálág felejlhetellen marad ez
a szép est. G.

"Ha egyénenként gyön
gék vagy k, szövet
kezve erősekké t dnánk

lenni"
Tanulságos beszámoló a mezőgazdasági

kiállitásról

Az április 3-án tartott Buza
virág·eslből kifolyólag hálás
köszönetet mondok annak a 64
nemesszivü családnak, akik a a Kner cégnek, hogya szép és
büfiéhez természetben járultak izléses meghivót dijmentesen
hozzá, annak a 37 családnak, ajándékozták. Pétermann Jó
akik összesen 77 P. 50 fillér- zsefnének, Feiler Ernőnének,

rel váltoUák meg a büfféhez Pánczél Emilnének, dr. Singer
való hozzájárulásukat. A teaes- Istvánnénak és vitéz Pajor Gyu
télyen felülfizeUek: dr. Vincze lánénak szivbőljövőhálát mon
Endre 5 P., Glück Ármin 3 P. dok odaadó fáradozásukért és
50 fill., dr. Sallay László, Pé- lelkes munkájukért, amely le
termann József, G. Nagy Lász- helővé telte a szép anyagi ered
ló, Oláh Lajos 3-3, dr. Sorbán ményl, amely a következő: be·
Jenő, dr. Tardos Gáspár 2 - 2, vétel 346 P. 95 f., - kiadás
dr. Barta Gusztáv, Göndös Jó- 143 P. 66 1. s igya tiszta jö
zsef Csermák Kálmán 1-1 Ivedelem 203 P. 29 fillér.
P. H á l á s a n k ö s z ö n ö m Dr. Nagy Pál.

Kaptuk és közöljük az aláb
bi sorokat:

Tisztelt Szerkesztő [fr
és .,HOMBÁR" szövetkezeti

igazgaló ur /,

Ezuton kérem Igazgató urat,
hogy becses lapjában legyen
szives tolmácsoini mindazon
igazgató uraknak hálás köszö'
netemet, akik részt vetlek ab
ban a munkában, hogy két
földművest eljutlaUak a mező

gazdasági kiállitásra.
Nem egyéni érdekről van

szó Igazgató ur, mert tudom,
hogyha mód lett volna rá, a
"HOMBÁR' szövetkezet igaz
gatósága több embernek is
adott volna alkalmat a kiálli
tásra való utazásra. Akik a
szövetkezeti eszmét átérzik,
megértik Önöket és azok nem
gáncsoskodnak, hanem köszö-
nettel vannak azokkal szem
ben, akik a szövetkezést előse

gHik. Az a kiállitás is megmu
tatta, hogyha egyénenként
gyöngék vagyunk, szövetkezve
erősekké tudnánk lenni mi is,
földmivesek. Mert volt ott szö
vetkezeti tagoknak is elsőren

dü jószágjuk.
Hogy mi és milyen jószágok

. voltak a kiállitáson, azt a la
pokból is olvashaUák, azt rész~

A Stefánia
"Buzavirág U teaestje

Szépen sikerült a 3 án meg
tartott jótékonycélú Stefánia
estély az Uri Kaszinóban. Elő

re látható volt úgy az erkölcsi,
valamint az anyagi siker is,
hiszen Pétermann Józsefné és
Dr. Nagy Pál rendezték meg.
A nemes cél érdekében - ,aki
csak tehette - megjelent ezen
az estén. Természetes, hogy mint
mindig, most is a tisztviselők

áldoztak legtöbben a jóté
konyságnak, bár k i v á na t o s
vol n a, h a m i n d e n k i,
akít a jó Isten megsegített any
nyival, .hogy nem szorul segit
ségre, gyakorolná a jótékony
ságot a nagycsaládos szűkölkö

dők érdekében. Szeretnénk már
látni, hogy ilyenkor mindenki
sorompóba áU, aki csak teheli,
hiszen az Isten mindent látó
szemén kivül sok hála és kö
szönet száll fel azok ajkairól,
akik ilyenkor támogatásban ré
szesülnek és jóleső nyugalom
tölti el azok lelkét, akik hozzá
járulhatnak az emberies cselek
vésekhez.

Pétermann Józsefné és dr.
Nagy Pál fáradságot nem ki
mélve készíteUék elő ezt a gyö
nyörn estély t. Sok fiatal kéz
szorgoskodott a jelképes búza
virágok elkészitésén. Különösen
Pajor Eta okI. tanítónőt és a'
polgári iskola leánynövendé-'
keít kell itt kiemelnünk.

A sokféle jó ennivalót is a
Stefánia érdekében dolgozó
asszonyok adták össze és az
izlésesen felállított büffében
FeUer Ernőné, v. Pajor Gyu
lánéés dr. Szász Lajosné fá
radoztak.

A pénztári teendőket Pánczél
Emilné, Nagy Sárika és Varjas
Margitka látták el.

A táncos leányok igyekeztek
a bevételt fokozni a Stefánia
levelezőlapok, szerpentin, hó
labda és· konfetti eladásávaL

A gyulai református kántor,
mint vendég magyar nóták ének
lésével szórakoztatta a megje.;.
lenteket. Szép tenorhangjával
és ügyes előadásával sok tap
sot kapott és nagyban hozzá~

járult az est hangulatának eme
léséhez.

a határ befásHását. Legulóbb
110.( 00 drb akáccsemete érke·
zeit, amelyet beiskoláztak és
jövőre ebből belásitják a faty
t)'<lsi legelő szegélyét és göd
rökeL
Anagymennyiségű akáccse

mete beiskolázásával egyidejű

leg 40000 drb akáccsemetét .
osztolt ki a község alakósság
között. Ezek kiültetése most
van folyamatban.
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világban olyan kevés a "páci
ens." A méltóságos asszonyt:
Gellai Magdát, nemes, jó szivé
ért sok-sok virággal kellett vol
na körül glóriázni.

A maga szerepében mind
kifogástalan volt, kivéve Har
nos Lajost, aki mint Rundó,
tul kicsi játékot mutatott; s Ti
már József, ki Kovács rendőrt

nagyon szalonosan alakította.
A remek táncokért Kőműves

Rezső, a zenéért Fehérváry
Ferenc érdemelnek sok szép
köszönetet. S nagyon szép vol
na, ha a közönség köszönetét
azzal hálálnák meg, hogy Pűn

kösdre betanitanának egy uj
Erdélyi és Szánlhódarabot!!

(b a r t h a)

Felhivás
á gyomai társadalom
magyar leányaihozl

A Magyar Asszonyok Nem.
zeti Szövetségének gyomai cso
portja meg akarja alakitani a
leánykört. A megalakulás célja
továbbképezés, tanfolyamok
megszervezése, társadalmi sze
replések, családias összejövete
lek tartása, a, kedélyfejlesztés
és a baráti összetartás ápolása.

Szép és nemes a célkitűzés,

a jelentkezők számától és buz
galmálól függ annak megvaló-
sHása. Az egyesület ala-.
kuló gyűlése f. hó l8-án, va
sárnap d. e. 11 órakor lesz a
polgári iskola rajztermében.

Felhivjuk elsösorban a pol
gári iskola végzett növendékeit
és mindazokat a magyar leá-,
nyokat,. akik e szép cél érde~

kében működni kivánnak, hogy
minél nagyobb számban jelen
jenek meg az alakuló értekez
lelen. Aki e hirdetésről tudo
mást szerez, értesítse leány
ismerőseit.

A Mansz vezetősége nevében

Vi'lányi Nándorné
polg. isk. tanár

TORMAY CECILE
emlékezete

A MANSz gyomai csoportja
Tormay Cecile halála alkalmá
ból rendkivüli választmányi
gyűlést tartott, amelyen vitéz
dr. Haviár Gyuláné elnök . ke
gyeletes szavakban emlékezeLt
meg az elhunyt országos elnök
érdemeiről.

Az elnök megható beszédé
től áthatva, a választmán)'i
gyűlés elhatározta, hogy az el
ső kulturdélutánt, mely f hó
17-én délután 4 órakor az Uri
kaszinó nagytermében lesz,
Tormay Cecile emlékének
szenteli.

ló

. Miért kell ennek a sok em
bernek már reggel 2 - 3 órakor
felkelni?

Miért kell annak a \ágolt
baromfinak olyan iz!éstelen
uton haladni, amig a fogyasz
tóhoz eljut?

A szállodai szobámban fel
frissileU a langyos lemosako
dás. Nem maradt időm a vá
sártelepi élményeimmel tovább
foglalkozni, végeztem az üzleti
ügyeimet.

A hazafelé rohanó sebesvo
nat egyhangu kattogása közben
ismét ott jártam gondolatban
a nagyvásárlelepen és mindun
talan arra tértem vissza, hogy
minél hamarább megvalósuljon
a gyomai baromfi és konyha-

kertészeti termékek megszerve
zett nagyvásártelepi árusitása.

Rezgő nyárfáig

fáét ... Már jóelőre végiglob
bant a sziveken a hur, -hogya
Rezgő nyárfát Kőműves Rezső

szinmüvész rendezi meg. Vala
mi nagyot, szépet, csodásat
vártak tőle az emberek. És
valljuk meg őszintén, hogy
meg is adta, hogy magyaros
munkát végzett A szereplők

régen nem mozogtak ilyen
élénk természetességgel a szin
padon. Különösen szépen ala
kitotlak: Koós Ágnes, Pelyva
Mart,it, Mészáros István és Ivá-,. ,
nyi Mátyás. Kovács Péternél
voll egy kicsi hiba. Kezdetben
l,itűnö volt, de a nézőtérről fe·
léje hömpölygö kácagások
"megszéditették" picikét s a
jónál is jobb akart lenni. S ta
lán azért is rakta azt a sok
fölösleges pózt magára, amiért
Kemencze Bencze, "ha látja",
- bizony megharagudott vol
na. Mindezek ellenére nagyon
jó volt!! A közönség napok
muHán is kacagva vilatta cifra
frigyüket, melyet Koós Agnes
sei - Pepita Pipi szerepében
kötött a szinpadon.

Nagyon tetszett a közönség
nek Makovits Anna kofasága
is. Pintér Lajos is akkurátus
leégett állatorvos volL Nagyon
meglátszott rajta, hogya mai

ibeszámEndrö

lel legnagyobb részét. Akik tul
adlak az át'un, az elmult félóra
fáradt izgaimát mutatva elége
detlen pakolták össze a marad
ványokat, mig a vásárlókként
eljött kereskedők sieHek a
megvásárolt áruval a székesfő

városban lévő üzleteikbe, hogy
az ő vásárlóiknak már reggel
re rende:kezésre adhassák a
szükséges baromfít.

Nyolc órakor érkeztem visz
sza a városba anagyvásárle
leprőL EzalaLt a négy óra alatt
volt időm a sok uj dolgokon
kivül, amelyeket most láttam
meg először, gondolkozn i és
bizony arra az eredményre ju
tottam, hogy ebben az egész
érlékesilésben valami olyan
rendldviili emberi teljesítményt
láttam, amit mt:gvált ztalni
szereUem volna.

Falu rosszától a

A napok is megsokasodtak,
az idő is eszlendökké taposta
össze azóta magát, mióta Lacz
kó FeJ ene segédkántor kicsi,
lelkes mükedvelö csapatával
lejátszoUa első darabjál : A falu
rosszát. Sok kacagás t, sok örö
met és töméntelen bána'ot sik
kasztoUak el azóta a mullak ...
Laczkó Ferencet is elcsalogat
ták a remények innen, az a
régi gárda is feloszlott, de ujak
jöttek helyü!,be, vidáman, ka
cagásba megfürösztött lelkek
kel, s télidókön özön bohósá
got szürnek le Hjuságukból,
hogy játékaikkal kacagásra han
golják, örömre· slimmeljék a
közönséget, ezeket az életunt,
sápadt, falusi embereket. Sok
darabot lejátszottak már, jókat
is, nagynéha egy-egy rosszab
bacskát is, a közönség szerete
te azonban változaUanul nagy!
Olyannyira megszereHe ezeket
az előadásokat, hogy valami
nomad igyekezettel siet min
denki magának már jóelöre
helyet biztositani... Hiszen
úgy keresik most a falukon a
vidámságot!

Mégis talán olyan érdeklő

dés egy darab premierjét sem
eiózte meg, mint most 4-én és
5-én a Lehullott a rezgő nyár-

házarnnépének termelek a mes
terségemmel kenyeret, ebbe a
hozzá nem értő egyén ne kon
tárkodjon bele ... a termelvé
nyernet pedig csak ennyiért
adom l

Reméljük, hogy szövetkezeti
uton ez az idő is eljön.

Maradtam mély lisztelettel a
HOMBAR szövetkezet igazga
tóságához

Gyoma, 1937. április 3.

Joó Gábor
földmives

VI ker. 429 tanya.

A BARO FI UTJA
Április 6-án reggel 3.45 óra

kor a pesti Rákócziut és Nagy
körut keresztezésénél ültem fel
az Óbuda-Csepel autóbuszra,
amely már annyira zsufolt volt,
hogy cs~k állani tcdtam rajta.
Bóbiskoló nők és férfiak társa
ságában érkeztem meg 4 óra
kor a nagyvásártelepre. Csipős
hajnali hidegben siettem a
hosszu csarnok előtt a nyitott
tető alatti baromfi piacra: Alig
egy-kél ketrec tyuk és kakas.
Egy pár darab liba és pulyka.
Egy ketrec idei csirke, de na,.
gYOD csenevész növésüek. Ke
vés áru, de még kevesebb vevő.

Egymás után érkeztek a vi
déki autók: Békéscsabáról,Szen
tesről, Tótkomlósról. Ötórára
már szinte vége is volt a piac
nak, amelyen nem volt több
csirke, mint amennyi a szer
dai gyomai piacon szokott lenni.

Tojás összesen csak 5 láda
volt.

Fél {) órakor bementem a
fővárosi élelmiszerüzem raktár
helyiségébe és figyelemmel né
zegeltem, hogya fővárosi kór
házak napi zöldség szükségle
tét hogyan porciózták ki és
rakták egy csomóba. Az élel
miszerüzem két aulója már 6
órakor megrakoitan indult el
ezekkel a porciókkal.

Fél 7 órakor kezdődött a
mgyvásárcsarnok pincéjében a
vágott baromfi vásár. Ez már
sokkal élénkebb volt, mint az
élő piac. Nekem az egész piac
lázas rohanása, ordítozása és a
vágott baromfi izléstelen keze
lése vegyes élményt jelentett.
Egy-egy stand előtt megálllam
és ugy figyeltem a mással mit
sem törődő embereket. A bizo
mányosok idegesen kinálták az
árut és agyba főbe dícsérték. A
vevők lármázva sokalták az
árut. És csodálatosképen mégis
megtudtak egymással egyezni
és mikor egy-egy kassai kiválo
gattak, hangos orditozással hiv
ták oda a hordárokat.

Alig egy fél óra alatt szét
kapkodták a bizományosok áru
siló helyeiről a felhuzott kész-



A nagyvilág hirei

Mézesnapokat
rendeznek

Békéscsabán
Néhány nappal ezelölt a föld

mivelésügyi miniszteriumban
országos méhész naggyülés volt.
Utána Darida Károly és Koltay
Pál a békéscsabai méhészek,
vezetöi megjelentek a Külke
reskedelmi Hivatalban, ahol azt
a kérelmet te'jeszteHék elő,

hogy az idén is rendezzék meg
Békéscsabán a mézexportvásárt,
amely tavaly olyan nagy sikert
aratott. Darida Károlyt és Kol
tay Pált -dr. Csemez Károly
miniszteri tanácsos fogadta és
mecricrérte nekik a miniszlerium

l:> l:>

támogatását. Ezek után. a mé-
. zesnapok propagandája rövide

sen megkezdődik. A mézes na
pokat kiállitással egybekötve
szeptember 4 és 8 közölt ren
dezik meg.

...............-~-"'----
Jól keresnek a

Békésszentandrá
son dolgozó mun

kások
A békésszentandrási duzzasz

tónál folyó földmunkálatoknál
dolgozó békéscsabai kubikosok
most küldték saza első heti
keresetüket családjuknak. A
munkások hazaküldött levelük
ben azt írják, hogya munka
nehéz, de elég jól keresnek

A napi 3 pengőt átlag·
ban megi\eresik

a kubikosok Békésszentand
ráson.

HÁZIASSZONYOK ! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb
tésztarecepteket megkapja, ha
még ma kéri a Dr. üETKER
féle világhirü FÉNYKÉPES
RECEPTKÖNYVET, m e l y e t
bárkinek ingyen megküld a
gyár: Dr. OETKER A. Buda
pest, VIII. Conti-utca 25.

Pestvármegye tiltakozott a
munka szabadságáuak karJátd
zása és a szakszervezetek dik
taturája ellen. - Sztalin pa
rancsára letartóztatatták Jago
da népbiztost, a GPU egykori
rettegett főnökét, akit a szov
jetsajtó a szovjetbirodalom leg
nagyobb gazemberének nevez.
Jagodát ellenforradalmi üzel
mekkel vádolják. - ·Fabinyi
pénzügyminiszter a képviselő

ház elé terjesztette' az 1937
38. évi költségvetést, melynek
során a gazdasági helyzet lé
nyeges javulásáról számolt be.

REK
Közgyűlés. Gyoma község

képviselőiestülete április 12-én,
a mult heti számunkban jelzett
időnél 3 nappal később, rend
kivüli kö~gyülést tart. A köz
gyülés délelőtt 9 órakor kez
dődik.

Il. Rákóczi Ferenc fejedelem
lovasszobránal< leleplezése.
Bárcziházi Bárczy István titkos
tanácsos, miniszterelnökségi ál
lamtitkár elnöklete alatt márc.
22-én értekezlet volt a minisz
terelnökségen, amelyen a TESz
képviseletében Baross Gábor
orszácros elnök és Boér Zoltán

h

orszácros főtitkár vetlek részt.
l:>

Az értekezleten elhatározták,
hogy l!. Rákóczi Ferencnek
lovasszobrát május 2·án, va
sárnapon délelőtt fél 11 óra
kor fogják Budapesten orszá
gosünnepségek keretében le
leplezni. Kivánatosnak jelezték,
hogy a TESz tagegyesüleleinek
képviselői mentül nagyobb
számbaa, diszmagyarban ve
gyenek részt az ünnepségen. A
szobor Pásztor János szobrász
művész és Györgyi Dénes mű

egyetemi ID3gánlanár alkotása.
A TESz elnöksége gondoskodni
fog arról, hogy a leleplezési
ünnepély részleteiről a Iag
egyesületek idejekorán tájéko
zó értesítést kapjanak, hogya
nagyszámu résztvevők kellő el
helyezése bizlositható legyen.

Uj sorszámot kapnak a gyo
mai és endrődi kutyák. Az al
ispán az 1937 évre a gyomai
kutyák sorszámozását 7981
számtól 9660 számig, az end
rődi kutyák sorszámozását
9661 számtól 10.970 számig ál
lapította meg.

Megjelent a "Vendégforgal
mi Ujság'f Harsányi Zsolt ne
ves irónk főszerkesztésében ma
jelent meg a "Vendégforgalmi

- Benes cseh köztársasági el
nök Belgrádba utazotl, hogy a
kisantant régi egységét meg
mentse. Tárgyalásai kevés si

kerrel jártak. -. Szegeden
megmérgezte magát és meg
haH Juhász Gyula, a hires köl
tő. Tormay Cecil iró, a Mansz
országos elnöke és Odry Ar
pád a Nemzeti Szinház örökös
tagja meghalt. - A spanyol
nemzéti csapatok erőteljesen

folytatják előnyomulásukat.Mo

la tábornok megadásra szólitotta
tel a vörös csapatokat.

Ujság" uj száma, amelyben dr.
Soldos Béla Nógrád-Hont vár
megye főispánja a palóc házi
ipar nemzelpolitikai jelentősé

géről és az eddig elért ered
ményekről ir lelkes hangon. A
"Börzsöny varázsa" eimen sok
szép képpel illusztrált vendég
toborzó, "Hogyan válik olcsó
vá a nyaralás", a vendéglálás
ra beszervezett községek listá
ja, miként varázsolt vitéz Kun
Lajos 10 év alatt szegény falu
ból üdülőhelyet, Szentgotthárd
képes leirása, a yoghurt készi
tése házilag, motorsport és ut
hirek, vizellátás, a légy elleni
védekezés, teendők a kiskert
ben, az autótáborozás - (cam
ping)-ról és még sok-sok érté
kes cikk és kép állal válik a
lap minden weekendező, üdül
ni és nyaralni vágyónak nél
külözhetetlen hasznos barátjá
vá és szórakoztatójává. Ekként
szolgálja legeredményesebben
a lap kitűzött célját a város és
falu összefogását.

Mulatványszámot kivánságra
küld a kiadóhivatal: Budapest,
IL Hunyadi János ut 1.

o. T. I. tagok figyelmébe!
Az Országos Társadalombizlo
siló Intézet Gyoma községet
két orvosi körzetre osztotla
fel. Az első körzet dr. sarkadi
Nagy Pálorvosé. Hozzátartoz
nak azok a betegek, akik a
Kossuth Lajos utcától a Tisza
malom felé eső részen laknak,
vagyis az első és második ke·
rület és a harmadik azon ré
sze, mely a községháza, I ef.
er!yház és a Kossuth Lajos ut
ca között van. Második körzet
dr. Bartha Gusztáv orvosé.
H"zzátartoznak azok- a betegek,
akik ~ Kossuth Lajos utcától a
Körös Jelé eső részen laknak,
vagyis a harmadik, negyedik
és ötödik kerületben. Ezentul
mindenki azt az orvost keres
se fel, illetve hivassa, amelyik
nek a körzetében. lakik. Ezen
beosztás 1937. április 9-én lép
életbe.

Füsttel a hideg ellen. A ker
tészet és földművelés Iegna-

.gyobb ellensége a fagy, amely
ellen számos eszközzel próbál
tak harcolni a gazdák. Mind
között a legcélszerűbbnek a
füsttel való védekezés bizo
nyult. Erröl a rendkivül érde
kes és hasznos módszerről pa
zar illusztrációkkal diszitett
cikkben számol be Tolnai Vi
láglapja !lj száma; amely gaz
dag tartalommal és nagy ter
jedelemben most megjelent.
További eikkek : Az üvöltő la
kat, Majom. a röntgenkészülék
alatt, Solymászat, .Megszünik a
bagni, az Ördögsziget pokla, a
méregkeverés kalandorai, Mi a
a vészes vérszegénység, a gom
batermesztés gyakorlati módja

stb. A legkiválóbb magyar irók
novelláin kivül nagysze ü foly
tatásos regényt és közel száz
pompás képet talál az olvasó
a népszerű képeslapban. Tol
nai Világlapja egy száma 20
fillér.

Általános felfünést keltenek
azok a hölgyek. akik aPárisi'
Divat modelijei szerint öltöz
ködnek és a lap kiadóhivala
látó I hozatják ruhájuk, komp
léjuk és kabáJjuk szabásmintá
ját. Szebbnél-szebb kézimunka
mintát, sok lanulságos és szó
rakoztató cikket talál e gazdag
tarlalmulapban az olvasó.
Minden számhoz ingye!} kézi
munka-iv melléklet. Ara 60
fillér.

Brazília csodáiról, Braziliá
rói, a messzi tengerentuli or
szág csodáiról rendkivül érde
kes képekkel illusztrált inter
juban számol be a Délibáb uj
száma, amely nagy terjedelem
ben és gazdag tartalommal je
lent meg. Pompás illusztrált
rádióműsorokat, egyfelvonásos
szindarabot, premierbeszámo
fókat, szinházi pletykákat, nagy
szerű filmrovatot és több mint
száz szebbnél-szebb képet ta
lál az olvasó a népszerű szin
házi képeslapban. A Délibáb
egy száma 20 fillér.

Heghivó
, A "Keresztény Fogyasztási és
Erlékesilő Szövetkezet Endrőd"
1937 évi április hó 24-én délu
tán 4 órakor, amennYiben nem
volna határozatképes ugy 937
május 5 én délelőtt 11 órakor
Endrődön a Katholikus Nép
házban tarlja.

1936. EVI RENDES

KÖZGYÜLÉSÉT,
melyre a t. üzletrész tulajdo
nosokat ezennel tisztelettel meg
hivjuk. .

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Jegyzőkönyvvezelö és jegy

zőkönyvhitelesitő kijelölése.
3. Igazgatóság jelentése a le

folyt üzletévről.

4. Az 1936. évi mérleg- és
eredményszámla előterjesztése

a feliigyelőbizottság jelentésé
vel, valamint az Igazgatóság és
felügyelőbizottság részére a fel
mentvény megadása.

5. EseLleges inditványok.
Endrőd, 1937. ápr. 10.

Igazgatóság.

cufia
[)~OI;TK~R

CE:G
A MOST 1937·b.n MEGJELENT UJ
KÉPES SÜTEMÉNYES ~ECEPTKÚNyV~T.

Dl::. OE,KEll A. C~G
GyÁRTELEP: BUDAPEST. VIII.COrm-u.25.
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PORT
Zamatos minöségü, magas foku

ceglédi fehér, ujbor literenként 40
fillérért kapható Kerekes Károlynal.
Ugyanott az ó bor literje 56 fillér.

Szilágyi lajos gró[ Tisza Islván u.
100 sz. alatt háza két üzlethelyiséggel,
pincévd kedvező fizetési feltételek mel
letl eladó. Érdeklődni lehet ugyanott.

2-2

Méh viaszt sonkoly t veszek magas
áron. Perei László Petöfi u. 46 sz.

3-2

A Gyomai Ipartestület Veietősége

pályázatot hirdet a f. év juniU3 I· én
megüresedő kiméröi állásra. Feltételek
megtudhatók a hivatalos órák alatt az
ipartestületben. Pályá7ati határidő má·
jus I. 3-.2

Publikáció

Egy modern stílusú ebédlő szobás
butor és egy teljesen uj, elsőrendű

márl<áju hordozható irógép eladó. Far
kas, Kossuth L. u ~2 sz. 1-1

Kézimunka alkalom. Gyoma Atilla
utca. 19 szám alatt (Ungi féle ház) uj·
fajta kézimunkára ügyes ráérő és a
szép kézimunkát kedvelő leányok és
asszonyok kerestetnek. A kéztmunka
igen egyszerü és könnyii, bárki által
I-2 óra a lilit elsajátítható. Munkadij
darabonként 2 P. 50 fílL Jelentkezni
lehet naponta vasárnap kivételével a
délutáni órákban. A betanilás dijmentes.

4-I.

A Gyomai Vjság nyomdájában

egy 15-16 éves leány felv-étetik

Eladó 22 kat. hold varjasi föld nagy
teherrel, 20 kat. hold póhalllli föld igen
olcsó áron, 100 hold gazdasági épüle
tekkel, egy 5 és 14 magyar hold var
jasi parcella, lrodámban állandóan van
nak kisebb nagyobb házak eladásra be
jelentve, részben készpénzért, részben
teherátvélellel. Érdeklődők forduljanak
Izsó Balázs ingatlanforgalmi írodájához
Gyollla Horthy Miklós ut.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.

Hungária könyvnyol11davállalal, Gyoma

felelős üze'l'vezelö: Wallach Mihály.

Ift~~ftftftft~~ftAAA~ftJ

IOLCSÓBB A BOR I

egy liter kadarka vagy
[ellér fejtett ujbor Soltvad
kert állOlllásra kiszállilva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér likrenként. Csakis

I
50 literen felüli rendelést I
fogadok el. HordÓI dijlllen·
tesen adok a szállítáS lar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkül-

I
dés utánvéttel. Egy pengöI
levél bélyeg ellenében kül-
dök mintát a borból l1lin
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés,

I
tiszta, tökéletes zamatuak i

és n e m savanyuak. I
Székely Ferenc k ft.

fajborpincészete
Soltvadkert, Pestmel!;ve.

L~~Cj~~~~d

I

még a Mezöberényi TK cente-I
re volt, a GyS-be kérle áliga
zolását. A volt MTK játékosok
közül Ancsin és Pataj a CsAK·
ba, Plavetz és Roósz a Tex'il
be, Szigeti pedig a Vész tői SE·
be gravitál.

Korona Hangos Mozgó Endrőd

!IIIIIII'II'IIIIIIIIIIII

1937. április II én, vasárnap
7 és 9 órakor

Az idegen légió lázas
életéből

fekete
kártya

izgalmas dráma
FŐSZEREPLŐK:

MarieBell,Richard WWm,
Charles Vanel.

Egy él dt'kes és bonyodalmas tör

ténet játszódik le végig e filmen,
idegfeszítö cselekmények II ll. Sza-

kad::JlIan sora a megrázó
i7gall1li1knak.

TEI.L VILMOS
kiegészítő műSOr

Hangos Magyar
Világhíradó !

CSdi{. 16 éven
íelüUeknek !

Anyakön.yvi hh'ek

A gyomai anyakönyvi hiva
tal könyveibe március 25-től

április 7·ig a következő be
jegyzések történtek:

Születtek: Batári Lajosné,
Szilágyi Juliannának fia, Lajos,
ref. Dala Györgyné Pelyva Má·
riának fia, György, 1'1\. Kohut
Pálné Szöl!ősi Zsuzsannának
fia, Pál-József, ág. ev., Feke
Jánosné Csapó Eszternek leá
nya, Eszter, rel.
~ Házasságot l<ötöltek: Szabó
László és Szilágyi Julianna,
Lálkoczki Imre és Hámornik
Julianna, Szakál Pál és Har
mati"Margit, dr. Mázol' József
László és Kunos Klára Emma.

Meghaltal<: Eke László 50
c

éves, ret. Vince Mária-Ilona,
6 hónapos, rel. özv. Horváth
Gáborné Debreceni Julianna,
72 éves, ref. özv. Hunya Já
nosné Timár Mária, 73 éves, rel.
özv. Hunya Jánosné Timár
Mária, 73 éves rk, Csapó Ist
ván 61 éves, ref., Varga Gyula
3 és fél hónapos rk.

MO

16 baHaijárás nyári haszná
latra kiadó Érdeklődnilehet a
WAGNER·fatetepen.

vább támad a GySC. Kiss ki
cselezi a bekkeket és nagy gólt
lő, de a biró - tévesen - of
szejdot lát és érvényteleníti. A
meccs vége felé erősít a KTE
is de ujabb eredmény már
nincs.

A GySC-ből Mónus, Győri,

Fried és Jenei játéka emelhelö
ki. Salgó bíró az ofszejd góltól
eltekintve - nagyon jól veze
tetl.

Sporthirek

Ápr. l1-i mérl<őzéseh: Gyo
mán GySC-M.MÁV, vezeti Sal
gó. Endrődön: ETK-CASS, ve
zeli Taldcs. Békésen: BlSE
KTE, vezeti Róth. Vésztön: VSE
- BTE, vezeti: Rátfai. Békés
szentandráson: Hunyadi-TAC,
vezeti dr. Magyar.

Törekvés-GyTK ápr. ll-re
kisorsolt bajnoki mérkőzés a
Törekvés kérése folytán elma
rad. E napon ugyanis M zőbe;

rényben lesz a Textil- Gyulai
TE meccs is és a Textil nem
ment bele a közös meccs ren
dezésbe. A mérkőzést közös
megegyezés folytán. jUllius 6-án
fogják lejátszani.

ETK-VSE bajnoki mérkö
zésl - melyet tudvalevőleg az
ETK l-O arányban nyert meg
- az eflyesbiró megsemmisi
tette, a meccs 2 pontját gól
arány nélkül a VSE javára ir
la és ezenkivül még 2 bünte
tőpontot is levont az ETK·tól.
Az indoklás szerint ugyanis a
meccs időpontjában az ETK
az Alszövetséggel szemben dij
hátrálékban volt s igy játékjo
ga automatikusan fel volt füg
gesztve

A DLASz kötelezi az I. oszt.
egyesületeket, hogy május l-ig
ifjúsági csapataikat sZervezzék
meg. Ugyanezt ajánlja a II. o.
egyesületeknek is. E célból az
alszövetséget 6 körzetre osztják
fel. Gyoma a mezőturi körzel
hez fog tarlozni Endrőd, Tur
keve és Szarvas községekkel
egyetemben.

Mező t it r o n május 27 én
DLASz kombinált - Főiskolai

válogatott mérkőzést rendez
nek.

A déli egységes L oszt. felál
lilásáról végső fokon ápr. 17~én
dönt az MLSz országos elnöki
tanácsa,

Kárpáti ferenc MÁV pénztár
nok, aki az őszi fordulóban

GyTK H. _. KAC n. 4-l. (3-O).

tréning-mérkőzés.

T AC - GyTK JN! (1",1).
Vezette: Magyar H.

A GyTK Kertész kapus és
Hatvani nélkül állt ki a küz
delemre. A kapuba Weigert állt
be, mig a védelemben a sérült
Vatai, acsatársorban Csalah
szerepelt. A mérkőzés nehéz,
sáros pályán indul és az ak
ciók beragadnak. A GyTK in
kább védekezik, ami eleinte
sikerül is, de a ll-ik percben
Valai lábáról a labda irányt
változtatva kerül Debreceni II.
lábára, aki. megszerzi a veze
tést l-O. Következő percek ese
ménye Vatai és Csala sérülése,
s innen kezdve Valai csak sta
tisztál, mig Csala végleg levo
nuL A 41-ik p.-ben Radó sza
bálytalanul akasztja Bartikot a
16-os vonal sarkán. A megitélt
büntető! ugyancsak Bartik ra
gasztja be a hálóba 1-1.

A második félidőben a TAC
nak jobban megy, ami annál
is inkább könnyü, mert a GyTK
csapata már csak 9 emberből

áH. 18-ik p. ben Debreceni II.
bevágja a második gólt, majd
a 40·ik percben ugyancsak
Debreceni H. a gól szerző 3-l.

A TAC jól játszott, különö
sen Debreceni II. magaslqtt ki,
de kivüle még Takács és Mül
lel' emelhető ki.

A GyTK az első percekben
méltó ellenfél volt, de később

a sérültekkel már nem tudott
ellent állni a fürge TAC csa
tároknak. Egyénileg Olajos,
Bartik és Csikós II.· vált ki, de
a töhbi is igyekezett:

K T.E - GySe J",o <J""O}.
Kondoros, vezetle: Salgó.

GySe: Szrenkányi, - Feke
te, Szántó, - Mónus, Mallak,
Takács, - Barta, Jenei, Kiss,
Fried, Győri.

GySC a sérült Spitzer nélkül
áll fel, viszont ujból szerepel
a réglálott Fried. Kondoros
nagy irammal kezd és Fekete
hibájából Hajdú lövi az első

gólt, majd Várnagy szabadru
gása Szrnkányi kezéből a há
lóba perdül. 2 perc inulva pe·
dig Magyari 20 méteres ofszejd
röl indulva ujabb gólt lő. A 20
perc' alatt bekapoU 3 gól nem
töri le a GySe-t és heves el
lentámadásba kezd. Előbb Kiss'
majd Barta ront jó helyzetben.
38. p.-ben Kisst a 16-oson be
lül felvágják, de a biró sipja
néma marad. Szünet után to-
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ELÖFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre l-30 P, Fél évre 2-60 P, Egész évre 5-20 P.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280

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

r-----;elell5S szerkesztö: WAGNER MARTON
Szerkes:zti5ség és kiadóhivatal:

·"HUNOARIA" KÖNYVNYOMDA
G 'I o ln a. Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. nlagas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnéj 10 százalék, tizszerinéi

,,15 százalék, l negyedévi hirdelésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.
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Az első közgyülés ezzel vé
get ért.

A második közgyülést, né
hány percnyi várakozási idő

után, negyed 10 órakor nyitotta
meg Kovács Gábor biró.

kalmasak a jegyzők hi 
telének a tönkrefételére.

Mivel közérdek, hogy a jegy
zők mnnkáját a község közön
sége bizalommal kisérje, az
üggyel kapcsolatban hivatalos

érdekeikért is harcol? És ha
ezt látják, akkor hogyan tud
ják összeegyeztetni, hogy ami
ért a szövetkezet valamelyik ve
zetőtagjával nézeteltérésük volt,
ezért a szövetkezetnek akarnak
ártani, amivel tulajdonképen
önmaguknak is ártanak.

Legyen vége ennek a kut
mérgezésnek. Aki nem tud épi
leni, az ne romboljon és kö
szönje meg azoknak a fáradt
ságát, akik őérette is épHenek.

W.

lejáratása .ellen

il

a jegyzők
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rt
hogy Gyoma község

költséggel földgázkutatásra
az államot

akkor, amikor erről a lelkiis
meretlen kutmérgezésről kell
irnom, amellyel egy igazán
nagy fáradsággal megszervezelt
uj-üzletágat akarnak egyesek
megfojtani. Hála Istennek, ed
dig nem érték el a céljukat és
remélem, nem is érik azt el.

Annál sulyosabb megítélés
alá esik ez a kutmérgezés, mert
gazdálkodók is végzile Nem
lálják ezek a gazdák, hogy a
HOMBÁR szövetkezet a gazda
érdekek kiharcolásában az ő

a nélkül, hogya jegyzőkönyv

szövegét ismerték volna, bántó
és sértő kijelentéseket teltek a
jegyzők munkájára nézve.

Olyan kijelentések hang
zottak el, amelyek al-

. helyettesi lés utján való betöHé
sére. 'Az állásra két pályázat
érkezett: Szakács Istvánné Kiss
Emma 35 éves, 4 polgárit vég-

zett, képesitett és kitünő mű-

n
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főjegyző

két közgyülést tartott a képviselőtestület

Emil

Hétfőn

A közgyülés jóváhagyta,
50.000 pengős

kérje fel

Páncél

Helyettesités utján betöltötték a megüresedett
szülésznői állást

A Schneider cég eddig mint
egy 5000 danibot vitt el ezek
ből a csirkékből

A HOMBÁR szövetkezet ál
tal hozatott csirkékért - hozzá
vetőleges számítás szerinl-eddig
9000-10.000 pengőt kaptak a te
nyésztők és ebből nagyon je
lentős összeg maradt meg ne
kik haszonként.

El kellett ezeket mondanom

e

Uj területet jelöltek ki az ingyen házhelyek céljaira

Gyoma község képviselőtes- tés utján betöltötték a megüre~ ködési bizonyítvánnyal rendel
tülete április 12-én, hétfőn, sedett egyik belterületi szülész- kező szülésznőé és Sajti Ká
e~ym~~ után" két rendkiv~li női áUás~, a ~á~ik.on ~?vács rolyné szülésznöé.
kozgyulést tartott Az elson, Gábor kozségI bIro elnoklete A k- -lé d" S bá J ,-

l d S b , J " f'" .. .... ozgyu s r. or" n eno
ame yen r. or an eno· 0- alatt a kozség aktuálIs l.layeIt fő l b" l"t' t"

•• •• _.".; b szo ga ]1'0 e o erjesz esere
szolgablfo elnokoll, helyettesI- tárgyaltak le. egyhangú határozattal Szakács

Istvánné Kíss Emmát helyette
sitette be a szülésznői állásra.

Az első közgyülést gyér ér
deklődés mellett nyitotta meg
dr. Sorbdn Jenö főszolgabiró,aki
rögtön előterjesztésttett a meg

üresedett szülésznői állásnak

Pánczél Emil főjegyző ismer
tette a március 8.-án megtar
"tott közgyülés jegyzőkönyvé t és
ennek során rámutatott arra,
hogy a jegyzőkönyv megszöve-

gezésével kapcsolatban egyesek,

Kutmérgezés
Azt tartjuk lmtmérgezésnek,

ha valaki" ak::'r a közösség,
akár az egyes ember becsüle
tét vagy vagyonát veszélyeztető

hireket terjeszt alaptalanul.
Ilyen kutmérgezés folyik egy

idő óta a HOMBÁR szövetke
zet keretében megindult és ed
dig is szép eredményt elért
csirketenyésztési akció ellen.
Sajnálatos állapot, de akadnak
·a községünkben olyan bünös
lelkü .gonoszok, akik uton--utfé
len azt kuvikolják, hogy a ket-

"reeben nevelt csirkéink husa
élvezhetetlen, mert érzik azon
a csirkékkel etetett csukamáj
olaj. Sőt annyira mennek már
ezek a kutmérgezők a kitalált
hireszteléseikkel, bogy a jám
bor továbbfecsegőkis terjesztik
a hirt, hogy az egyik köztiszte
letben álló uricsaládnál Sándor
napkor HOMBAR-csirkét rán
tottak vacsorára, de a vendé
gek egy falatot sem tudtak ab
ból enni, érzett rajta a csuka
májolaj.

Az egész vacsorameséből egy
szó sem igaz. De igaz az,
hogy akik eddig ettek ezekből

a HOMBÁR-csirkékből, azok
mindannyian elragadtatással di
csérik és jobbnak mondjá~,

mint a szabadon tenyésztett
"csirkék husát, pedig hát az sem
rossz. Nem nevezek meg sem
egyszerü, sem nagyon előkelő

urakat, akik ezt állitják, de
megnevezem a főváros egyik
előkelő étfermét, a Kossuth
Lajos-utca 12 szám alatt lévő

Holub-éttermet, ahova szintén
rendeltek a .csirkéinkből és
ugyancsak nagyon jó véle
ménnyel vannak, sőt az éUa
pon "GYOMAI HOMBÁR-CSIR
KE" rántva jelzéssel hozzák a
csirkéinket forgalomba.

A Székesfővárosi Községi
Élelmiszerüzem élőállapotban
száUitott fel Pestre 400 darabol,
most csütörtökön és pénteken
400 darabot vágott állapotban
szállitoHunk neki.

Az egyik budapesti nagyvá
sádelepi bizományos már he
tek óta kéri és árusitja ezeket
a csirkéket vágott állapotban.



1937 április 17. 2 GYOMAI UJSAG

Földgázk tatás indul a
gy ai határban

Pusztamonostor

Kondorostanya

házhely a Pocoson

között elterülő részt
jelölik ki.

Ezen a részen körülbelül
háromszáz 150 négyzetöles ház
hely áll rendelkezésre.

A közgyűlés fél 11 órakor
ért véget.

A mult évben hat endrődi

tanítónő Pusztamonostoron el
végezte a női szeminárium le
ánytanfolyamát és az ott tanul
takat most hasznosi/ják áUo
máshe!yeiken. Legutóbb 24 hall
gatóval Kondoros!anyánren
deztek tanfolyamot, amelynek
záróvizsgáját április 24-én tar
fották meg.

Ismeretlen lévén előttünk e
tanfolyam mibenléte, igen szép
számmal jelentünk meg. Nem
mulaszthatom. el, hogy ne üjak
arról, hogya leányok a tanult
tárgyakból az igazán tanulságos
és élvezetes fogalmazványok
előadása után oly szép dalok
kal és igazi magyar táncokkal
gyönyörködteUek bennün
ket, hogy felejthetetlen emlé
kekkel távoztunk. A tanfolya
mot Bencze Józsefné vezetle.
Igen nagy hatást váltottak ki a

ugyis kiképzik, nincsen tehát
szükség arra, hogy külön épH-

kezésekbe is belemenjenek. Az
előljáróság ilyen értelmü javas
latot terj esztett a közgyülés elé,
amely azt elfogadta.

A közgyülés a szerződést tu
domásul vette, majd megenged
te, hogy az 1936 évi hirdetési
dijak 50 százalékát a községi
kezelő személyzet között juta
lomként szétosszálL Egy-egy
tisztviselőnek 22 pengő 32 fil
lér jut.

a képviselő

eröteljes ak
a évaván a

itése

,.

A magunk részéről a legna
gyobb megelégedéssel vesszük
tudomásul Dévaványa község
képviselőtestületének határoza
tát, mert hisz' az út kikövezé
séhez Gyomának is nagy érde
kei fűződnek. Épen ezért he
lyénvalónak tartanánk, ha az
akciót Gyoma község is teljes
erkölcsi sulyával támogatná és

Gyoma község támogassa az akciót!
Dévaványa község képvise- a maga részéről is mindent el

lötestü1ele április 14 én, szer- követne, hogy a régen vajudó
dán rendkivüliközgyü1ést tar- kérdés közmegnyugvásra meg
tolt, amelynek során elhatá- oldást nyerj en.
rozták, hogy erőteljes akciót

~~~~~

kezdenek a dévaványai-gyomai
út kikövezése érdekében. Fel
terjesztéssel fordulnak Jász
Nagykun-Szolnokvármegye al-
ispánjához, akit arra kérnek,
hogy az útat még ebben az
évben köveztessék ki, mert az
út jelenlegi állapotában járha
tallan. A felterjesztést - a
nagyobb nyomaték kedvéért
vitéz dr. báró Hellenbach Gott
fried országgyülési képviselő

vezetésével egy négytagu kül
döttség viszi el az alispánhoz,
aki előtt élőszóval is rámutat
nak az út kikövezésének mul
hatallan szüksegességére.

Budapesti GőzmalomRt.
kisvasutja és a körgáí

Kiképzik a levente lőteret

Az alispán felhívta a közsé
get, hogy a levente lőtéren lő-

csarnokot és gázkamrát épitse
nek. A testnevelési bizottság le
tárgyalta az ügyet és arra a
megállapodásra jutott, hogy .a
levente 1öteret fokozatosan

Dévavá
testülete
ci t kezd

gyomai út kié
érdekében

neki, hogy már igy áll a do
log és a ma.;am részéről sem
mi esetre sem akarom meg
akadályozni akut furásának
befejezését, de óvatosságot aján
lok. Békéscsabán egy ugyanilyen
kút 3 éven belül elapadt.

Nincs többé ingyen

Végül kimondotta a közgyü
lés, hogy a község pocosi ré
szén - egészségügyi okokból
- nem adnak több házhelyet,
hanem erre a célra a

a Széchenyi utcai
furását

legvizet, sőtpeiróleumot is
reméL

A közgyülés az utóbbi beje-
lentést nagy érdeklődéssel hall
gatta, majd az e1őbbiekkel

együtt tudomásul vette, hogy
az anyakönyvi hivatal részére
egy pánczélszekrény beszerzé
sét is jóváhagyták.

A továbbiak során Pánczél
Emil főjegyző bemutatta vitéz
dr. Ricsóy-Uhlarik Béla főispán

köszönő levelét, amelyet abból
az alkalomból irt, hogy eskü
vöjén a község küldöttséggel
képviselteUe magát, a képvise·
lőtestület pedig üdvözölte.

Egy korábbi kérelemmel kap
csolatban a kultuszminiszter
értesitette a községet, hogy a
besenyszegi iskolához - költ
ségvetési fedezet hiányában 
nem küldhet kisegitő taneröt,
de erre nincs is szükség, mert
az állást a község a saját ter
hére már betöltötte. A választ
a közgyülés tudomásul vette.

beszéltem. A jegyzői

kart bántó és sértő ki·

jelentéseket mások tet-
ték meg.

Beinschróth Márton: Én is ezt
akartam megállapítani, de a
főjegyző úr megelőzött. Nagyon
köszönöm. Ami már most a
közgyülésről közölt tudósítást
illeti, az ujságot én informál
tam, a legjobb tudásom és lel
kiismel;etem szerint. . .

A tudósitásban nincs is

semmi olyan, ami a köz
gyülésen történtek lé-
nyegével ne egyezne.

A közgyülés ezután egyhan
gulag tudomásul vette a már
cius 8-án megtartott közgyülés
lefolyásáról felvett jegyzőköny

vet, megállapitva róla, hogy az
minden részletében jól van fel
véve.

Beínschrótlz Márton: Mi lesz
akkor, ha a kút egy-két éven
belül elapad.

PJnczél Emil főjegyző: Ez nem
. valószinú, de ha megtörténik

is, ezért senkit felelősségrevon
ni nem lehet, mert a kútfúrás
egy kicsit mindig kockázatos
dolog.

Beinsclzróih Márton: Mikor kez
dik meg a kút furásának befe
jezését?

Pánczél Emil főjegyző: A szer
ződés jóváhagyásától számitott
15 napon belűl.

Beinschról/l Márton: Örülök

Rövidesen befejezik
áriézi kút

Élénk vitát váltott ki a Szé
chenyi utcai ártézi kút fúrásá
nak befejezésére Misán János
hódmezővásárhelyi kutfuróval
kötött szerződés bemutatása A
szerződést - csekély eltérés
sel - a már letárgyaH vállalati
feltételek mellett kötötték meg.

Beinschróth Márton:Mennyi az
a minimális vizmennyiség, amit
a szerződés szerint a kútnak
szolgáltatni ken?

Pánczél Emil főjegyző:Percen
ként. 35 liter. Amit ezen felül
szolgáltat, azért literenként 150
pengöt kap Misán.

Ezután sorra letárgyaHák a
iárgysorozatra felvett ügyeket.
Pánczél Emil főjegyző bemu
tatta a vármegyei kisgyülés ál
tal időközben jóváhagyott ha
tározatokat. Jóváhagyták a re
formátus templom toronyban
végzelt tüzvizsgálat és ennek
következtében foganatosított
kisebb beruházások 100 pen
gős költségeit, a vámos út kö
vezetének átrakását és a

földgáz kutatásra
vonatkozó kérelmet, melyet a
képviselőtestület még a képvi
selőtestületi választások előtt

terjesztett elő, azzal a hozzá
adással, hogya földgázkutatás
céljaira a község egyenlő évi
részletekben 50.000 pengőt ajánl
fel az államnak, ha

a kutatást 5 kilométeres
körzeten belűl fogana

tositják.
A község eUől a kutatástól

nemcsak földgázt, hanem me·

eljárás megindHását kérte ma
ga ellen. Az illetékes hatóságok
majd kivizsgálják, hogy kihagy
tak-e ·valamit a jegyzőkönyvből.
Tévedés persze mindig előfor

dulhat, de szándékosság soha.
Pánczél Emil főjegyzö ezután

részletesen ismertette a már
cius 8-án megtartott közgyülés
jegyzőkönyvét és megállapitot
ta, hogy a Gyomai Ujság tudó
sitásába is hibák csusztak be.
Ezeket helyreigazilotta, majd
rámutatott arra, hogy Pikó Bé
lának az a kijelentése, amelyet
a Gyomai Ujságban közölt nyi
latkozatában tagadásba vett,
valóban elhangzott

Pánczél Emil főjegyző meg
áHapitásaihoz Beinschróth Már
ton szólt hozzá. Tiltakozott az
ellen, mintha a Gyomai Ujság
gyanusitott volna.

Pánczél Emil főjegyző:

Nem a Gyomai Ujságról
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Május 2-án nagy jmájusi est a Haller-szállóban!
Tánc reggelig. Farkasinszki Imre muzsikát

6izrosit a
taplál6
resztanemü

ha

Nyilt-tér*

Halálozások

*) E rovatban közöltekért a szer
kesztőség és a kiadóhivatal felelősséget

IIeIII vállal

Április 9-én temették End
rődön nagy papi segédlettel és
az egész lakosság osztatlan rész
vételével özv. Uhrin I. Imréné
szül. Soczó Ilonát, akiben Ugrin
István gyomai mérnök, dr. Ugdn
Nándor endrődi OTI orvos és
Ugrin László szarvasi főszolga

biró édesanyjukat gyászolják.
- Április lO-én váratlanul el

halálozott dr. Uhrin Endre volt
endrődi ügyvéd 79 éves korá
ban. ,A régi boldog békeidők

ben a környék egyik leggazda
gabb é~ legtekintélyesebb em
bere volt. Rendszeres ügyvédi
gyakorlatot egy évtizede nem
folytatott s mivel nagy vagyona
eluszott, az ügyvédi nyugdijról
pedig lemondott, szerény kegy
dijából élt. ~agy szegénység
ben halt meg, közsegélyböl
temették eL

Alulírott kijelentem, hogy tő

lem külön élő feleségemnek
Schmidt Mártonné szül. Háy
Zsuzsannának senki ne hitelez
zen, mert adósságaiért felelőssé
get nem váUalok és azt ki nem
fizetem.

Gyoma, 1937. április 17.

SCHMIDT MÁRTON
Mezőberény.

Egészséges fogak-
vakitóan fehérek!

fájdalomnak. Az országzászló
igazi ünnepe nem a felavatás
lesz, hanem az a nap, amikor
az egész ~agymagyarország a
zászló alá gyülekezhetik.

A felavatási ünnepség prog
rammját annak idején részle
lesen közölni fogjuk.

küszöbét 40 év alatt alig lépte
át és egyedüli szórakozása az
olvasás volt, melynek során
nagy irodalmi műveltségre tett
szert.

A sors élete végén elszólítot
ta Gyomáról, azonban örök
nyugalomra ide tért vissza.

A kormány
a Hármas - Körösön

uj hidat épittet
A közeljövőben a Hármas

Körösön Mezőtur és Szarvas
között uj hid épitését kezdik
meg. Ebben a viszonylatban
eddig a közlekedést komppal
bonyolitották le. Az uj hid meg
építése révén a Budapest felé
irányuló forgalom és a környék
fejlődéseuj lendületet fog kapni.

házastársi kötelességsértés. Ezt
azonban nemcsak a szándé
kosság hiánya teszi mentbe
tővé, hanem annak bántóokul
való minősitése mindig. az
adott körülményektől és a há
zasfelek egyéniségéhez mért
sulyosságától függ.

,
anyo ették el az

ország legi öseb
ovónöjét,

aki 100 éves korában halt meg

Május 30-án avatják fel
a gyomai országzászlót

kor, hogy az asszony verve JO.
A válópörben az alsóbirósá

gok az asszonyt keresetével el
utasitották, azzal az indokolás
sal, hogy időmulás folytán nem
minősithetők a Jeltleges bán
talmazások válóoknak.

Érdekes azonban a Ruria
elutasító ítéletének indokolása,
amely a tettlegességet a házas
társak között a következőkép

értékeli :
- A férjuek - mondja a

KurÍa - a feleségével szem
ben fegyelmi joga nincs, tehát
a házastárs testi bántalmazása,
társadalmi osztályra való te
kintet nélkül, a házastárs köte
les megbecsülését érintő sulyos

Április lO.-én, Szegeden, 100
éves korában meghalt Doránsz
ky Mária okleveles kisdedóvó,
volt kiskunfélegyházi óvónő,

aldnek holttestét Szegedröl Gyo
mára száUitották és április 12.
én itt temették el a római ka
tolikus temetőben.

Doránszky Mária annak. ide
jén az elsők között volt, akik
az akkoriban felállitolt kisded
óvók szolgálatába állotlak és
mint óvónők oklevelet szerez
tek. Benne az ország legöre
gebb óvónője halt meg.

Az elhunytban Debreceni
Endre nagynénjét gyászolja.
Doránszky Mária 40 évet töl
tött a Debreceni háznál és ko
rári özvegységre jutott id. Deb
receni Endrénének özvegysé
gében hűséges segítőtársa volt
öt fia felnevelésében. A ház

Beavatott forrásból nyert ér
tesülésünk szelint a gyomai
országzászlót május 30.-án, a
Hősök Emléknapján avatják fel.
A terv az, hogya felavatás t a
lehelő legegyszeriibb keretek
között rendezik meg és igy ad-

. nak kifejezést a trianoni meg
csonkilás fölött érzelt magyar

A Nemzeti Egység Párt or
szágos központja részéről Ivády
Béla elnök aláirásával sz~t kül
dött márciusi körlevélhez az
ifjusági csoportok számára kü
lön körlevelet meUékeltek, a
melyben Ivády Béla elnök ki
zárólag az ifjusági csoportok
munkájával foglalkozik és töb
bek között a gyomai ifjusági
csoportról is megemlékezik. A
tél folyamán rendezett "Nem
zeli Bál"-lal kapcsolatban meg
dicséri a gyomai ifjusági cso
portot és munkájáról a követ
kezőket irja: "Ki kell emelnem
a gyomai ifjuságunk "Nemzeti
Bálját", amely már szinte vár
megyei eseménnyé emelkedett
és amelyen több százan vettek
részt" .

Kuriai itélet
nem szabad verni
az asszonyt

Egy kisgazda felesége váló
pört inditott férje ellen, s vá
lóokul azt panaszolta, . hogy a
férje évek hosszu sora óta
minden néze1térést tettlegesen
intéz el és azt hirdeti ilyen-

Kölcsönpénzen uj
vágóhidat és hütő

házat épit Békés
csaba

Megirtuk már, hogy Békés
csaba város az új vágóhid és
hÜlőház megépitéséhez a mi
niszteriumtól 100 ezer, a MABI
tól 140 ezer pengőt kap köl
csön.

Vitéz Jánossy Gyula polgár
mester most ujabb 260 ezer
pengő kölcsönt kér a MABI-tól,
hogy az uj, modern vágóhid és
hütőház megépitéséhez szüksé
ges összeg együtt legyen.

A NEP ifjúsági
csoportjának
dicsérete

lányok azzal is, hogy magyar
ruhában jelenJek meg. Orbók
József igazgató tanitó szép sza
vakkal köszönte meg a tanitó
nő fáradozását. Utána Bencze
József és neje magyaros ven
dégszeretettel vacsorát adott az
endrődi s a helybeli jóbará
tolmai\:. Egy jelenlévő.
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Adományok. Nemzeti Egység
Pártja Gyoma községi szerve
zete ifjusági csoportja könyv
tára javára a közelmultban az
alanti adományok érkeztek:
Kner Izidor 18 drb, Singer és
WoHner 8 drb., Pesti Hírlap
5 drb, Az Est 5 drb., Dr.
Christián Kálmán 1 drb. könyv,
melyekért ezuton is hálás kö
szönetet mondunk és kérűnk

mindenkit, aldnek olyan köny
vei vannak, melyeket amugy
sem használnak, méltózlassa
nak azt az ifjusági csoportnak
ajándékozni, dr. Kovács János
ifjusági elnök utján.

Tanulmányi kirándulás. A
Gyomai Gazdaifjak Egyesiilete
a szombaton megtarlott választ
mányi ülésen elhatározta, hogy
május 22.-én és 23.-án tanul
mányikirándulást rendez Oros
házára és Derekegyházára.

JuhászGergely református
lelkipásztor meghalt. Március
30. án a debreceni Horthy Mik
lós kórházban 39 éves korában
meghalt Juhász Gergely refor
mátuslelkipásztor, aki hosszabb
ídeigGyomán is müködött. Te
metését április_ ·l-én tartották
meg a körösnagyharsányi temp
lomban, majd avészföi teme
töben helyezték örök nyuga
lomra_

Felhívás a katona viselt ma
gyar állampoJgárol<hoz! "Azok
a katonaviselt, 22-50 éves, ma
gyar állampolgárok akik a tel-
jesilett katonai szolgálattal ösz
szefüggő magáncélu igazolások-
ra szolgáló keménykötésü "Iga-
zolvanyi lappal" még nem ren
delkeznek, azok átvétele célla,..
ból a gyomai járási népgondo
zó kirendeltségnél (Gyoma, HI.
Rákóczi u. 3. sz.) jelentkezze
nek; Jelentkezni lehet legké
sőbb 1937. május hó l5-ig va
sárnap és ünnepnap kivételé-
vel bármely napon adélelőHii

órákban. "
Póstapalota épül Mezőiuron;.

A póstavezérigazgatóság pósta-
palotát épittet Mezőturon. Az
építési munkálatokat néhány
napon belül megkezdik.

Csemege15zölŐ--termesztésé·
nek legmodernebb eljárásáról~

a magaskordon müveléséről, a
Masánczki almafajtáról, a ta
vaszi teendőkről a gyümölcsös
ben, az őszibarackhajtás válo:'
gatásáról, a gyümölcs fagyel
leni védelméről, a gyümölcsös l

üres területeinek kihasználásá
ról stb. ir il "MagyarGyiimö~'S),,'

·legujabb száma, melyből la-
punkra való hivatkozássat in
gyen mutatvimyszámot küld
a kiadóhivatal: Budapest,IV'7

Gerlóczy utca 11 szám.

Országos vásárok: - Április

23.-án Komádiban, 23.-án és

24.-énSzentesen, 28.-án Vésztőn

országos kirakodó és állatvá

sárt tartanak.

ros. A vásár rendezösége jól
tudja, hogyaszabóiparosok
és a hölgykőzönség elsősorban

_azért jön Budapestre, hogy itt
a legujabb divat titkaiba nyer
hessenek szabad betekintést s
hogy. ezt a jogos kivánságot
teljes mértékben ki{'légithesse,
már.csak a hölgyek·· iránt való
udvariasságból is a vásár hom,.
loklerében adoLt helyet a tedfl·
iparnak.

A hölgyeket várják elsősor

ban a vásár kozmetikai-ipar és
népművészeti, lakberendezési,
háztartási,_ butor és élelmiszer..
csoportjai is. Minden óriási
felkészültséggel vonul ki a vá...
sárra, mindnek van egy sereg
olyan szenzációs ujdonsága, a
melynek megtekintése nem csak·
vonzÓ látványosság, de megis
merése minden hölgynek egyé
ni érdeke is.

Az utazási és egyéb kedvez
ményeket biztositó vásárigazol
ványokat minden utazási és
menetjegyiroda és a vásár ősz

szes tb. képviselete árusitja
már. Bárki szerezhet magának
ilyen vásárigazolványt, amely
a lehető legrészletesebben so
rolja fel az összes kedvezmé
nyeketés pontos tájékoztatást
nyujt minden _tudnivalóról.

)\::nyakönyvih,irek

A gyomai anyakönyvi hiva
tal könyveibe április 7·től 
április 15-ig. a következő be·
jegyzések történtek:

Sziiletett:Feke Jánosné Csa
pó Eszternek leánya, Eszter,
rer., Cs. Szabó Imréné Nagy
E~zternekfia, Károly, ref.. Bod
nár Mihályné Laskai Julianná
nak fia, János, ref., Pap Julian·
nának leánya, Irén - Rozália,
ref., Kovács Erzsébetnek fia,
Bálint, ref., Czakó Józsefné Cs.
Szabó Erzsébetnek fia, Tibor,
ref., .Farkas Györgyné Czeglédi
Máriának fia; György--József,
ref., Kovács Jánosné Szabó An
nának leánya, Ilona,· ref. •

Házasságot kötöttek: Bartik
József és KoVács Róza, Győri

bászló és K. Kovács Zsófia,
Hégely Lajos és Olajos Zsu
zsanna.

Meghaltak: Kurtz Márton 75
éves, ág. ev., Kovács Kálmán
67 -éves, ref., Szilágyi János 4
éves, ref., Varga Albert József
3 hónapos,ref., Bauer József
2 és fél éves, ref.

iMIl~~1Míinli,

HIRDESSEN
LA-P-U NKBAN I
~UJ)IWU~~U-

< "',,' __ .• _d .', .. _ "

A ruházkodás min
den· titkát feltárja,

minden anyagát bemutatja a
Budapesti Nem:zetkö.ziVásár

Április 24-.-től kezdve már ér- .
vénybe lépnek az április30....án
kezdődő_Budapesti Nemzetközi
Vásár utazási -kedvezményei.
Amig a világ-minden táJán iz
gatottan várjákaz ide készülök 
az utazás idejét, a Városliget
ben serényen épiilá vásárvá·

Az elért árak alábbíak~Tót

komlós, (köztenyésztésből),

megvéve 9 drb. átlag. 793 P.,
Orosháza, (köztenyésztésböl),
megvéve .6 drb. átlag 790 P.,

. Csorvás, (Rech G. és gr. \Venck
heim), megvéve 3 drb. átlag
933 P., Csorvás, (köztenyész
tésből), megvéve 2 drb. át,;,
lag 790 P., Szentetornya, (Ul':'
mer Tibor), megvéve 5drb. át
lag 912 P., Szentetornya, (más
birtokosoktól), megvéve 6 drb.
átlag 871 P., Gyoma, (közte
nyésztésből), megvéve 5 drb.
átlag 792 P., Doboz, (gr: Wenc
heim L.), megvéve 1 drb.. 950
P., Csákó, pta. (dr. Geist G.),
megvéve 5 drb. átlag 1060 P.,
Szarvas, (köztenyésztésböl),
megvéve 6 drb. átlag 791 P.

megáUapitotta a halott sze
mélyazonosságát és a halál va
lószinü okát, a rendőrség je
lentést tett az ügyészségnek,
amely elrendelte a hulla fet
boncolását. A szerdán megej
teU boncolás megállapította,
hogy Homok Jánosnén tiltott
mütélet hajlottak végre.

Az ügyészség rendeletére az
endrődi csendőrség megindi
totta a nyomozást, annakkide-'
rítésére, ki és milyen körülmé·
nyek között hajtotta végre a
halálos mütétet, de a nyomo...
zás egyelőre _nem pr.odukált 
adatot arra, hogya ml1létet

_idegen követte volna el.

Az Osztrák Katonai Szövet
ségi Lóvásárló Bizottság - mint
ismeretes - lósorozást, illetve
lóvásárokat tartott a tiszántuli.
mezőgazdasági kamara terüle
tén. A vásárlá,sok eredményét
most tették közzé. Mivel gaz
dáinkat bizonyára érdekeini
fogják a vásár részletei, az
alábbiakban teljes kimutatás t
közlünk a felhajtott állatok
számáról, az elkelt állatok szá
máról és az elért árakról. A_
kimutatás a következő:

Tótkomlós, (meghirdetett), fel
hajtás 120 drb., megvéve 9 drb.,
Orosháza, (meghirdetett), fel,
hajtás 45 drb., megvéve 6 drb.,
Rech G. és gr. Wenckheimbe
mutatva 45drb., megvéve 3 drb.,
Csorvás (meghirde.tett), felhajt
va 60 drb., megvéve 2 drb.,
Szentetornya, (Ulmer T. és má
sok). bemutatva 22 drb., meg
véve 11 drh., Pt. Kengyel (Sző·

ke, Barna), bemutatva 20 drb.,
megvéve- drb., Gyoma, (meg
hirdetett), felhajtás 80drh., meg
véve 5 drb., Doboz, (gr. Wenek
heim), bemutatva 5 drb., meg
véve 1 drb., Kondoros, (meg
hirdetett), felhajtás 80 drb., meg
véve - drb., Pt. .Csákó (dr.
Geist G.), bemutatva 5 drb.,
megvéve 5 drh., Szarvas, (meg
hirdetett), felhajtva 162 drb.,
megvéve 6 drb. Összesen fel·
hajtva 549 drb., megvéve 48 db.

A felhajtott lovakból megvá
sáro!tatoU tehát 8.8 százalék,
ami tekintettel az osztrák· bi
zottság igen magas igényeire,
határozottan kielégilő ered
ménynek mondható.

akit Endrődről vittek a gyulai kórkázba

sztrák I-óvásárlások
eredménye

Elvérzett az autóban,:
Hornok Jánosné,

Kedden késő délután sulyos
beteg asszonnyal igyekezett egy
autó Endrődről a gyulai kór
házba. Az asszony Hörnok Já
nos endrődi lakos felesége volt,
akin mütét következtében olyan
erős vérzés vett erőt, hogy oH,
Endrődön nem tudtak rajta
segíteni. Az autó nem ért be a
beteggel Gyulára, az órák óta
tartó nagy vérvesztés utközben
megölte a szerencsétlen asz
szonyl, mire ~ kocsi a kórház
elé ért, Hornokné már holtan
feküdt a kocsi ülésén.

A kórház igazgatósága azon
nal jelentette az esetet a rend·
őrségnek s amikor a nyomozás



műtrágya állandóan kapható

éti só előjegyezhetö
a Wagner Márton Fiai cég fatelepi irodában

Gyoma község
ingatlanforgailDd

Ne kUldjűk leányainkat kUlföldre !

A külföldi iskoláknál többel nyujt a
budapesti

BAAR-MADAS
református leánynevelő intézet.

Alapos nyelvi kiképzés, Nyolc osztályu
gimnázium, Int"rlláius. Továbbképző.

(Gyors-,gépiró-. főző és varrQtanfolyam)
Buda legszebb és legegészségesebb

helyén.
Lorántfy Zsuzsanna ut 3.

Teljesen modern berendezés. Mérsék elt
árak. Kívánatra tájékoztatással szolgál

az Igazgatóság.

laj termőerejének fenntartásá
ról és a mütrágyázásról" eimen
megjelent uj munka, mely P.
l.5Ü-ért az Országos Mezőgaz

dasági Kamara talajtani osztá·
lyánál (Budapest, V. Szabadság
tér 10) és bármelyik vidéki
mezőgazdasági kamaránál be
szerezhető.

ERFOsz

egy polgári nővel kötött há
zasságához. - Eckhardt Tibor
Pápán nagy beszédet mondott
és éles támadást intézett ajobb
oldali szélsőségekellen. -Vég
ső elkeseredéssel folyik a harc
Madrid birtokáért. A nemzeti
csapatok offenziváját megint
megakasztotta a rossz idő. 
Kozma Miklós volt belügymi
nisztert ünnepélyesen beiktat
ták a hirlapirók nyugdij inté-

zete elnöld ~zékébe. - Musso
lini visszaadja Hillel' velencei
látogatását.

lyozására a növénytermesztö
nek arra kell igyekeznie, hogy
még fokozottabb gondolt fo r-
ditson a későn elvetendő tava
sziak trágyázására. Ha a későn

'letelt tavaszi növények a ta
lajban megfelelő táplálóanyag
készletre talaInak, legnagyobb v. Kovács Zsigmond és neje Braun

Zsuzsanna Gyomai lakosok vettek 1
részben pótolják a hideg esős hold 769 négyzetöl fé IIJa1J II i szán lót
időjárás következtében fejlődé- Wagner Ádám (nős Ailer Máriával) és
sükben beállott késést és igy Wagner Ádám és neje Klein Julianna

h h gyomai lakosoktól 9~0 pen~őért.még jó terméseket is oz at-
nak. Ha azonban a talaj táplá- Cselei János és neje Zöld Zsuzsanna

I(yomai lakosok vettek 3 hollj tanya
lóanyagokban szegény, erre re- földi szántát K. Szilágyi Sándor (nős
mény nincs, Az elmaradt őszi Gál Erzsébettel) gyomai lakostól 2400
és k.ora tavaszi vetéseket vi- pengőért.

szont sok helyen késő tavaszi Ifj. Cs. Nagy Dániel (nős Kéri Piros
vetésü növényekkel kell pótol- kával) gyomai lakós vett 222 négyzetöl,
nunk. Ezeknél jó terméseket 3 hold 1457 négyzelöl, 72 négyzetöl és

153 uégyzetöl tanyaföldi ingatlanokat
kell elérnünk, hogy ellensu- özv. Herter Mihályné Beinschrólh Ka-
lyozhassuk az elöbbieknél elő- tajjn gyomai lakostól 3600 pengőért.

állott hiányokat. Ezt ugyancsak friedrich Rudolf és neje Homok EteI
megfelelő trágyázással érhet Igyomai lakósok vetlek I hold :03 négy~
jük eJ. Fejtrágyaként még áp- zetöl, 2 hold 1~O négyzel?) pusán

'l' h' oc l . á l' k' . I szántókat Varga Gabor gyomai lakóstól
fl IS 0.1.0 yam n va o ISZO- IS"O "é t

•• •• J p,engo r .
rásra IS ajánlhato kIS adagIl tel- Sűrü István és neje Pfeiffer Lrz5ébet
jes trágyázás, pl. 59 kg. péti só, gyomai lakósok vettek J hold 908
50 kg. szuperfoszfát és 50 kg. . négyzetöJ görbekullaposi szántól Bel(ő

kénsavas káli keveréke, melyet Róza komárvárosi lakóstól 1200 pengő-

a fejlődésnek induló növényre érts, d L' , I kó tt l h ld... . .. o on ajos gyomai a· s ve o
az elso alkalmas száraz Idoben 698 négyzelöl es 341 négyzelöl pusári
szórjunk ki. Ugyanezt a trágyá K Molnár Sándor és neje Szilágyi Er
zásf lehet ajánlani nagy áHalá- zsébet gyomai lakósoktól 750 pengőérI.

nosságban aljtrágyaként elké- Kovács Gáborné Kun MAria" gyomai
tt d é l th t ~ "'d lakós vett l hold 210 négyzelol cser-

se en, e m g e ve e o rovl ". á tó S b' I ' 1.''" .. '.. .. gettyulaposl sz n t za o mrellé 1-

feJlodésI IdeJu novényeknek. A már EteI és Timár Lajos ellurödi la-
későbbi vetésü tavasziaknak kósoktól 563 pengi ért.
megfeleló trágyázására április 'Kovács Gáborné Kun Márika gyomai
hó folyamán fordítunk nagy lakósvelt 604 négyzetöl csergettyűla

gondot. Ennek helyes és min- posi szántót Timár János endrődi la
den tényezőt figyelembevevő kóstól 187 pengöért.

'd' . t' é l t tá Hanyecz Pálné Giricz Franciska gyo"
~o JaIra pono.s es r sz e e~ - mai lakós vett 3 hold 1406 négyzelöl
Jékoztatást nyuJt az Orszagos zsfiamajor szántót özv. Béres Mihályné
Mezőgazdasági Kamara talajtani Nyilas Teréz gyomai lakóstól2250 pen
osztályának kiadásában nA ta- göért

A nagyvilág hirei
A kormányzó Széll Józsefet,

a közigazgatási biróság másod
elnökét, beJügyminiszterré ne
vezte ki. Az új belügyminisz
tertől a kormánypárt és a polgá-
ri ellenzék a szélsőségek letöré
sét várják. A kormányban b~

állt változás következtében MI-
kecz Ödön belügyi államtitkár
lemondott. Helyébe Bobory
György, a képviselőház alelnö
ke kerül. - Mildós román ki
rályi herceget, Károly király
egyetlen öccsét megfosztották ~

rangjától és kizárták a királYI
családból, mert ragaszkodott

ovodai tagozatba 4·6, az előké

szítő osztályba 6-8, az I. osztály
ba 7-10 éves oly siketnéma
gyermekek (vagyontalanok in
gyenesen, a töbaiek havi 48,
24, 12, 6 vagy havi 3 pengő

tartásdij hozzájárulás fizetése
mellett), akiknek a siketségen
kivül más testi vagg szellemi
fogyatkozásuk nincsen. Normá
lis eszü hallónémák is felvétet
nek. Közelebbi felvilágosítással
s a felvételhez szükséges nyom
tatványol,kal (bélyeg beküldé
se mellett) készséggel szolgál
az intézet iga:tgatósága: Vácon,
Konstantin-tér 6. szám.

Békésvármegye Törvényha
tósági Iskolánk/vüli Népmüve
lési Bizottsága felkéri a vár
megyeterületén (m. városok
ban, községekben, tanyakörze
tekben) müködő műkedvelő

csoportokat, tegyenek 5 napon
belül jelentést a Vármegyei
Népmüvelési Bizottság (Gyula,
Vármegyeháza) eimére arról,
hogy a müködő mükedvelő

csoport alapszabállyal biró ön
álló egyesület·e, vagy csak e
gyesület keretén belül múködő
szakosztály, avagy csak alkalmi
alakulat e, 1936 évi szeptember
óta bány előadást tartott. Je
lentsék továbbá a műkeevelő

egyesület pontos megnevezését
és müködésének szinhelyét.

Mozgalom egy uj mezőgaz

dasági kamara felállítása ér
dekében. Békésvármegye leg
utóbb megtartoU közigazgatási
bizottsági ülésén kimondották,
hogy küldöttséget menesztenek
a· földmivelésügyi minisztéri
umba egy uj mezőgazdasági

kamara felállítása érdekében.

Trágyázzunk a későn elve
tendő tavaszial{ alá" Az Or
szágos Mezőgazdasági Kamara
talajtani és trágyázási osztálya
közli: A szokatlanul hosszu
tavaszi esős. időjárás a tavaszi
vetések rendkivül nagy hátrál
tatását jelentette. Ennek követ·
keztében beáUó károk ellensu-

Önkéntes árverés. A kÖzségi
előljáróság április 19.-én, hét
főn délelött 9 órakor a köz
sél5házán önkéntes árverésen<>
eladja a község tulajdonát ké-
pező traktort és a hozzávaló
ekét A venni szándékozókat
ezuton is meghivja az előljáró

ság.
Műbenzingyártásra rendez

kedik be Magyarország. Hosz
szas és kielégilő kisérletek után
elhatározták, hogy Győrött mü
benzingyárat létesitenek. A
gyárat az nJ.G.Farbenindus.trie."
német ípari konszern fogja fl
nanszírozni. A gyár kapacitása
1500 vagon lesz egy évben. A
műbenzint kátrányból fogják
előállitani.

Iskolatakarékpénztárt )étesi "
tenek Debrecenben. A debre
ceni középiskolák vezetői elha
tározták, hogy iskolatakarék
pénztárt létesitenek. A diákok
belföldi és külföldi kirándulá
sokra fognak gyüjteni.

Háztartási gázzal látja el a
vidéket Shell. Egy új találmány
révén háztartási gázzal látja el
a vidéket a Shell cég. Palac
kokban ugynevezett butángázt
hoznak forgalomba, amely oU
is használható, ahol nincs gáz-

. ,gyártás. A gáz nem robban,
nem mérgez és ibolya illattal
van szagosHva.

A Baross Szövetség térhő

ditása, A Baross Szövetség el
nöki tanácsának legutóbbi ülé
sén Ilov~zky János elnök kije
lentette, hogy "nem adok öt
évet és százezer ember hallgat
az országban a nBaros\> Szövet
ség"-re

A történelem legborzalma.
sabb gyermekkatasztrófája.
Megdöbbentő fényképsoroz3 t
érkezett Amerikából a szörnyü
iskolarobbanás pokoli jelene
teÍről, amely sokszáz gyermek
éietet oltott ki és a szülők

százait kergette őrületbe. A pá
ratlan érdekességü felvételek
kel együtt, részletesen ismerte
ti a borzalmas napok történe
tél Tolnai Világlapja uj száma,
amely gazdag tartalommal és
nagy terjedelemben most meg
jelent. További cikkek: Mezte
len szivek, A robbanó szivar,
A Novitas gőzös drámai rej
télye, A grafológia csodája,
Ahol a fenevadakat kezes bá
rányokká szeliditik, Fuga, a
relytélyes idegbetegség, stb. A
legkiválóbb magyar irók novel
láin kivül, nagyszerü folytatá
sos regényt és közel száz pom
pás képet .talál az olvasó a
népszerü képeslapban. Tolnai
Világlapja egy száma 20 fillér.

A váci kir. orsz. siketnéma
(internátusos) intézetbe az
1937-38. iskolai évre szeptem
berre felvételt nyerhetnek az



1111111111111111111.1111

Szerke§ztöi üzenet.

Zamatos minöségl.l, magas foku
ceglédi fehér, ujbol" literenként 40
fillérért kapható Kerekes Károiynál.
Ugyanott az ó bor lilerje 56 fillér.

Méh viaszt sonkolyt veszek magas
áron. Perei László Petőfi u. 46 sz.

3-3

A Gyomai Ipartestület VeLetősége

pályázatot hirdet a f. év junius l·én
megüresedő kimérői állásra. Feltételek
megtudhatók a hivatalos órák alatt az
iparteslületben. Pályá7ati határidő má·
jus L 3--3

Egy darab 3 részes szekrény tűkörrel

eladó. Gyóni Géza utca 17. 1-1

Kézimunka alkalom. Gyoma Alilla
utca 19 szám alatt (Ungi féle ház) uj
fajta kézimunkára ügyes ráérő és a
szép kézimunkái kedvelő leányok és
asszonyok kerestetnek A kézimunka
igen egyszerű és könnyü, bárki állaJ
l -2 óra alatt elsajátítható. Munkadij
darabonként 2 P. 50 fíll. Jelentkezni
lehe-t naponta vasárnap kivételével a
délutáni órákban. A betanítás dijmentes.

4-2

Eladó 22 kat. hold varjasi föld nagy
teherrel, 20 kat. holdpóhalmi föld igen
olcsó áron, 100 hold gazdasági épüle
tekkel, egy 5 és 14 magyar hold var
jasi parcella, lrodámban állandóán van
nak kisebb nagyobb házak eladásra be
jelentve, részben készpénzért, részben
teherátvétellel. Érdeklődők forduljanak
Izsó BalázsingatlanforgaJmi írodájához
Gyoma Horthy Miklós ut.

S-z:erkesztésért és kiadásért felelős:

W A.GNER MÁRTON.

Hungária könyvnyomdaváJlalat, Gyoma

Felelős üzemvezető: Wallach Mihály.

16 ballaijárás nyári haszná·
Jatra kiadó.' Érdeklődni lehet a
WAGNER-fatelepen.

G Yá g yszertárszol gá la t.
Ünnepnapokon és éjjel minden
hónap l-töl l5-ig a Máday és
16-tól a hónap utolsó napjával
bezáróan a Balogh gyógyszer
tár tart szolgálatot.

GYOMAI UJSAG
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I'OLCSOBB A SOR I -I
·m~n; ~ iS~~~V~. I

I egy liter kadarka. vagyI
fehé.r fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis7áIJitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis

I

50 Jiteren felüli .rendelést .1fogadok el. Hordót dijmen-
tesen adok a szállítás tar
tamára kölcsön;· hordóm
30 napon belűl bérmentve

. küldendő vissza, SzétküJ-

I
dés utánvéttel. Egy pengőI
levélbélyeg ellenében kül
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérm entve.

Boraim kellemes édeskés,

I
tiszta, tökéletes zamatuak I

és n e m savanyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete

Soltvadkert, Pestme~ve.
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IPublikáció

Törekvés - GySe mérkőzés

után nagy fáncmulatságot ren
dez a Törekvés, melyre a GySC
játékosait küIOn is meghívták

GySe Hunyadi elleni óvását
visszavonta, mivel a bizonyitás
nagyobb költséget venne igény
be és annak kimenetele bizony
talan. Az illetékes egyesbiró a
bejelentést tudomásul vette és
az óvásdijat visszautalta.

GySe-böl Szrnkányi imponá
ló biztonsággal védett, a half
sorból Fried remek játéka emel
kedett ki, a csatársorból pedig
Barta és Györi játszott kitünő

en. Kiss mig meg nem sérült
hasznosan foglalkoztatta a szél
söket.

Salgó erélyesen és kiváló
hozzáértéssel vezette ameecset.

MTK-ról elterjedt hirek felő

Várady Pál voU intéző a kö
vetkezők közlésére kérle fel
lapunkat: Az MTK hétfőn tar
tolta választmányi ülését, de
ezen a futballszakosztály meg
szünését nem mondották ki.
Egyébként ebben az iigyben a
jövő héten bővebben tudok
nyilatkozni, addig köt a titok
tartás. A játékosok egyelőre

sehova se mentek, de ha a
futballszakoszlály feloszlik, úgy
Szigeti, Ancsin, a két Pánczél
és Roósz a Textilhez fognak
átigazoHatni.

Sporthirek
Április lS.-iki mérkőzések:

Gyomán: GyTK - ETK, vezeti:
Havas. Mezöberényben: Törek
vés- GySC, vezeti: Wertheim.
Mezőluron: MÁV-CASS, veze
ti: .Róth, Kondoroson: KTE
Hunyadi, vezeti: Salgó. Béké
sen: BTE-BISE, vezeti: ar.
Magyar. A gyomai birók közzül
Takács Dániel a mezőturi

MAFC-OTK meccset vezeti.

madáreleséget importál. Ez
olyan óriási mennyiség, amely
a közélelmezési nehézségekkel
küzdö Németországban is je
lentős teherléteinek látszik.
Majdnem érthetetlen, bogy ezt
a fantasztikus mennyiségű ma
dáreleségbevitelt engedélyezik.
Illetékes helyen ezt azzal ma
gyarázzák, hogy Németország
rendkivül nagy sulyt helyez a
a madarak ellátására, semmi
szin alatt sem engedi madár
állományátelpusztulni, - mert
bármilyen hibetetlenül- hangzik
is - 90-100.000 ember ke
nyere, megélhetése függ a ma
dárkultusz fennmaradásától.

SPORT
GySe-M.MÁ.V J·O (o-o).
Gyoma, bajnoki, vezette: Salgó.-

GySC: Szrnkányi, - Fekete,
Szántó, - Fried, Mónus, Cif
rák, - Barta, Jeney, Kiss, Ta
kács, Györy.

GySC kezd e r ő s szél ellen,
de a Máv. azonnal átveszi az
irányító szerepét és erős táma
dásokat indit. 6. p. Szrnkányi
szépen védi Vakarcs és Mihál
csi lövéseit. GySC szórványos
támadásait a két Csapó a kö·
zépvonalon állva, biztosan rom
bolja szét. 22. p. Takács faul
tol és a 16 méteres büntetőt
Csapó 1. nagyerővel fölé lövi
24 p. Ujabb szabadrugás, ezt
Csapó II. lövi, de Citrák kife
jelL Kétperc múlva még egy
20 méteres szabadrugás a GySC
ellen, de Vakarcs ofszejdon áll.
Félidő végéig erősen ostromol
a Máv. de a kHünö GySe vé
delem Szrnkányival és Friddel
az élén, mindent ment.

Második félidő mindinkább
erősödő esőben indul. A Máv.
közvetlen védelme percek alatt
érthetetlenül összeroppan •és
nem tud ellentállni a lelkesen
támadó GySCcsataroknak 2 p.
Győri elhúz a tétovázó bekkek
menett és a vetődő Sebor alatt
az első gólt lövi (1-0). Tovább
támad a GySe és egy lefutás
nál Kiss megsérül és 7 percre
elhagyja a pályát. Visszatérése
után cserél Bartával, aki a 17.
percben a bekkeket és a ka
pust kicselezve újabb gólt lő

(2-O). Most már ellenállhatatlan
a GySC és Győry a 25 percben
beállitja a végeredményt (3-O).
31 p.-ben BarLa ujabb gálját a
biró .1esáHás miaU - tévesen
- érvényteleniti. 35 és 36.
percben Barla 2 erős bombá
ját Seborszépen kivédi. Zuho
gó esőben állandó GySD táma
dások között ér véget a mér
kőzés.

ket közöl a Délibáb uj száma,
amely nagy terjedelemben és
gazdag tartalommal jelent meg.
Pompás illusztrált -rádiómiiso
rokat, szinházi pletykákat,
nagyszerü filmrovatot és több
mint száz szebbnél szebb képet
talál az olvasó a népszerii szin
házi képeslapban. A Délibáb
egy száma 20 fillér.

Madárvédelem - Német
országban. A német biroda
lomban annyira megszervezték
a madárvédelmet, hogy ma
Németország kizárólag madár
eleség céljaira évente nem ke
vesebb mint 100 vagon kender
magot, 100 vagon kölest és
több mint 100 vagon egyébb

IMO

Felhivás !
Április 25 én délután 2

órakor jőjjenek el a HOM
BÁR irodáfába azok, akik
a megalakuló· baromfi osz
tályba be akarnak lépni.

M. L.: Más tárgyu irást kérünk. Be·
küldött tárcáját nem közölhetjük.

Aranytálból evett és arany
pohárból ivott Egyiptomban
egy magyar operaénekes. Ér-;
dy Pál, a kiváló operaénekes
külföldi sikereiről rendkivül
érdekes képekkel illusztrált cik-

1931 április 17.

1937. április 18 án, vasárnap
7 és 9 órakor

Nagy
Idasszhá haDgosfilJD!

(váltógyorskölcsönőket)kaphatnak 7 %

kamatra gazdák, bérlők, földbirtokosok;
ugyszinlén szerzünk óvadék, kaució cél
jára takarékkönyvet pesti nagybank
tói, bizalmi álláshoz, házfelügyelöségek
hez, valamint jólfizelelt elhelyezkedé
seket hozunk létre Budapesten, hosz
szu szerzö1éssel. (Választék van!)
Heller Kereskedelmi- és Bankhitel-Iro
dája, törvényszékileg bejegyzett c~g.

Alapitva 1925-ben. Budapest IX., Dan
dár-utca 24. (Részletes felvilágositás
és tájékoztatók 50 fillér válaszbélyeg

ellenében.)

HÁZIASSZONYOK ! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb
tésztarecepteket megkapja, ha
még ma kéri a Dr. OETKER
féle világhirü FÉNYKÉPES
RECEPTKÖNYVET, m e l y e t
bárkinek ingyen megküld a
gyár: Dr. OETKER A. Buda
pest, VIII. Conti-utca 25.

Koron-a Hangos Mozgó Endrőd

ZÖI.DHITELEKET I

ALKONYAT
(Utolsó §zerelelD)

sz i n m ű.

F Ó S Z E R E P L Ö K:
Albert BasserJ.lla.nn.,

lla.DsJdrdY., Mi«:hikó
Meinl.

Rendkivül megható és mű·

vészi értékű film, melynek
a kiállitása és a hangja
'minden képzeletet felülmul,
Az első jeleneItől az utol·

sóig lebilincselő.

. OLYMPIA.I
TÉLISPORT
kiegészítő műsor.

Hangos
Magyar Vnághiradól



Gyoma, 1937 április 24.

KÖZGAZDASAGI HETILAPES

ARA 10 Flll~R.

I, T A R S A D A L MPOLITIK

XII. évfolyam, 17. szám.

ELŐFIZETÉSIÁRAK:
'\Ie~yedévre1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egés7 évre 5'20 P.

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

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

Felelős szerkesztö: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÓNYVNYOMDA
G y o ITI a. Kossuth. lajos utca 64.·

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdeteB
20 fillér. Ötszörihirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, I negyedévihirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetésesetén 2ó százalék kedvezményt adunk.

Darányi Kálmán miniszter
elnök szegedi beszéde igazi ál
lamférfiui tett volt, világos 10
gikájával, verhetetlen okfej té
sével, mondariivalóinak méltó
ságával és cálolhatallanságával
kimagasló eseménye politikai
életünknek. A miniszterelnök
félreérthetetlenül és világosan
az egyedül járható magyar útat
mutatla meg; a haladó szelle
m ü, konzerva ti v, szociális tar
talmú, népies, keresztény poli
tikát, amely nem tür el sem-o
miféle diktaturál s az évezre
des magyar alkotmány alapján
áll. Ez a politika féiLőn vigyaz
az ország biztonságára, küzd a
nemzeti egyenjoguságért, de
hajlandó együUmüködni bár
melyik ~zomszéd állammal, ha
ennek előfeltétéleit megerem
tik. Ez a politika nem tűr bel
ső rendzavarást s ldméletlenül
elnyomja a kótyagosf.)k szélső

séges próbálkozásait. Ugyanek
kor mindent meglesz a szocia
lis problémák megoldására, az
állásnélküli fiatalságnak elhe
lyezésével, az agrárproletáriá
ciának munkához való jutlatá
sával. S a miniszterelnök büsz
kén hivatkozhatott arra, hogy
- bár a medde ellenzéki kri
tikák folytonosan arról beszél
nek, hogya fejlődés tempója
lassu,- a kormány hat hónap
alaH máris komoly figyelemre
méltó eredményeket produkált.
Megcsinálta a gazdatisl-tek kö
telező nyugdijbiztositását, a
mezőgazdasági kamarák reform
ját, rendezte a földhöz és ház
helyhez juttatoUak hátralékait
s ezzel 120 milliÓvalel1yhi!ett
400.000 család terhein. Töröl
ték az egyszoba~konyhás laká-
sok adóhátralékáit,aFAKSz
kölcsönök törlesztési Id e j é t
meghosszabbitoUák,a részlet
fizetést 'harmadávalcsökken
tették, 10 holdig befejezték a
gazdaadósságok rend.ezésél,
megkezdték a telepitésekvég
rehajtását,adtak a kisemberek
tulajdonába, s december vé
géig 2230 családnak juttatott
földel aföldmivelé:>ügyi kor""

"Amely társadalom nem épit, ott nincs előrehaladás

és beteg az egész gazdasági élet"

következtében sulyos hiányát
láttuk.

Felkérem tehát azokat a kis
gazda ifjakat, akiket a Gyomai
Gazda Ifjak Egyesülete alakuló
közgyülésére meghivtak és nem
jelentek meg, valamint azokat
a gazdálkodóifjakat is, akik
nem voltak meghiva az alaku·
ló közgyülésre, hogy legyenek
szívesek érdeklődést tanusitani
egyesületünk iránt és hozzanak
annyi anyagi áldozatot, hogya
rendes tags~gi dijat minél előbb
fizessék be, annál is inkább,
mert egyesületünk_ vezetéséhez
szükséges eszközök beszerzésé
re nem áll egyéb jövedelmező

forrás rendelkezésünkre.
Remélem és hiszem, hogy

községünk komoly gondolko
zásu gazdálkodó ifjai felhivá
somat figyelembe veszik és a
nemes célókon alapuló Gyomai
Gazda Ifjak Egyesületét mükö
désében támogatni fogjálc

Gyoma, 1937. ápriiis 10 én.
Mészáros Bertalan

kisgazda, a Gyomai Gazda
Ifjak Egyesülete jPRyzóje.

lalkozási lehetőség nyilik, me
nekülnek a szakmából.

A gazdasági vérkeringés meg
inditására a község egész tár
sadaJmának szüksége van. Ezen
vérkeringés fokmérője az épi
tőipar. Amely társadalom épit,
az fejlődik és a jóléte gyarap
szik.

Amely társadalom nem
épit, ahol az épiíöipar
stagnál, ott nincs előre

haladás, ott nincs fejlő·

dés, ott beteg a gazda
sági élet és a vérkerin-

gés megáll.
Ez pedig a lassu halódás jele.

Gyoma községnek meg
van minden adottsága
arra, hogy az épiíőípar

,
nctgyaranyu

meginditását kérik,

szélsőségek lába alól kirántsa
a talajt.

Darányi Kálmán miniszterel
nök szegedi beszéde megnyug
tathatoU mindenldt, hogy a
k(:rmány hivatása magaslatán
áll. s hathónapi kormányzása
az épitő nemzeti munka jegyé
ben telt el.

enni, inni, mnlatni lehet (saj
nos, ilyen egylet községünkben
sok is van l), hanem o l y a n
egyesületbe való tömörűiésről

van itt szó, mely a tudomány,
az erkölcs, a mindenki iránti
becsülés és szeretet .céljain a
lapszik. ·Egyesülelünk tetj eszte
ni fogja azokat a hasznos és
céljaink eléréséhez szükséges

tanokat, ismereteket, melyek-I
nek eddig szervezetlenségünk

és a kereskedelem bizonyos
mértékü fellendülést mutatnak
a kedvező mezőgazdasági kon
junktura nyomán, sajnos az
épitőiparban azon régvárt jóté
kony áramlat legcsekélyebb je
lesem mutatkozik, mel)' ezen
job.bsorsra érdemes,'ipar mun
kakészségének a társadalom ja~

vára való 100 százalékos kifej
tésére ösztökéli és részére ez"'
által becsületes iemberi életie
hetőséget biztositani volna hi
vatott.

~ Épugy stagnál az
építőiparma is, mint az

utóbbi 6 _. 7 évben.

..~ Állandó tétlenségre van

kárhoztatva. Akiknek más fog-

ás a gyomai
odó ifjakhoz !

llIl

I
ál

Fel
g~z

Gyoma épitőiparosai

közmunk,ák

Mielőtt il kapát a tengeri I
földbe vágnátok, mielőt! a ka
szát a lucernás táblája előtt

megpenditenétck, jöjjetek el
bátran és tegyetek egy igen
hasznos, szükséges és .hazafias
kötelességnek eleget: iratkozza
tok bej( Gyomai Gazda Itjak
Egyesületébe "tagnak!

Kedves kisgazda ifjak, azt
előre is kijelentem, hogy nem
olyan kaszinóba való tömörü
lésre hívlak benneteke.t ahol

mányzat. A szociális reformok
megvalósitása korszerü szük
ségesség volt s egyben alkal
mas arra, hogya feltétlenül iz
gatók, a helyenként mutatkozó
szociális nyomorra számiló

BESZÉDE

A gyomai építő és rokon
szakmák iparosai április 4.-én
szakmaközi értekezletet tartot
tak és elhatározták, hogy az
ipar fellenditése és a község
vagyonának produktiv befekte
tése céljából emlékiraHai járul
nak Békésvármegye föíspánjá
hoz, alispánjához, a járási fő

szolgabirósághoz és Gyoma
község előljáróságához, amelyet
azóta már mindenüvé eljuttat
tak, szószerint a következőket

tartalmazza:

EMLÉKIRAT:
Az épitőipari tevékenység,

dacára a muHévi kedvező ter
méseredménynek, még mai na
pig sem indult meg. Ha bár
látszólag a többi ipari szakmák

YIDARÁ
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A községi köz igaz
gatás időszerű prob
lémáiról tárgyalt a
Vármegyei Jegyző

egyesület választ
mánya

A Vármegyei Jegyzőegyesület
választmánya április 17-én dé
lelölt 9 órai kezdettel Békésen
tartotta nagy érdeklődés mel
lett idei első választmányj ülé
sét, amelyen dr. vitéz Márky
Barna alispán, dr. Sorbán Jenő

gyomai és dr. Marsall Ferenc
békési járási föszolgabirók is
résztvettek. A választmányi
ülés, amely az ugyancsak Bé-

ftft~~

HIRDESSEN
LAPUNKBAN)

Ugg....OUUWU

Amit Gyomán is
rneglehetne csinálni

A szomszédos Dévaványán a
reform,átus egyház gyülekezeti
házat épit és a házban gyer
mek napközi otthont rendez
be, hogy a munkába menö nap
számos anyáknak legyen hol
elhelyezniök gyermekeiket. A
példát Gyoma is követhetné
Hl erre II célra még külön há
zat sem keUene építeni, mer
épen elég kör- és egyesület
helyiségünk van ahoz, hogy ot
gyérmek napközi otthont .le
hetne berendezni.

Április 24.-én nlár
életbelépnek a Su
dapesti Nemzetköz
Vásár összes uta
.zási kedvezménye

A Budapesti Nemzetközi Vá
sár ufazási kedvezményei már
az egész vonalon életbelépnek
április 24.-én. A vásárigazol
vány alapján május lO.-ig fél
áron ulazhatik a közönség a
magyar vasutakon és a dunai
hajókon Budapestre. Az auló

. buszjáratokon a kedvezmény
20-50 százalék. Ugyancsak ér
vényben vannak már a 27 kül
földi állam vasuti, hajózási és
légiforgalmi vonalain a vásár
igazolványtulajdonosoknak en
gedélyezett 25-50 százalékos
utazási kedvezmények. A visz
szautazásnál a magyar vonalak
ra váltott féláru jegy beUöldiek
részére május 18-ig, külföldiek
részére május 20-ig marad ér
vényben.

épitőipari . és rokonszakmák
iparosainak és munkásainak
régóta kielégitetlen kivánsága.

toztaUák, amennyiben az 01'

szágzászló felavatását véglege
sen junius 6.-án fogják meg
tartani.

Pastl István földmUves, Kékesd 120 pengö 60 fillér
Lévai Jánosné napszámos, Kétegyháza 117

"
83 "

Imre József földmUves, Kékesd 112
"

34 ..
Fábián István napszámos, Nagyharsány 143

"
- "

Bán Gyula szikvizgyártó, Balatonudvari 103
"

47
"Magyar Ferencz föidmUves, Jánoshalma 101

"
18 "

Trautmann Henrik földmUves. Varséd ; 102
"

30 .
Izsó József kisbirtokos, Gyoma 136

"
34 "

A fenti közmunkák megvaló
sHása ugy Gyoma község kö
zönségének, mint a gyomai

Előző számunkban megirtuk,
"hogya gyomai országzászló
felavatását május ra tiízték ki.
Ezt a terminust most megvál-

Az alábbi épitkezések sürgős meginditását kérjiiT(.-

A községi polgári iskola épitésére ezidő szel int rendelkezésre.
áll a polgáriiskola épilési alap cca. HO.OOO pengő.

A községi vágóhid épitésére rendelkezésre áll a vágóhid épi
tési alap CCll. 10 OOO pengője. A hiányzó épitési többkö/lségét a
vármegyei hozzdjárultisból és esetleg felveendő kölcsönböf lehetne
fedezni E:en kölcsön törlesztésére fekölendő a l'dgóhid jövedelme.

AUahiflos egészséghdz létesité,e E célra igénybe vehető a
"Stefánia" alap mint egy 7 OOO pengőie.

Községi szegényhdz építése a kozségi törzsvagyon tel MI e.
A forgalmas utcák betonjárdával való· ellátása.
Az összes rossz téglajárdák megjavitása_
A község belviz levezető csatornázásának kiépitése.

Kaptuk és közöljük az alábbi sorO"iat: A selyemtenyésztés
könnyű munka, amellyel egyéb gazdasági munkák elvégzése
mellett a család apraja-nagyja foglalkozhat. Pénzbefektetéssel
nem jár, mert a hernyókat és tenyésztópapirokat az állam in~
gyen adja. .

A hernyók fejlődése ugyan·" 30 napig tart, de az első hetek
ben alig adnak munkát és igy csak az utolsó 8-10 nap alatt
van velük teljes napi elfoglaltság.

A kilogrammonként egy peugős bevállási ár meHeU a se
Iyemtenyésztésnél egy munkanapra áUagosan 1 pengő 60 fillér
keresetet lehet .számítani, de ez a napi kereset a 2 pengőt is
elérheti, vagyis

egy tenyésztő csabd pár hét alatt könnyen
juthat 40-60 pengő mellékkeresethez

ügyes ·és törekvő tenyésztó

Junius 6-án avatják fel a

gyomai országzászlót

A selyemtenyésztéssel szerzett kereset már azért is külö
nösen megbecsülendó, mert arra éppen aratás előtt, tehát a leg
pénzinségesebb időben lehet szert tenni. A tenyésztök gubó vál
táskor a vételárat azonnal megkapják.

Azok a tenyésztők, akik legalább 35 kilogramm I. osztályú
gubót szolgáltatnak be, a gubóvételáron felül jutalmul

egy női fejkendőt is kapnak.

Saját és családja érdekében teszi tehát, ha minél előbb je
lentkezik a községi selyemtenyésztési felvigyázónál, mert a her
nyók kiosztása a napokban már megkezdődik.

Budapest, 1937. évi április hó.

M Kir. Országos SPlyemtenyésztési Felügyelőség

azonban SO-IOO pengő és ennél nagyobb
összeget is elérhet.

Ennek igazolására a mult évben selyemgubókért 100 pen
gőn felüli keresetet elért tenyésztők közűl példaképpen felsorol
juk az alábbiakat:

f r o n t b a lenditésévet
megindítsa az annyira
szükséges vérkeringést.

Az elmult konjunkturális idő

ben és azóta is folytatólagosan
állandóan tartalékolt, ugy any
nyira, hogy ma igen tekinté
lyes összeg van különböző cél
alapokba elhelyezve. Ezen cél
alapok összege a polgári isko
la építési alapjával együtt cca.
200.000 pengő körül mozog.
Ezen pénzek takarékpénztá
rakban hevernek. Itt jön aztán
a község közönségének érdeke
közös nevezőre az építőipar

érdekében. A községi adófize
tők álltal befizetett és egyébb
községi jövedelmekböl tartalé
kok állandó érdekének bizto
sítása szempontjából, igen fon
tos és jelentős körülményként
szerepel a~on kivánalom, mely
kötelességévé teszi a minden
kori községi előljáróságnak és
vezető tisztviselőknek, hogy ide
jében gondoskodjanak arról,
hogy ezen összegek, mielőtt tu
lajdonképeni értékükbőlveszít
nének, azon célra használtassa
nak fel, melyre tartalékoltattak.

A közszükségleti és épí-
"tőipari cil{kek és mun

kabérel( enielkedései

következtében már is
igen érzékeny vesztesé
gek értélc Gyoma köz-

ség tartalékait.

A vásárló érték csökkenésénél
igen katasztrófális helyzet adód
hat Gyoma község lakossága
részére, ha a pénzünk vásárló
értéke esetleg még tovább csök
ken. Nem gazdaságos és nem
észszerü sem magánosnak, sem
a községnek, a mai viszonyok
ban készpénzben tartalékolni.
Ha az építőipar nem volna
ilyen nyomasztó helyzetben,
még akkor is tanácsos volna a
célalapok tőkéjének felhaszná
lása és beépitése. Gyoma köz
ség már egyszer igen szép tő

két vesziteU el, a háborá előtti

hetonjárda építési alap össze
gének idejébeni fel nem hasz
nálása miatt. - Magyarország
gazdasági életének óriási szük
sége van arra, hogy minden
megmozditható tőke a gazda
sági vérkeringésbe kapcsolód
jék. - Tehát ill az utolsó óra,
hogy Gyoma község is vegye
ki részét az ország gazdasági
talpraállilásában és minden
megmozditható tartalékát a gaz
dasági jövő felépítésére hasz
nálja fel.

111""1111111111"11111

16 ballaijárás nyári haszná
latra kiadó Érdeklődni lehet a
W AONER-btelepen.
XIIIII""'.I""."""
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Bé
folyósít korlátlan összeg erejéig a

é§IDefJ"yei Kere§kedelIDi Ban
Békéscsaba, Telefon 43 é'i1 82.

IRt_I

IV 20.

Himnusz
Ezen a cimen a "Balatoni

Koszoru" szerkesztőségénekki
adásában a "Verőfény Köny
vek" 17-ikszáma1tént most je
lent meg vitéz Baranyai Ist·
vánné Hibra!ndt Ella egyfelvo
násos irredenta szinműve, a·
melynek hazafias szelleme,szép
meséje és perdiirő cselekménye
kiválóan alkalmas arra, hogy
minél többet szerepeljen mü·
kedvelő szinpadainkon: Az elő~

adás -jogának megszerzéséhez
elég a szinpadi munkából két
példányt megvásárolni. Dara-

bonként kapható a szerzőnél,

Endrődön.

SZERKESZTŐSÉG

ASSZONYOKNAK.

Lapunk mai számában uj rOl'a
tot nyitunk, olvilsóink kényel
mére és segítésére. Az élet sok
félesége annyi kérdés elé állitja
a mai asszonyi, leányt, hogy
grakran tanác:>talan, vagy csuk
sok utánjárással kapna jú Illeg
oldást a kérdéses dologban. Ugy
gondoljuk, jó szolgálatot teszünk
olvasóinknak, ha UjSágurlk ban,
ebben a rovatban készséggel
adunk tanácsot mindenkinek,
aki hozzánk fordul. Sok ház
tartási, gyermeknevelesi, la
kás, ruházkodás; 'sát lelki· kér
dés akad, ahdl nem látunk
tisztán, nem dönthetünkteljes
fele/össéggel. Igyekszünk ezeket
megkönnyiteflÍ kedves assony
társainknak. Forduljanak teljes
bizalommal levélben, vagy sze·
mélyesen a szerkesztőséghez.

(Zrinyi u. 61) jeligés levelekre
e rovatban fete/ünk. Névvel és
cimmel ellátott levelekre bőveb

ben levélben I'álaszolhatunk, ha
10 fill. válaszbél)'eget csatolnak.
Hozza lsten mihozzánk a gyo
mai asszonyokat, lányokat, sze
rető szivvel és tapasztalattal ál
lunk rendelkezésre.

Kolodont ha·
zánkban az egyet.

len fogkrém, mely
Dr. Bröunlich·féle Sul.
forizin Oleotot tortoi.
mozo Ezen nyugszik
egyedülálló hatása

a fogkő ellen.

TFOGKÖ ELlEN---~

Fogkőmentes alig 8 hónap aiatt!

IX. l.

K
tében könnyebb sérüléseket. A
gyermeket a motoron behozták
az állomásra, ahová nemsokára
kétségbeesve futott be az· édes
anyja, Vladál' Jenő ismert gyo
mai fuvarozó felesége, aki sir
va ölelte magához a halál tor
kából megmenekült gyermekét
A szerencsésenvégződöl! bale
set ügyében a csendőrség meg
inditoUa a nyomozás!.

. Az alispáni rendelkezés fel
hivjaa főszolgabirót, hogy az
emlékiratban foglalt épitkezési
programm megvalósitásának le
hetőségeit a községi előljáró

sággal sürgösen tárgyalja meg
és hasson oda, hogy a község I
azemlékiratb~n körvonalozolt
épitkezésekből, - ha . törvé
nyes akadályok nem forognak
fenn, -. minél többet valósít
son meg.

A gyomai építő iparosokon
tulmenöleg az egész község kő

.zönsége nagy örömmel és há
lával vesz{ tudomásul, hogy
nemcsak a helyi hatóságok ve
zetője, hanem a· vármegye
ügyeinek legföbb intézői is me
leg szivvel éreznek velünk és
ez a körülmény Gyoma község
jövő fejlődésének biztos zálo
gát képezi.

Értesülésünk szerint a járás
főszolgabirája ....:.- a főispáni és
alispáni rendelkezéseknek meg
felelően - a középilkezések
meginditása érdekében, az egész·
kérdéskomp1e.xum behatá tár
gyalása végett értekezletet fog

.összehi mi. . . ..

mekekre az angyalok vigyáz
nak". A lassan botorkáló gyer
mek, ugyanis még nem érhetett
a sinre, - mikor a csikorogva
fékező motoros odaértés a
kerekek előtt levő ugynevezeH

.sintisztitó a szerencsétlen gyer-
meket az utólsó pillanatban a
sinröl félredobla. A k,övetkező

percben a motor már megállt,
Márton János kalauz leugrott
és az ütődés erejétől aléltan
fekvő gyermeket gyorsan a
motorba emelte. Szerencsés vé-

Jetien folytán a vonaton uta
zou dr. Bartha Gusztáv Máv.

pályaorvos .is, aki Őzedről volt
visszatérőben és azonnal első

segélyben részesi!ette a gyer
meket, aki a fején és az arcán
szen vedett az ütődés következ-

Lapunk más helyén teljes
terjedelmében lekÖ7öljük azt
az emlékiratoi, melyet agyo
mai épitőiparosok és rokon
szakmák a középitkezések meg~

ind itása érdekében intéztek a
-vármegye főispánjához,alispán
jához! a járás főszolgabirájához

és a községi előljárósághoz.

Örömmel közöljük, hogy a tő,:,

ispán és az alispán az emlék
irat kézhez vétele után nyom- ..
ban intézkedtek és ezzelpreg~

nánsan kifejezést adtak agyo·
mái közügyek iránt tanusitoH
lelkes érdeklödésüknek.

A főispán és az alispán a
kérdéses ügyben külön-külön
rendeletet intéztek a járási fő

szolgabiróhoz. A föispán ren:
delete felhivja a föszolgabirót,
hogy az épitő iparosság em
lékiratában foglaHakra nézve.
sürgősen tegyen véleményes
javaslatot, majd nyomatékosan'
rámutat a főispán arra, hogya
gyomai épitőiparosok közérde
kü kivánságainak teljesitését
Gyoma község fejlődése szem-,
ponljából fontosnak és kivána-
tosnaktartja. . '

Kisgyermek a
halál torkában

késen junius l3-á.n megfartandó
ltözgyülés tárgysorozalát készi
telte elő, Harsányi László end
rődi főjegyző elnöklete alaft
behatóan meglárgyalta a jegyzői

kar, általában a községi igaz
gatás időszerű problémáit· és
ennek során dr. Molnár Jenő

békési főjegyző a jegyzői ma
gánmunkálati kérdésről tartott
alapos, minden részletre kiter
jeszkedő előadást. Ő kapott
megbizást dr. Takács Ferenc
tarcsai főjegyzővel- arra, hogy
ezt a kérdést a juniusi közgyü
lésre készitse elő. Csunög Sán
dOFvésztőijegyzö a . normál
létszám tarthataUanságáról be
szélt. - ő fogja ebben az ügy
ben a megyei jegyzői kar elő

terjesztésél kidolgozni. Dr. Sin
kovics Mihály szarvasi jegyző

a jegyzők betegségi biztositását,
dr. Temesváry Ferenc mezőbe

rényi és dr. Rigá József csor·
vási föjegyzők egyéb fontos kér
déseket készitenek elő a köz
gyülésre. Az ülés után a Pol
gári Kaszinéban 60 teritékes
bankeit .volt, amelyen löbb fel·
köszöntő hangzott el.

Könyen végzetessé válható
baleset történt 1. hó 21.-én, 
szerdán - a vasuti töltés Be·
senyszeg-felőli részén. A fél 5·
kor Dévaványa felől 60 . kilo
méteres sebeséggel robogó mo
torosvonat vezetője, Börcsök
Sándor, Máv. főmozdonyvezető

megdöbben ve 'lelte észre, hogy
a vasuti töHésen, amotortól
mintegy 100 méternyire, fejét
a sin mené fekteh'e, egy kis
gyermek fekszilc Azonnal meg-

. húzta a légféket és megszólal
taHa a m0tor szirénájáL Az
éles szirénahangra a kisgyer
mek feltápászkodott és meg
megbotol va indult a sínek közé, 
egyenesen a robogó motor ke
lekei elé; A molorvezető két
ségbeesetten fékezelt, megnyi
totta a hómokszórót, hogya
kocsicsúszását ezzel is csök
ken lse, de a vonatot már kép
telen volt teljesen megállítani.
Az elhárithatatlannak látszó
gázolás láttára irtózvakapla
kezét a szeme elé a motor ve
zetője, de most igazolódoUbe
az a közmondás, hogy "kisgyer-



~l\ nagyvilág hirei

A legfrissebh hire a vásárnak Ibásu irodaberendezési kiáUitás,
hogy helyet kapott teriHetén a amely a koncept-papirostól a IREK

Pályázati hirdetmény. Vitéz
dr. Márky Barna alispán pá
lyázatot hirdet a Békésvárme:..
gye közönsége által a Ludovi
ka Akadémián létesilelt egy
alapHványí helyre. A pályázók
csak Békésvármegye területén
illetékességgel biró i Ijak. lehet
nek. Az okmányokkal felszereH
kénényeket junius L-ig kell
benyujtani az alispáni hivatal
hoz.

LégoHalmi elöadás. Arany
Gusztáv községi s. jegyző, tűz

oltóparancsnok április 16-án
délután 4 órakor a légollalmi
bizotIság és a községi elöljáró
ság jelenlétében a községháza
közgyü lési termében mind ve
gig érdekes légollalmi előadást

tartott, amelynek során a gyo
mai tennivalókra is rámutatott.
Az elöadá~t legközelebbi szá
munkban részletesen ismertet
ni fogjuk. Itt említjük mag,
hogy Ugrin István községi mér
nök április 26-án délután Jél6
órakor ugyancsak a községhá
zán fiA községek légoItalma,
különös tekintettel a helyr vi
szonyokra« cimen légoltalmi
előadást tart.

Veszett Imtyákgarázdálko
dása Békésen. A szigoru eb
zárlat ellenére is az utóbbi
időben több helyen veszettku
tya garázdálkod9tt Békésen.
Szüts Imre, Palasovszky Már
ton és Hidvégi István békési
lakosokat héUőn már fel is
szállitották a Pasteur-intézet~

be. Az_ ebzárlat szigoru ellen
őrzése során 18 kóbor ebet ki
irtoUalL

Orosházán szaporitani fog
ják az utcai tusfürdöket. Is
me; etes, hogy Orosházán még
a mult évben utcai tustürdőket
állHottak fel, amelyek annyira
beváHak, hogy dr. Gabnay
Sándor községi főorvos most
azok szaporitására tett javasla
tot a képviselőtesiü!etnek.

Debrecennek rossz üdet volt
a biztosítás. Debrecen város
vezetősége azzal a gondolatlal
foglalkozik, hogy a város javait
önbiztosítás utján biztositja. A
helyzet ugyanis az, hogy az
elmult· 20 év során 700,000
pengő bizlosilási díjat fizettek
ki és ebből csak 100,000 pen
gőt kaptak vissza. Ha ezt a

. hatalmas összeget önbiztosiló
alapba fektették volna, ma az
alapnak a kamatokkal egyűU

legalább 800,000 pengő vagyona
volna. Debrecennek tehát rossz
üzlet volt a biztositás és most
ennek a konzekvenciáitakarják
levonni, amikor be akarják ve
zetni az önbiztosilást.

legraffináltabb számoló és köny
velőgépig mindent felölel, ámi
csak a modern irodaberen~e

zéshez tartozik.
A vásár pénteken, április 30

án nyilik meg országos ünnep
séggel.

An~akön~"Vi hirek
A gyomai anyakönyvi hh-a

tal könyveibe április ]4-től

április 21-ig a következő be
jegyzések történtek:

Született: Kovács Jánosné
Szabó Annának leánya, Ilona,
ref., Molnár Sándorné Tari J u
Hannának leánya, Eszter, ref.,
Hatvani Piroskának leánya,
Emma, ref., Faragó- Ferencné
Zsombok Margitnak leánya,
Terézia, ref., F. Kiss Bálintné
Kéri Rózának fia, Bálint, ref.,
Imre Elekné Nagy Eszternek
fia, EIE'k, ref., Beinschróth Dá
níelné Czebe Ilonának leánya,
Ilona, rk., F. Kiss Lászlóné
Putnoki Teréziának fia, László,
ref., Pólya Lajosné Kolompár
Piroskának leánya, Ilona, rk.

Házasságot kötöttek: Hégely
Lajos és Olajos Zsuzsánna, Rácz
Péter és Szonda Margit.

Meghalt: Szabó József 80
éves, ref.

G Y Ó g yszertárszolgálat.
Ünnepnapokon és éjjel minden
bónap l-től l5-ig a Máday és
16-tól a hónap utolsó napjával
bezáróan a Balogh gyógyszer
tár tart szolgálatot.

Szerkesztésért és kiadásért felelős

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, GY0tll>

felelős űLe 'vezelő; Wallach Mihály.

Köszönetnyilvánítás!

Mindazoknak, kik drága jó
apánk Szabó Á_ József teme
tésén megielenfeíc, s részvé
tükkel fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek,ezuton mondunk
hálás köszönetet.

Az elhunytgyermekei.

A belügyminiszter feloszlatta egyedüli helyes útja _a keresz
a nemzeti szocialista jelszavak tény nemzeti irány, majd han
alatt szervezkedőnNemzetiAka- goztatta, hogy nem hajlandó
rat Pártját". A párt vezére: még egy általános nyilt válasz
Szálasi Ferenc ellen izgatás ci- tást csinálni A zsidókérdésről

mén bünvádi eljárást inditot- szólva, megáJlapitolta, hogy a
tak - Varsóban új magyar- zsidóság nálunk magas arány
lengyel kereskedelm-i tárgyalá- számát is jóval meghaladóan
sok kezdődnek. - A kormány jutott érvényesüléshez. Végül
heti 44 órában maximálja a al~ról beszélt, hogy az agrárpro
magánlisztviselök munkaidejét, letáriátus anyagi helyzetének
megakadályozza a nem kivá- megjavitására gyakorlati intéz
natos elemek beszivárgását és kedéseket tesz a kormány. 
ezzel többezer mtmkahelyet Rőder Vilmos honvédelmi mi
biztosit az állástalan d plomá- niszter kedd óta Berlinben tar
sok és éreUségizettek számára. tózkodik és hivatalos megbe
Anglia a világ új gazdasági el- széléseket folytat a német ka
rendezésére értekezletet hiv tonai körökkel. - A kormány
.. D ., . Kál á . zó Mikecz Ödön volt belügyi
o~sze. - .. ar anYl m n ml- államtitkárt hmzságügyi állam-
mszterelnok vasárnap nagy be- titkárrá, vitéz Bobory György,
szédet mondott Szegeden. Ki-/ a képviselőház volt alelnökét
jelentette, hogya magyarság belügyi államtilkárrá nevezte ki.

Meghivó..
A Keresztény Fogyasztási és

Értékesitő Szövetkezet Endrőd

1937 május 5-én d.e. t t órakor
Endrődön a Katholikus Nép
házban tartja

1936. ÉVI
RENDESKÖZGYÜL~S~~

melyre a t.. üzletrész tulajdo
nosokat ezennel tisztelettel meg
hivjuk.

T á r g y s o r o z a t:
1. Elnöld megnyitó.
2. Jegyzőkönyvvezető és jegy

zőkönyvhitelesilő ki jelölése.
3. Igazgatóság jelentése a le

folyt üzletévről.

4. ·Az 1936, évi mérleg - és
ei edményszámla előlerjesztése

a felügyelöbízottságjelentésével,
valamint az Igazgatóság és fe
lűgyelőbizoUság részére a fel
mentvény megadása.

5. Esetleges indHványok.
Endrőd, 1937. április hó 24.

Igazgatóság.

. csend-kiáUitás is, amely a leg
modernebb hangszigetelőanya
goket, azok alkalmazási lehe
tőségét és az abszolut csendes

lakás megépilésének módját
mutatja be. Hasonlóan gyakor
lati célokat szolgál a nagysza4

A repülőtámadás bor
ziillmainak és a védeke,
zés módjának bemuta
tása a Budapesti Nem-

zetközi Vásáron

lVagyszabdsu repülőgép

kidllitdssal is bővült a vdsdr.

Szerte a világon, még a
szomszédos Csehszlovákiában
és Romániában is, ugy gyárt
ják és árusHják már a gázálar
cot, mint nálunk a kenyeret
és a lakosság minden rétegét
alaposan kioktatták már arra
a tudományra, amit modern
légvédelemnek hivnak.

Megszólal a repülőtámadás

közeledtét jelző sziréna? Fej
vesztelt kapkodással a lehető

legrosszabb helyekre menekül
nek a tudatlanok, de biztos
védelmet nyujtó tedezékekbe
mennek nyugodtan azok, akik
tudják a leckét. Robbanó,
gyujtó vagy mérges gázokkal·
telt bombák csapnak le? Ment
hetellenül áldozatuk lesz a tu
datlan, de nem kell félni an
nak, aki kijárta a légvédelem
iskoláját.

Ilyen, a légvédelem minden
csinját-binját bemutató tökéle
tes iskolát járhat végig az áp
rilis 30,án megnyiló Budapesti
Nemzetközi Vásár minden lá
togatója, mert a Légvédelmi
-Liga a vásár területén oktatja
ki az érdeklődőket az összes
tudnivalókra. Kétemeletes há
zat épitettek fel, de ugy, hogy
padlástól a pincéig a ház min.,.
den helyisége szabadon látható.
A bemutatókon valójában meg
szólal a veszedelem közeledé
sét jélző sziréna hátborzongató
hangja, majd lecsapnak a kü
lönböző bombák: robbannak,
olthatatlan lánggal gyujtanak,
illatos gázakat lövelnek szét.
Hogy pusztulnak ilyenkor a tu
datlanok és hogy mit kell ten
nie annak, aki biztosan meg
akar menekülni? Kitünően is
kolázott szinészcsapat mutatja
be mindezt a kel esztmetszet
ben épült házon a közönség
nek. A ház közelében épült
600 személyes nagy mmdban
állandóan peregnek azok a fil
mek, amelyek kizárólag repü
lőtámadásokról és a légvéde
lemről készültek, - teljessé
téve a vásár nagyszerü légvé
délmi iskoláját.

Szenzációsnak igérkezik a
vásár repülőgép-kiállitása, a
mely Magyarországon eddig
még nem látott méretekkel di
csekedhetik, mert bemutatja az
összes repülőgép-tipusokat: 
a leghatalmasabb bombavető

től a kiállitáson a közönség
szemeláttára épülő sikló-repülö
gépig.
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Május 2-án nagy májusi est a Haller-szállóban!
~ Tánc reggelig. Farkasinszki Imre muzsikáL
A MANSz kulturdélutánja.

A gyomai MANSz csoport első

kulturdélutánját - amelyf. hó
24 én szombaton délután 3 óra-

-kor lesz az Uri Kaszinó nagy
termében - elhunyt országos
Elnöke és megalapHója: TormnÍ
C'!dle emINéll!'/( szenteli Közre
müködnek: dr. vitéz Haviár
Gyuláné, dr, Házy Béláné, Nó·
nay Ferencné, dr. sarkadi Nagy
Pálné, s Villányi Nándorné, aki
az ünnepi beszédet mondja.
Először szerepel a MANSz 40
tagú leány-énekkara. A nivós
kuHurdélután iránt nagy az
érdeklődés

Nagy erdélyi hangversenyt
rendez az Erdélyi Férfiak Egye
sülete. május 2.-án, vasárnap
este fél 8 órai kezdettel a Ze
neakadémián. Éppen a Rákó
czi szobrának leleplezése nap
ját választollák, hogyavasuti
.kedvezményekkel Pestre utazó
.magyar közönség is gyönyör-
ködhessék Lugosi István táro
gatómüvészetébén, Koréh End
re és Basilides Mária' operai
tagok székely énekszámaiban.
Gróf Bethlen Istvánné, a jeles
irónő 2 uj noveHáját olvassa
feL .Szerepel még Dani bá,
(Hosszu Zoltán), a kis Pécsi
Gizike, az Édes Mostoha film-

. csodagyermeke, vegül a Szé
kely Egyetemi Hallgatók 16
csürdöngölö táncosa. Az ösi...
MO
1'11111114I'IXIII'I"I"

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1937. április 25 én vasárnap,
7 és 9 órakor.

Nagy Kató
világfilInj e!

POMPADOUR
Szerelmi regény.

FÖSZEREPLÓK:
Nagy Kató., Anton

Edthofer., Leo Slezák.
Willy Eichberger.,

XV. Lajos francia király ro
kokpudvarának mozgalmas
életét és hatásos epizódját mu
tatja be ez a film. Csodás szép
ségü jeleneteivel lebilincselő.

Barokművészet

Ausztriában
ismeretterjesztöfilm.

Hangos Magyar
Világhiradó.

székely táncokat, valamint Lu
gossy tárogatÓmüvészt és Pécsi
Giziké! Sovánka Nándor ham
burgi nljáról hazatért teljes
zenekara kiséri. A társadalom
szine-java oU lesz az erdélyi
diszhangversenyen.
Méhellenőr tanfolyam nyilik

Szarvason. Vitéz dr. R'csóy
Uhlarik Béla főispán' közbe
járására a löldmivelésügyi mi
niszter méhellenör tanfolyamo
kat engedélyezeit Békésvárme
gye területére. Gyomához leg
közelebb Szarvason tartanak
ilyen tantolyamot, ahol Szarvas,
Gyoma, Kondoros, Békésszent
andrás, Endröd és Öcsöd el
lenőrei nyernek kiképzésLA
tanfolyam április 21.-én kez
dődik.

Tengerivelőmag_ a!<ció. Gr.
Bethlen Ödönné telki gazdasá
gából a gyomai gazdák részére
50 g nemesilett fajtengeri osz
tatott ki. A tengerH a gazdák
kölcsönképpen, minden ráfize
tés nélkül kapták s az idei
termésböl keH visszafizetniük.
A tengeri vételárát, valamint a
g.-kénti felárat a földmüvelés
ügyi miniszterium fizeti meg
a szaporitógazdaságnak.

Árad a Körös. A tavaszi
nagy esőzések meglehetős áre
melkedést okoztak a Körösö
kön. A Hármas Rörösön vasár
naptól szerdáig közepes árviz
vonult le. Az áradás egyelőre

még emelkedik. A Hármas Kö
rös jelenleg 6 méteres vizál
lású. Az árme~tesitő társulat a
szokásos árvédeimi intézkedé
seket megteHe, bár nem való
szinü, hogy ez az ugynevezett
"zöld ár" még emelkedne, mert
a hegyeken már alig van hó
és igy az ujabb olvadás aligha
okoz magasabb árszintet.

Betörés., Az elmult vasár
napra virradó éjjel betörők jár
tak az orosházi "Hangya" szö
vetkezet irodájában. Feltörték
a Wertheim' szekrényt és tőbb

mint 10,000 pengőt elvittek. A
kár biztosítás révén megtérül.
A teHesek kézrekerítésére a
csendőrség a nyomozást meg
inditotta.

Tenyészkos akció. A földmi
velésügyi miniszteríum a gyo
mai gazdák részére 10 darab
magyar fésüs-merinó tenyész
kost utalt ki. Az elsőrendű te
nyészetekből származó, igen jó
külemü, kiegyenlitett gyapjuval
biró tenyészkosok a közeli na
pokban kerülnek leszáUitásra•.
A 150 pengő értéket képviselő

tenyészállatokéri a gazda csu-I
pán 30 pengőt fizet. A többit
a kincstár fizeti. >

Fiatal tanitó. Ezen a eimen
neveléspolitikai lapot indítot
tak az állástalan tanilók és fa
nitónők, hogy egyrészt a ma
guk problemáit állandóan fel
szinen tartsák, másrészt a ma
gyarság nemzeti jövőjét szol-

. gáljak. A nivós és sokoldalu
ujság, amely Budapesten jele
nik meg évente tizszer, min
den támogatást megérdemeL

Apaállatvizsgálatok a gyo
mai járásban. Gyomán 26-án
9 órakor a községi bikaistálló
nál, 14 órakor pedig a csuda
ballai legelön lesznek az apa
áUatvizsgálatok. Endrődön 27
én 9 órakor, Kondorostanyán
pedig aznap 14 órakor tarlják
a vizsgálatokat.

A Békésvármegyei Szarvas
marhatenyésztőEgyesület kü
lemi törzskönyvi birálatait f. hó
29 én Öcsödön, 30-án Szarvason
tartja. Értesülésünk szerint a
biráió bizottság még a korai
nyár folyamán az Endrődön,

valamint Gyomán megkezdett
birálatait is folytatni fogja.

Gyoma község
ingatianforgal'IDa

K. Szilágyi Et"lka gyomai (akós vett
egy heltelkes lakóházat B. SzabóEtel
ka társai gyomai lakósoktól 1250
pengöért.

Kovács Lajos (nös Csath Ilonával)
gyomai lakós velt 2 h. 431 négyszögöl
tanyai szántóI Kun Imréné E. Kiss Juli
anna gyomai lakos!ól 2100 pengöért.

Bottlik Zsigmond és neje Bányai Te
réz gyomai lakosok vetlek I h.374
négyszögöl elöhalmi szántót Palkó La·
jos gyomai lakostól 700 pengöért.

Láda Albert és neje K Molnár Esz
ter gyomai lakosok vettek l h. 1362
négyszögöl vidólaposi szántót Kovács
Mihály (nős Lukács Lidiával) gyomai
I"kostól 1300 pengőért.

Barátll Mihály és neje B. Marjai Zsu
zsanna gyomai lakosok vettek egy bel·
telkes ingatlant' Heinfarth Józsefné
Akantisz Ida budapesti lakostól l250
pengőért.

Kovács Mihály (nős Lukács Lidiával)
gyomai lakos veti 2 h. 592 négyszögöl
félhalmi ingatlant vitéz Nagy Jánosné
Aranyi Teréz gyomai lakosoklól 1650
peng!\ért.

Kun Imréné E. Kiss Julianna gyomai
lakos vett 246 négyszögöl, l hold 93
négyszögöl, 776 négyszögöl és 284
négyszögöl fél halmi szántókat Koós
Károlyné Szabó Mária és társaitól 2350
pengőért.

Hajdu Károlyné Koós Mária mezőbe

rényi lakos vett 1116 és 341 négyszög
öl félhalOli száutók 7/s-ad részét Koós
Károlyné Szabó Mária és társától 580
P.-ért.

A gyomai kir. jbiróság,
mint tkvi hatóság.
216/1937. sz.

Arverési
hirdetmény-kivonat

Kun Zsuzsánna végrehajtatónak, Né
meth jánosné, sz. Lautner Gabriella,
végrehajtást szenvedö ellen lO11ilott
végrehajtási ügyében a tkvi hatósá~ a
végrehajtási árverést 760 P. tökeköve
teIé, és járuléka behajtása végett a
gyomai kir. járásbiroság terülelén levő.

Gyoma község.ben fekvő s a gyomai
50~8. sz. bctétben A t I. sorsz. 4189.
hrsz. 1123. öl tcrü1elü Csepüskertben
fekvő szánt6nak Németh Jánosné, sz.
Laulner Gabriella nevén álló 1/3 résú
re, 140 P., ugyanazon belétben A t 2.
sorsz. 5521/4. hrsz. 14. hold 453 öl te
rületű tanyaföldön fekvö szántónak,
Némelh Jánosné, sz. Lautner Gabriella
nevén áJJó 1/3. részére 240J P. kikiál
tási árban elrendelte.

Az árverést 1937. május hó 15.
napján d.e. 9 órakor a telekkönyvi
hatóság hivatalos helyiségében
fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a ki
kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb
áron nem adható el.

Az árvereini szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 száza
lékát készpénzben, vagy az 1881. LX.
tc. 42. §·ában meghatározott árfolyam
mai számitott óvadékképes érlékpapi
rosban a kiküldöttnél letenni, vagy a
bánatpénznek előlegesen birói letétbe
helyezéséről kiáJJitolt letéli elismer
vényt a kikiildöltnek átadni és az ár
verési feltéleleket aláirni.

Az, aki az ingatlanért a kikiáltás i ár
nál magasabb igéretet tett, ha többet
igérni senki sem akar, köteles nyom
ban a kikiállási ár százaléka szerint
megállapitott bánalpén:t.l az általa igért
ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni.

Gyoma, 1937. január hó 22. napján.
Dr. Molnár sk. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Szilágyi dijnok.

Felhivás!
Április 25 én délután 2

órqkor jőjjenek el a HOM
BAR irodájába azok, akik
a megalakuló baromfi osz
tályba be akarnak lépni.



ublikáció

Birókűldés: GySC - ETK:
Wer1heim, GyTK-BISE: Hid
végi, TAC-KTK Salgó, MÁV
BTE: Boross, VSE - Törekvés:
Magyar n, CASS - Hunyadi:
Róth.

MAFC - OTK félbeszakadt
mérkőzés ügyében még nem
döntött az egyesbiró, hanem
Takács Dániel játékvezelő je
lentését áUette a Birák Testö
letéhez.

Zamatos minőségű,magas foku
ceglédi fehér, ujbor literenként 40
fillérért kapható Kerekes Károlynál.
Ugyanott az 6 bor literje 56 fiHér.

Egy teljesen uj, alig használt kitü
nő márkájú porsziv.6gép jutányos á
ron eladó. Cím akiadóban. 2-1

Olajos lajos bornagykereskedönél
a jó zamatu Tokaji és Tiszavidéki bor
nak literje 42 fillér. Öt liter vételnél
39 fillér. 4 -1

Kézimunka alkalom. Gyoma Atilia·
utca 19 szám alatt (Ungi féle ház) uj
fajta kézimunkára ügyes ráérö és a
szép kéliillUnkát kedvelő leányok és
asszonyok kerestetnek. A kézimunka
igen egyszerü és kÖp.nyii, bárki által
I -2 óra alatt elsajátítható. Munkadij
darabonként 2 P. 50 fíJL Jelentkezni
lehet naponta vasárnap kivételével a
délutáni órákban. A betanitás dijmen
~~ 4-3

Keresek megvételre 160·-200 hold
földbirlókoL - Eladók: 64 magyar h.
prima ugari szántó nagy g:lZdagági é
pületekkel és gyÜÍllÖlcsössel. - 60 hold
eladó. - 38 holdas tanyabirIok, - 100
hold,- 20 holdas mű·út mellett, 2 1/2

kat. hold keselyüsön, - 5 hold varia
son. - 200 hold és 370 hold haszon
bérbe kiadó. Kisebb nagyobb házak il
község minden részében vannak nálam
nyilvántartva. - Bövebb felvilágosítást
nyujt Izsó Balázs ingatlanforgalmi íro
dája, Gyoma, Horthy Miklós ut.

fA~ftftftftAAftft*ft~ft~~fiftftft"1

I!~~~S~B=z~:a~i~!II 22 f i II é r

I
~~rér I~~j~et~~~~~~lt~~~:I
kert állomásra kis7állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis

I
50 literen felüli rendelésII
fogadok el. Hordót dijmen-
tesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 uapou belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkm- .

I
dés utánvéttel. Egy pengő :ilii
levélbé}yeg ellenében kül- i
dök mmtát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés,

I
tiszta, t.őkéletes zamatl.aak I

és n e m savanyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete

Soltvadkert, Pestmel!ve.

L~~~~flJ

Sporthirek
Április 25.· il~j mérkőzések;

Gyomán: GySC-ETK, Békésen:
GyTK-BISE, Mezőturon:MÁV,
- BTE, Sarkadon: CASS
Hunyadi, Vészlőn: VSE-Tö
rekvés, Turkevén: TAC -KTE.

MTK labdaru;-,ó szakosztálya
megszünt. Amint az már elő

relátható volt, az MTK 1. hó
19-én bejelentette a futbaUszak
osztály megszünését s ezzel a
nagymullú egyesfilet nivás fut
ballcsapata végleg eltünik a
küzdőtérről. Az MTK nem a
futballistái miatt került e szo
morú helyzetbe, azok az utólsó
pillanatig is hüségesen kitartot
tak egyesületük mellett és azok
sorából válogatott játékosok
keiültekki. Az egyesület belső

életében történt szerencsétlen
változások rendltették meg az
egyesület pénzügyi egyensulyát.
Tudvalévő, hogy elnöknek egy
politikailag erősen exponált
egyént választottak meg s
emiatt az egyesület régi támo
gatói sorra kiléptek és meg·
voniák támogatásukat. Ez volt
a közvetlen oka az összeomlás
nak. Minden sportember őszin

te bánattal búcsúzik az MTK
tól. Kár volt ezla kitünő együt
test igy szétrobbantani !

Békéscsabán Pünkösdkor a
Szürketaxi-csapatát látja ven
dégül a CsAK és a Törekvés

Fried· Tibor GySC játékos le
szerelt s igy állandóan rendel
kezésére fog állni egyesületének.

Fekete Gézát, mert a GyTK
-GySC meccsen a birót meg
sértette, 2 hétre eltiHották a
játéktól, de a .büntetés végre
hajtását felfüggesztették. Az
egyesbiró itéletét a meccs ve
zetője, Lupták László megfel
lebezle s ujabb ítéletben Fekete
2 heti letiitását a felfüggesztés
meUőzésével hagyták helyben.
Igy az ETK és II CASS ellen
nem szerepelhet.

6

látta a

..
szivesen

közönség,

Törekvé§ - GySe 1....0.
Mezöberény, biró: Wertheim.

Gj'SC: Szrnkányi, - Fekete,
Szántó, - Mónus,Matlak, Cif
rák, - Kruchió, Lőrinc, Barta,
Takács, Győri.

27 p. ben szöglethez jut a ven·
dégcsapat A berugásl Kertes
szépen iveli kapu elé amit Si
mon kézzel üt be a kapuba. A
tisztán látható szabálytalansá
got a játékvezető is látja és
büntető t Hél az ETK ellen.

Az iram továbbra is tart. A
Gytk-nak jobban megy a játék,
pontosabbak az adogatásaik.
29. p.-ben Nádudvari, Rau ösz
játékból Csikós megszerzi a 2
pontot jelentő gólt, 3-2. A hát
ralévö idő sok szép akcióval
és változatos támadásokkal te
lik el.

A GyTK fürgesége és a
helyzet gyors felismerése fol y
tán megérdemelten győzött. A
csapat ezuttal is lelkesen ját
szot!. Ker!ész kifogástalannl lát
ta el feladatát. A bekkek rég.
nem látott formát fogtak ki.
Vatai visszanyerte régi formá
ját. A halfsorban Bartha, Ná
dudvari II sorrend, de Weigert
is hasznosan segítette őket. A
csatársorban ma a baloldal volt
a jobb, különösen Barii:,: emel
kedett ki. A jobb oldal nem
volt eleget foglalkoztatva, ami
hez hozzájárult Csala sérülése,
de azért itt Olajos labdái min·
denkor veszélyt jelentettek. Rau
hasznosan fogJalkoztaHaCsi
kóst, aki tempábirásáról hir~

neves.
Az ETK is minden dicsére

tet megérdemeL. Szépen és
okosan játszott. Kis szerencsé
vel ő is megnyerhette volna a
mérkőzést. Timár agólokról
nem tehetett. A két bekk jól
játszott. A halfsorbrn Simon,
mint mindég ma is válogatott
formát játszott, kár, hogy meg
sérült. Matuska és Tóth igye
kezett, most utóbbi volt a jobb.
Acsatárlánc leghasznosabb és
legveszélyesebb tagja KuriUa
volt. Mindenben benne volt és
nagy segitője volt Kovács lJ.
nek, aki mindenkor megru~ja

az ő góljait, Kertes II. fürge és
jó szélső. Kovács Ill.-nak és
Pelyvának nem sikerültek ugy
kiszökései, mint társainak, de
azért az együttes kifogástalan
volt.

HidvégH
szépszámu

Tempó GyTK ! Hasonló S2PP
játékot és győzelmet kíl'á/lOk a

BISE ellen is. (Szedő).

PORT
1937 április 24.

GyIK - .ETI~ J""Z (t...1).
Vezette: Hidvégi.

GyTK: Kertész, - Rozsnya i ,

Vatai, - Nádudvari, Barta,
Weigert, Olajos, Csala, Rau,
Csikós II, Bartik.

ETK: Timár, - Kertes I.,
Hnnya, - Matuska, Simon,
Tóth, - Pelyva, Kovács Ill.,
Kovacs II., KuriUa, Kertes I.

Izgatott várakozás, feszült fi
gyelem és nagy közönség, előz

te meg u mindenkor derbi je
leggel biró két csapatnak a ta
lálkozását. A közönség nem
csalódott, mert régen volt a
gyomai pályán ilyen nagy és
fürge játék. A csapatok kellően

felkészültek erre a mérkőzésre.

A mutatott játék alapján az el
döntetlen is reális letl volna.
Hogya győzelem a honicsa
putnak kedvezett, csupán a
kapuelőtti helyzet gyors felis
merése révén sikerült.

Kovács II. inditja a labdát
és rövidesen erős támadás bon
takozik ki belöle. Már az első

percekben a fürge Kertes lab
dáját menti kornerre Kertész.
A berugást Vatai tisztázza. A
játékon meglátszik az izgatott
ság. Az 5. p.-ben Bartik ke
resztlabdáját Csala gyengén iveli
Timár elé, aki fogja. Most uj
ból a GyTK kapuja előtt a
labda, de Rozsnyai és Vatai
bekk-pár ma átlörhetetlen.
Mindkét tábor lelkesili csapa
tát. 16. p.-ben Bertha szökteti
Bartikot, a szélső kapásból to
vábbit a kapu elé, melyből Rau
megszerzi a vezetést 1-0. A
góJra erős ETK támadás követ
kezik, különösen KuriHa és
Simon játszik nagyszerüen. 25
pben Simon megsérül, 8 perc
re kénytelen elhagyni a pályát.
Innen a GyTK veszi át az irá
nyitást és mégis a 39-tk perc
ben Kertes I. beadásából Ko
vács II. megszerzi a kiegyen'Hő
gólt. 1-1

Szünetben mindkét csapatnál
bizakodó a hangulat. A 3 p.
ben Kovács II. pompás lövés
sel szerez vezetést, 1-2. Az
iram a gól után sem szünik,
különösen a GyTK kerül némi
fölénybe és ennek eredménye,
hogy az 5. p.-ben Barlik nagy
lövése köt ki Timár hálójába
2·2. A kiegyenlités után nagy
küzdelem alakul ki. Különösen
Simon és a GyTK védelem van
munkában 20. p.·ben Kertész
ritkán látható bravurral szedi
le Kertes lábáról a labdát, amiért
nagy tapsot kap. 24 p.-ben Csa
la tisztahelyzetböl át tol Olajos
nak, de ekkorra már Kertes
U. is oU van és szögletre ment.

GYOMAI UJSAG
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A szükségjátékosokkal kiálló lmig Urnapján DLASZ ~ BLASZ
GySC nehezen melegedeU be· válogatott mérkőzés lesz.
le a jfttékba. A széteső csatár-
sor ali4 tudott összeholl1i né
hány táinadást és az örökösen
dribliző Barta még a k3pU előtt .
egy méterre is megvárta, mig
leszerelilc A Törekvés sem volt
ugyan jobb és az egy gólt is a
Fekete mögé helyezkedő ö"sze
kötő, óriási ofszejdból lőtte.

Második félidőben végig a GySC
támadott, de Barta a centerben
nem érvényesült, Győri lövéseit
pedig nem kisérte szerencse.
Rajta kivűl a közvetlen véde
Jem, Mónus és Matlak vált ki.
Wertheim sokat hibázott.
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Negyedé"re 1'30 P, fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.
Befizetések postacsekken :

.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszálll 18.280.

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

Falelös szerkesztö: WAGNER MARTON
Sze~kes%t55ég és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'i' o tn a. Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyh3iábos (55 mm széles) i cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszőri hirdetésnéi IQ százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdelésnél 20 százalék és
félévi hirdetés eserén 2..') százalék kedve7.ménvl adunk.

Értesülésünk szerint, ameny

nyiben a honvéd kincstár Gyo

ma mellett dönlcne, egyelőre

egy kaszárnya és tízenkét tisz

ti lakás épiléséről volna szó.

Abizollság Gyomúról Mező

tUITa távozolt, hasonló rendel

tetésseL

több annyira speciális, h 'gy
azokat a Meteorológiai Intézet
külön szerzi .be a földmivelés
úgyi miniszteriuIll útján. P~l

dául párolgásmérő alig van az
országban s huz;,mosabb időre

tel'jedö adaltal az Alföldön la
hin csak Kecskemét városa
rendelkezik.

A Schnick BéJa vezetésére
bizoLL állomás elsősorban a
hel \ i időjárás tényezőit és a
helyi gyümölcstermelés függő

ségeit van hivatva tisztázni. A
kutatások eredményei azonban
sok vonatkozásban, legalábh is
az AlIöldel illetőleg, általános,
ságban is felhasználhatók lesz
nek. Természetesen ennek el
sősorban Gyoma és környéke
veszi hasznát, különösen . az
öntözés szempontjából.

A Kecsegészben e~yébként a
talaj 1,00 méteres mélységig
terjedő nedvességének állandó
megfigyelése már régebben fo
lyik, hasonlóképpen a talajnak
különböző mélységekbeiI való

. hömérsékleli megfigyelése szin·
tén huzamosabb iut'je tart. E
zenkivül a csapadékviszonyo
kat évek óta s a hőmérséldeti'

viszonyokat a talajmentélI, va·
lamint 50 cm és 150 cm. ma
gasságokban maximum-mlIu,
mum hőmérókkel már régóta
mérik, illetőleg figyelik,

Annyi bizonyos) hogya rész- .

tájékoztat'
,

yarnan

ző kiséretében jiu'lak al íizf3s

zugban, az Iványi malommal
szembenlévö területen és a
Faltyason, ahol a Tisza malom
irányúban lévő terület még a
legalkalmasabbnak látszik fl

kivánt céh-a,

meteorológiai állomást álliloll
fel és azl ,dr. Berkes Zoltán
meteorológiai intézeti tanár az
elmult hét folyamán már üzem
be is helyezte

Az állomás felszerelései kö
zölt fontosabbak a nedvesség
mérő, párolgásmél ő, szélsebes
ségmérő készülék, továbbá a

Jagyjelző készülék" a különféle
száraz és nedves hőmérőI" la
lajhőmei-ők) stb. Ezek közül

A honvédki cstár
tárgyalásokat f Iytatott
egy :lászl' a· kat naság állandó

elhelyezése érdekében

Néhány nappal ezelőU rend
kivül nagyjelenlöségü intéz
ménnyel (ett gazdagabb Gyo
ma. A földmivelésügyi minisz
ter méllányolva Schulek Béllt
nak, az Ivánfenéki Ármentesitő
és ÁI:vizszabáiyozó Társulat fó

mérnökének a saját kölls~gén

már négy év óta folyamatban
lévő mikróklimai kutatásait,.
kecsegési gyümölcsösében kü
lönféle műszerekkel telszert~ll

naság állandó elhelyezése ér
dekében híjékozódó, táJ"gyalá
~okal folytatott a közs{>gi clől

járósággal.

A bizottság rövid tárgynlás
után helyszini szemlére indult
a község. különböző részeibe,

Nedvességmérő, párolgásmérő,

fagyjelző, szélsebességmérő állo

mást állitanak fel Gyornán

Aprilis 27-én, kedden déle-I hogy az esetleg épitendő ka
lőlt egy kalonai bizoUság járt· szárnyának megfelelő helyet
Gyomán és egy zászlóalj kalo· laláljon. Pánczél Emil" föjegy-

ulópia. élénken igazolják azok amelyet a terv kivitele érdeké
a hajdani I.atonavárosok, ame, ben ki kell ft'jtenünk, Mégegy
Iyek fejlődésüket és gazdagsá- szer is arra kérjük tehát G)'o
gukat nem ulólsó sorban a ka- - ma község vezetőségél és nIln
tonaságnilk köszönhették. 'den polgárát, hogy fogadja sze-

De ne csak anyagias szem- reteltel a honvéJkincslár ter
szögből nézzük a dolgot Akkor vét és annak kivitelét a maga
is minden lehetőt el kellene részéről is, ha kell a legna·
követni a katonas5g idehelye. Kyobb áldozatok árán is bizlo
zéséért, ha az a községre . néz- sitsa, mert lalán eltől függ.
ve egy tillér an agi előnnyel hogy Gyomából lesz e valami
sem J'a'rna, met·t ha nl a's tlelll Iwr nagyvá os és a magY:Jrság
is, társadal mi éleI ünk rögtön
megélénkülne és ami szintén életében belölti e majd 3zt a
nem lehet közömbös, a nivója szerepel, amelyre lakosságának
is emelkediIe. Már egymagában életrevalóságánál és földrajzi
ez megérné azt a gondoskodásf, helyzeténél fogva hivat va van.

Meg kell ragadni
az alkalmat

A honvédelmi kincstár azzal
a tervvel foglalkozik, hogy
Gyomán vagy Mt'zőturon, eset
leg más alkalmasnak látszó
helyen egy zászlóalj l,atonasá-'
gol helyez el. Hogy ez micsoda
elönnyel fog járni a kiválasz
tandó helységre nézve, azt
szükségl el en "különösképpen
hangsulyozni. Egy egész sereg
épület épitése válik szükséges
sé, anii jelentösen megjavilja a
gazdasági élet vérkeringését és
csökkenti a munluinélküiiséget,
de ezen tulmenöleg állandósul
egy olyan állapot, arnely fel
fókozza a szerencsés belyzetbé
kerülő helység egész ipari és
gazdasági életét, hogy a lárs<I
dalmi élet megélénkülésérőlne
is beszélj ünk.

Olyan előnyök ezek, ame
lyekért él demes min-Jen lehe
tot elkövetni. A versengé!' nem
is fog elmaradni és épen ezért

. már· most nyomatékosan hang
sulyozni ldvánjuk, hogy Gyo
mának a katonaság idehelye
zéséért minden lehelő áldoza
tot meg kell hozni. ÁlJjon a
község a lehető legnagyobb
e.lőzékenységgel a honvéd kincs
tár rendelkezésére és biztosit·
sa azokat' azclőfeltételel,et,
amelyekhez a terv kivitelét
kölilc

Egy pillanatig sem lehet két- '
séges. hogya legnagyobb be
fektetések is meghozzák a ma
guk gyümölcseit, mert hisz ar
ról van szó, hogy közel ötszáz
emberrel több lesz a biztos fo
gyasztó, akik fizdésüket ill fog
ják elkölteni és elsősorban az
itteni kisemberek biztosabb
megélhelését fogják alátámasz
tani.'

Ragadjuk meg a talán soha
vissza nem térő kedvezőalkal
mat, .amely alkalmasnak látszik
arra is, hogy Gyoma további
fejlődésének hatalmas lendüle
tet adjon és lerakjuk az' alap
jait egy eljövendő vidéki nagy
városnak, amely talán már a
Gyomával lassan összeepüJő

EndrődÖt is magába foglalhat
ná. Hagy ez mennY'ire nem
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A Békésvármegyei
Gazdasági Egyesü
let tanulmányútjai

A Békésvármegyei Gazdasági
Egyesület a vármegyénktől . tá
voleső vidékek mezőgazdasági

kuUurájának tanuhl1ányozására
tagjai számára több tanulmány
útat rendez. Az első ilyen ta
nulmányút május 30-án vasár
nap Mezőhegyesre, az, állami
Plénesb -rtokra vezet. Időtarta

ma 1 nap_ A második tanul
mányul 9-10 napra terjed ('s
az alsó Dunánlúlon vezet ke.
resztül. A tanulmányi lársaság
junius hó első hetében indul
Békésc~abáról k é n y e l m e s
M .VAUT 32 személyes auló
buszon.

A dunántúli út költségei mint
egy 40 pengől tesznek ld a cca
1500 km-es útvonalon. A me
zőhegyesi uliköltség nagyon
minimális I~sz.

A Békésvármegyei Gazd,?sági
Egyesület elnöksége ezuto~ is
kéri a tanulmányútak iránt ér·
deklődő tagjait, hogy részvételi
szándékukat már most közöljék
az egyesület titkári hivatalával
(Békéscsaba, Ferenc József-;ér
6), mert az előrelálha'óannagy~

számú jelentkezőknek csak a
jelentkezés sorrendjében tu
dunk helyet biztositani.

Vármegyei
állatkiállitás és vásár

Szeghalmon
Békés vármegye törvényható

sága a Békésvármegyei Gazda
sági Egyesülel és a vármegyei
gazdasági felüpyelöség közre
működésével május 23-án Szeg
halmon vármegyei állalkiállitást
és vásárt rendez. A kiállilás
előkészítése erős ütemben fo
lyik és rövidesen szétküldik a
kiáÜitók jelentkezésére· .szolgá
ló iveket és a kiállítás tájékoz
tatóját.

A kiálIitással kapcsolatos min
dennemü érdeklődéssel a Bé
késvármegyei Gazdasági Egye
sülethez (Békéscsaba) lehet for- .
dulni.

Az Q.TJ. nyolcvan
gyomai tanoncot és
gyárimunkást 2 heti
üdülésben részesit

Az OTI gyulai kerületi pénz
tára junius 1 és szeplember 15
között az idén is megrendezi
a fiatal koru férfi biztositottak 
2 hetes vidéld üdü1tetését.

Az üdüItelésben c,>upán 18
éven aluli és csak az intézet-

Örömmel tekintünk az összel

megkezdödő kuItui'délulánok
elé.

hagyta és az ünnepségen kül
döttséggel képviselteti magát.
A felavató beszédet valószinii
leg Rátvay Imre tábornok
mondja_

A kérdéssel szerdán délután
foglalkozott ai épitésügyi bi
zottság, de érdemleges határo-
zatot nem hozott.

a Mansz nagy megalapítójának,
Tormay Cecil emlékének szen
teltek.

Az országzászló Bizottság or
szágos központja értesiletle
Gyoma község elöljáróságát,
hogy az országzászlónak junius
6-án történő felavatását jóvá-

A népiskolai tankötelesek
összeirása alapján a tanfelügye
lőség utasilotta a községi elöl
járóságot, hogy Keselyősön is
kolát létesitsen.

Foglalkozzunk
selyemgubótermeléssel

Kaptuk és közöljük az alábbi sorukat : A selyemtenyésztés
könnyű munka, amellyel egyéb gazdasági munkák elvégzése.
mellett a család apraja-nagyja foglalknzhat. Pénzbefektetéssel
nem jár, mert a hernyókat és tenyésztőpapirokat az állam in
gyen adja.

A hernyók fejlődése ugyan 30 napig tart, de az első helek
ben alig adnak munkát és igyc,sak az utolsó 8-10 nap alatt
van velük teljes napi elfoglaltság~

A kilogrammonként egy pengős beváltási ár mellett a se
lyemtenyésztésnél egy munkanapra áUaglsan l pengő 60 fillér
keresetet lehet számítani, de ez a napi kerlset a 2 pengőt is
elérbeti, vagyis

egy tenyésztő csald pár hét alatt könnyen
juth~t 40-60' pengö mellékkeresethez

ügyes és törekvő tenyésztő

azonban 80-100 pengő és ennél nagyobb
összeget is elérhet.

Ennek igazolására a mult évben selyemgubókért 100 pen
gőn felülí kereseletelért tenyésztők kŐíúl példaképpen felsorol
juk az alábbiakat:

Pasti Istvá.n földmUves, Kékesd 120 penglS 60 fillér
Lévai Jánosné napszámos, Kétegyháza 111 83
Imre József földmUves; Kékesd 112 34
Fábián István napszámos, Nagyharsány 143
Bán Gyula szikvízgyártó, Balatonudvari 103 47
Magyar Ferencz földmUves, Jánoshálma 101 18
Trautmann Henrik földmlJves, Vars~d 102 30
Izsó József kisbirtokos, Gyoma ·136 3-1

A selyemtellyésztéssel szerzett kereset már azért is külö
nösen megbecsiilendő, mert arra éppen aratás előlt, tehát a leg
pénzinségesebb időb<ln lehet szert tenni. A tenyésztőkgubóvál

táskor a vételárat azonnal megkapják.
Azok a tenyészt6k, akik legalább 35 kilogramm I. osztál)'ú

gubót szolgáltalnak be, a gubóvételáron felül jutalmul

egy női fejkendőt is kapnak.

Saját és családja érdekében teszi tehát, ha minél előbb je
lentkezik a községi selyemtenyésztési felvigyázónál, mert a her
nyók kiosztása a napokban már megkezdődik.

Budapest, 1937. évi április hó.

M Kir. Országos Se!)'emtenyésztési Felügyelőség.

ISKOLÁT LÉTESíTENEK
KESELYŐSÖN?

~

~-_--..~~-

lökészületek
az országzászló

felavatás,ára

Nagyszerüen sike
rUIt él MANSz első

kulturdélutánj él

ben már eddig végzett megfi
gyelé~ek, valamint az ujabb
műszerekkel végzendő megfi
gyelések, egészen kivétélesen
gazdag adatokkal fogják feltár
ni azokat az időjárási és talaj
tani tényezőket, melyek az ön
tözéses gazdálkodásra -nézve
elemi fontosságuak, s melyek
ilyen sokoldalmm és részlete
sen hazánban még sehol sem
végeztek.

A MANSz április hó 24·iki
kulturdélutánjáról kaptuk az
alábbi beszámolót.

"Nagy és előkelő közénség
jelenlétében zajlott le az Uri
Kaszinó nagytermében a Mansz
első kulturdélutánja.
~Dr. vítéz"Haviár Gyuláné 

miután ödvözölte a megjelen
teket ésa közönséggel együtt
elimádkozta a Magyar Hiszek
egyet. - elnöki megnyitójában
röviden vázolla a kulturdéIu
tánok programmját Szeptem
bertöl kezdve minden hónap
első vasárnapján kulturdélutá
nokat rendeznek, amelyeknek
miisora nagy magyar irók ma
gyaros vonatkozásu miiveiből,

illetőleg azok ismertetéséből

fog állani, hogy ezzel is hoz
zájáruljanak a nemzeti és ha
zafias .gondolatok ébrentartá
sához.

Utána Villányi Nándorné, a
kulturszakosztály vezetője tar
toHa megiinnepi beszédét Tor
mai Cecilről. A gyönyörüentel
épitett beszédben megemléke
zett a Mansz nagy megalapító
jának egész életéről, nagysza
básu irodalmi munkásságáról,
s nemcsak mondanivalóinak
tartalmával, hanem lebilincse
Wen kedves előadásával is ma
gával ragadta a közönséget. 
A következő három műsorszám

egyaránt igazi élvezetet, szer
zett. - Dr. sarkadi Nagy Pál
né Tormay Cecil: "Virágok vá
rosa" cimü regényének hatása
alatt irott hangulatos szoneUjét
adta elő bájosan és közvetle
nül, majd dr. Házy Béláné fel
olvasta Tormay "Viaszfigurák"
cimű noveHás kötetéből az
"Időtlen boh"-ot. Gyön}'örü
szépnoveUa tökéletes vissza
adásával könnyekig meghatot
ta a hallgatóságot. Nónay Fe
rencné a "Töredelem" cimű

hazafias költeményt szavalta el
biztonsággal és hozzáértéssel_
Magyaros ruhájakövetésre mél
tó példa.

A Himnusszal fejeződött be
a nivós miisor, amelyet egészen



GYOMAI UJSAG 3 1937. május 1.
~~~~""~~'Y'Qa.1t!;jJ .......~.......~~~

Május 2-án nagy májusi· est a Haller-szállóban t
Tánc reggelig. Farkasinszki Imre muzsikát

Nedves ruhára egy ke

vés VIM-et szórunk és

ragyogóvá tisztítja az

MINDENT nszrn

Uj felszereléssel
kell ellátni és de
centralizálnikell a
tüzoltószertárt

Hl emlitjük meg. hcgy Arany
Gusztáv április IS-án dr. Sor
bán Jenő tőszolgabiró jelenté
téb.·n mindvégig rendkivül ér
dekes légoltalmi előadást tar-.
toU a községházán, a községi
előljáróság és a légollalmi bi-.
zoUság tagjainak jelenlétében.

Előadása bevezetésében .a
légitámadások alapel veiről···· be
szélt, ismertette a romboló bom
bák hatását, az ·eHenük való
védekezés módozatait,· majd
részletesen kitért a gyujtóbom
bák kártevéseire. RámutaloLL
arra, hogy egy 9 repülőgépből

álló repülőgépszázad6000 gyuj
lóbombál képes magával vinni
és azt leszórnÍ. Ho~y ez ~UÜ

jelent, annak illusztrálására el
mondotta, bogy még abban az
esetben is, ha a 6000 gYlljtó
bombának csak 1 százaléka la
lál célba olyan helyen, ahol
éghető anyag van, minimálisan
60 tÍizeseUel keH számolni. Ez
a körülmény meggondolilsra
kell, hogy késztesse Gyoma
község közö·nségét is. Semmi
esetre sem szabad megelégedni
Gyoma lassan mozgó .füzoHó
szereivel, hanem autófecsken
dől keH beszerezni.

Előadása további során rá-

Az ülésen a légoHalmi elö
irások figyelembevételével meg
állapitoHák a telálliland.ó légol
talmi osztagok létszámát, elha
tározlák azok sürgős megszer
vezesét és kiképzésük megkez
dését.

küldöttje vezetésével· ülést tar
toltak Gyoma és Endrőd köz
ségek légoltalmi vezetői és pa-
rancsnokai. .

szerződtelik és erre az időre

300 márka fizetést és teljes el
látást, jó m~gyar kosztot kap
nak, azonkivül az ulikölLségü
ket is megtérilik.

A munkáscsapatot úgy álli t
ják össze, hogy annak 60 szá
zaléka a nők és 40 százaléka a
férfiak közül kerüljöu ki. A
német kormány ugyanis ezt a
csoportosítást kötölte ki és ra·
gaszkodik bozzá, hogy a mun
káscsapatokban a nők .legyenek
többségben.

bennünket közelről érdeklő

autóbuszjárat Szeghalomnál
csatlakozik a debreceni autó
buszjárathoz, amely Püspökla
dányon keresztül Békéscsabát
Debrecennel köti össze.

felel meg a vállalt kötelezett
ségnek, ugy ellene tisztességte
len vel'seny eimén lehet az el
járást megindítani. A ter veze
tet a kamara jóváhagyás végett
bemutatta a kereskedelemügyi
miniszternek és a legközelebbi
miniszteriális értekezlet alkal
mával javasolni fogja ennek a
fakullativ rendszernek általá·
nossá tét elél.

Április 29-én, csütörtökön
délelőtt dr. Sorbán Jenő tőszol

gabiró és a szegedi légoltalmi
parancsnokság egy őrnagy ki-

Beavatott helyről nyert érte
sülésünk szerint a MÁVAUT
aulóbuszjáratot állit be Endrőd

Gyoma és Berettyóujfalu között.
A részle:ek még hiányoznak,
csupán annyi bizonyos. hogya

vétetnek a kamara szaboU ár
közösségébe. Ennek a közös
ségnek a tagjai a kamará'ól
üzleliikben ldtüggesztrndő iga
zolást kapnak, hogy náluk az
eladások kizárólag a szabott ár
rendszere alapján eszközöllet
nek. A tervezet szerint ebbe a
szabott ár közösségbe való be
lépés nem kötelező, Je. ha Ya
laki vállalta a belépést és nem

agyar répamunkáso
kat keresnek Német

országba
6yonláról 50 munkást visznek ki, akik 6

hónapra fejenként 300 márkát, teljes
ellátást és utiköltséget kapna k.

Oyomán és .Endrődön
megkezdődik dzintenziv
légoltalmi szervezkedés

özvetlen autobuszjá
rat yoma-Endrőd és

Berettyóujfalu között

A budapesti némel követség
felkérésére a magyar kormány
répamunkásokat közvetít Né-

,metországba. A munkások nagy
részél, mintegy 600 munkást
vitéz dr. Ricsóy Uhlarik Béla
főispán közbej árására - Bé
késmegyéböl viszik. ki, Gyomá
ról 50 munkáskivHeléről van
szó: A jelentkezések már foly
nak. Eddig több mint 100 mun
kás jelentkezett, de kiválogatá
suk még nem történt meg.

A munkásokat 6 hónapra

dr. Bölcsházy Zoltán
a gyomai járásbiró

ság új elnöke

A- szegedi kereskedelmi és
iparkamarához az utóbbi hetek
folyamán ~öbb javaslat érkezett
be, hogy a kamara tegyen lé
péseket a szabolI árak rend
szerének állalánossá tétele ér
dekében. A kamara megállapi
tolla, hogya szabott ár kétség
telenül a kö/.vellen vevők ré
szére történő eladásnak legfej
lettebb, legmegfelelőbb és leg
inkább megnyugtató formája,
de nem alkalmas arra, bogy
bevezetését törvényi vagy ren
deleti intézkedéssel kényszeritő

formában mondják ki. Ebből

a megfonlolásból kiindulva, a
kereskedelmi és iparkamara
legutóbb meglartotl teljes ülése
egy szaboU ár tervezetet készi
tett, amelynek alapján a7.ok
a kereskedők, akik a tervezet
rendelkezéseit magukra nézve
kötelezőnek elismerik, illetőleg

kizárólag szabott áron való el
adásra kötelezik magukat, fel-

A kormányzó az igazságügy
n1Íniszler elölerjesztésére dr.
Bölcsházy Zoltán gyulai kir.
törvényszéki biról a gyomai já
rásbíróság elnökévé nevezte ki.

Dr Bölcsházy Zoltán lön'ény
széki biró egy év óla a gyulai
büntetőtörvényszék Ungvári
tanácsának voH a tagja. A gyo
mai járásbiróság elnöki székét
juliusban veszi át.

nél öregség esetére biztositott
tanoncok; kiIutók, gyári mun
kások, ipari alkalmazottak, stb,
vehetnek részt, tehát kereskedő
tanoncok elárusiLók, kereske
désben IdszoJgálók, - vagyis
a "Mabi" tagjai nem,

Gyomáról 80 jelenlkezőt

vesznek fel.
Bizunkhenne, bogv a mun

kaadók megértik és teljes mér
tékben méllányoljnk az üTI
nak ezt a nagyhorderejü, e
gészségügyi szempontból felbe
csülheletlen akcióját és nem
gördilenek akadályt az elé,
hogy íialalkoru aikalmazottaík
résztvehessenek a 2 hetes üdül
telésí a',cióban.

Mozgalom a SZél

. boa árak bevezetése
érdekében
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Élet halálharc az ósndőbe '.
Százezer magyar él Braziliában
tropikus forróságban, ezer élet·
vesZl"delemben és az őse; dők

bOt'zalmai közölt Erről a rend
kivül érdekes témarólközö!
cikke! Tolnai Viuíglapja uj szá
ma, amely g3Zdag tartalommal'
~s nagy terjedelemben most
me~jelent. További cikkek: Há
borus készülődés a békél e, Di
vat és sebészet, A Nagyságos
fejedelem, Hány éves koráig
hódító az asszony, Botrány az
!1dvarnál, A négylábon járó
emeletes házak világa, stb. A
legkiválóLb magyar irók no
velláin kivü!, nagyszerü folv
!atásos regényt és közel száz
pompás képet talát az olvasó
a népszerű hetilapban. Tolnai
Világlapja egy száma 20 fillér.

lVlár k;umplibóJ is lehet üve·
get késziic'1i. Nem gondolla
volna a· jó öreg krumpii ab·
ban az időben, amikor még
királynő hordozta a fején a vi
rá!-,ját, hogy népszerüsitse a
krumpli gumójál, milyen neve
zetes esemény fog történni ve
le abban az időben, amikor
szerelil\. fellal<i.lni a fából vas
karikát is. Amszbrdamban eg)'
mérnök addig törte a tejét, a·
mig kitalálta a módját, h05Y3n
lehet a burgonyából üveget ké
szíteni, Már épitik isa gyára!,
abo( az ujfajla üveget fogják
gyártani. Eszünkbe jut az eset,
amikor egy magyar vidéki vá
rosban, ahol rengeleg barack
terem - azt se tudják, hogy
mit csináljanak vele, különösen
jó termés idején - vaIaid arra
tanilotla a helybeli asszonyo
kat, hogyan lehet a sárgarépá
ból csinálni baracklekvárt. A
jó krumpli mostanáig finoman
érezte magát sülve, főve, gő

zölve, piritva, héjában, héja
nélkül mindenféle formában.
Azt nem lehet tudni, mit gon
dol majd magáról, amikor po
hár, üveg és más efféle lesz
belőle. Tréfa ide, tréfa oda,
azért mégis csak nagy jelentő

sége van a találmánynak Re
mélhetőleg a krumpliból ké·
szült üveg olcsó lesz és ma
radni fog annyi a megüvegese
deU krumpliból, hogy a sze-o
gény ember jóllakhasson belőle.

A Gyomai Vjság nyomdájában

egy 15-16 éves leány felvétetik

OrS7~gos vásárok. Május 10
én Körösladányban, 23 -án Ko
mádiban országos kirakodó· és
állatvásárt tartanak..

Hetivásárok KOi1doroson.
A kereskedelemügyi miniszter
engedélyezte Endröcl közsé"_ o
részére, hogyaterületéhez tar
tozó KOlldoros lanyán minden
pen tel; en il !lal!elhajlás nélküli
heü kirakodó. vasárt tartson.

",O §zdza.lékos uta
zási kedv~zményre ,jo
gosit6 igazolvány.kap
ható a .főelárusitónál :
WAGNER MARTON fiai·,
cégnél, továbbá Bácsy
és Tsa BankházJ Ber
kovics Ado!f, Domokos
Albert és ifj. Varga Pál
náL

MeghiYó..
. A Keresztény Fogyasztási és
Értékesitő Szövetkezet Endrőd

lú37 május 5-énd.e. 11 órakor
'Endrodön a Katholikus Nép
házban tsrtja

1936. ÉVI
RENDESKÖZGYÜL~SÉ~

melyre a L üzletrész ln13jdo
nosokat ezennel tisztelettel mea-
hivjuk. . <>

Tárgysorozat:
.1. Elnöki megnyitó.
2. Jegyzőkönyvvezető ésjegv

zőkönyvhitelcsitő kijelölése. .
3. Igalgatóság jelentése a le-

folyt üzletévI'öl. .
4. Az 1936.. évi mérleg· és

e edményszámla elő!erjesztése

a feJügyelöbízoltságjeleniésével,
valamint az Igazgalóság és fe
lűgyelőbizoltság részére a fel
menivény megadása.

5. Esetleges indiLványok.
Endrőd, 1937. április hó 24.

Igazgatóság.

és helyes elintézésére. A cse
remozgalom irán! érdeklődő i.
t. Olvasóink forduljanak köz
vetlenüL aVerband der Ungarn
freundehoz. (Wien I., Kárlner
ring 3), ahol minden felvilágo·
sitástmegadriak és a szükséges
nyomtatványokat megküldik. ;

Sportpimadol1!1ák civilben.
Három hires sportcsillag prÓ
zai foglalkozásáról érdékes ké
pekkel illusztrált cikket közöl
a Délibáb uj száma, amely
nagy terjedelemben és gazdag
tartalommal jelent mE"g. Pom
pás, illusztrált rádiómüsorokal,

. egyfelvonásos szindarabot, pre
mierbeszámolót, szinházi plety
kákat,· nagyszerü filmrovatot
és több mint száz szebbnél
szebb képet blál az olvasó a
népszerü szinházi képeslapban.
A Délibáb egy száma 20 fillér.

~~~~*~~U~U~U~

I
Nagy választékban igen I
O L C S Ó SIREMLÉKEK

műkö,márvány, gránítböl.1

I
R ól j z o k k al dijmentesen

felkeresi

WERNER ED~NÉésTársa

Békéscsaba,Andrássy u. 27.1
~ft~~ftftfift~Afift~~ft~

Gyári árban kaphatF;;;~~
és SAMOTT árut, disztéglát, I
metlachi lapot TETŐFEDŐ·

PALAT stb., a DRASCHE gyár
képviselöJénél: WERNER

EDÉNÉ ésTAR~ÁNAL

BÉKÉSCSABA, ANDRÁSSY UT
27. sz. - Nagy raktári ké:,z1el!
~ f •

"Május est" aHoIkrban.'
Farkasinszky Imre zenekara, az
aranyifjúsággalkarőltve május
2-im, vasárnap este fél 9 órai
kezdettel, a Holler-szánó összes·
termeiben "Május estet" rendez,
a Zöld kereszt akció javára ..
Belépődijszemélyenként IP.
A zenét Farkasinszky Imre tel
jes zenekara szolgáltatja. Kérik
úgy a hölgyeket. mint az ura
kat, hogy az estélyi ruhát le
hetőleg mellőzzék.

"Osztrák magyar diákcsere
mozgalom." A Verband der
Ungarntreunde (BécsiMagyarba
rátok Szövetsége, Wien L,
IÜrntnerring 3.), amely mar
négy éve folylatja ebbeli mü
ködésél, megkezdte ezidei, a
közjót szolgáló· önfeláldözó
munkáját az osztrák-magyar
diákcsere mozgalom terén,
amely abból áll, hogya nyári
szünidőre milldkétnembeli diá
lwt utal be vendéglátó magyar
pajtásail,hoz, főleg abból a cél·
ból, hogy az osztrák diákság
magyar pajtásai! a német nyelv.
re megtanitsa. A Verband der
Ungarnfreunde lehetövé teile,
hogy ezt a vendéglátást a ma·
gyar diákság Ausztriában be·
utalt pajlásaiknál karácsonykor
és husvetkor viszonozhassa. A
Verband der Ungarnfreunde
ezen a téren elért, közmegelé
gedést és elismerést biró tevé
kenysége nemcsak az osztrák
érdekeket védi, hanem elsösor
ban tekintettel van a magyar
ság és a magyar vendéglátó
közönség -követelményeire és
íösulyt helyez ezeknek jogos I

I

re••rti

Korona Hangos Mozgó Endrőd

M&étft*M''5é '.lh#9 j

16 ballaijárás nyári haszná,
latra ldadó Érdeklődni lehet a
W AGNER- fatelepen.

HO
1937. május 2-á!1. vasárnap,

7 és 9 órakor.

Szerelem! Szenvedély!
izgalom!

Mazurka
Dráma.

F Ö· S Z E R E 'p L Ö 1(:

Pola Ne~ri, Ingcborg
Thcek., Paul Harünan,
Aibrc(:ht §«:hönhals.

Izgalmasan érdekes és egyre
fokozódó batásu fordulatai so
rán pereg le e lélekdráma. A
leghatásosabb film, a melyet
valaha mozivásznon láttunk.

A műsor kiegészitve
vígjáték

és

Hangos Magyar
Világhiradókkal.

mulatott apadiások lomtalani
tásának .szükségességére, majd

bejelenteHe, hogy a légoItalmi
tüzőrséget 32 fővel. megalaki-
totta, ezt a IéI számot azonban Kozgyülés. A Gyümölcster-
minimálisan 50 főre kell fel-I melők Országos EgyeSülete. má
emelni.: jus 6-án d. e. 11 órakor az

A légaltaimi tűzórák február OMGE (Budapest, Közle\ek-ut
22-től április 12 ig 22 elméleti ca 8) nagytermében rendes évi
órán nyertek kiképzést és már közgyűlést tarI, melyre a tago
a gyakorlati ldképzésük is mea. kat ezulon is meghivja az el·
kezdődött. bnökség.

E ,' 'l b 'l' l Látogatás a gyomai államiZlhan arro esze l, lOgy a ,..,.. ...
t - It' I' l d 1"'1' polgan lslwlaban. A szegedIuzo oszer ar eeen ra Iza III . . ,

k II t II l
, 'Iá tankerület lur. fóigazgatóságe ,mer egyese eges egI - , .. . ..., ..

d ' lé '(- . ll' reszérol dr. Révfy Erno arn -ma as ese n az egesz uzo 0- . ,

felszerelést egyetlen IOmboló lIs 2~-2~ én me~l~tog~Ha.a
bomba tönkreteheli. FelLéLlenül gyomaI alI. polgan. IskolaI.

ld
' , k' "1 Ugya vezetés, valammt az ok-

mego asra var azon lVI] a " .. o •

, , h" ké d' . l tatOl és nevelOl nlllnka tekm-vesze& VIZ laUY r eS,e, mer " ' .
. élk "l l . kb· t :'It ,> , tetében a legteljesebb rnegelé-

VIZ n· II a egJov UlO .osag ... ,...
t·· l' 'th ,. f J d tát gedését es ehsmereset feJezlesem_ e .leS) e·l .. e a a . . . ' .

B éd é é
, . ké I kl és az Iskolát mmden tek n-

esz e v g n arra _ r e az . _.
g b '"It· l· t' ··h-···.··· ·-:1· k telbenmllltaszerunekIsmertee1.e y egyu e {e , ,. -ogy egyene'

apost()I~L·a;légoltalomnak·'és
tegyék: meg;'ászükséges iniéz
kedéseket: ,- , ,

Rövidesen. e lk é
s z ü l a !égoltalmi
költségvetés

Az. előadásulán dr. Sorbán
Jenő főszolgabiró bejelentette,
hogy a légoHalmi köILségvetést
már május havában elkészitteti
a községgel és gondoskodik ar
ról, hogy azt rövidesen jóvá·
hagyják. A költségvetés mint
egy· 20,000 pengő, kiadással fog
számolni, ami a község háztartá
sában évi 10 százalékos kiadási
többletet jelent.
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A nagyvilág hirei

Gyoma község
inqatlanforgalrna

tzsó Ambrus (nős H. Kovács Emilia
val) algyói lakos vett I hold n07 négy
szögöl félhalmi szánléot H. Kovács ka
jos (nős Cs. Varga Teréziával) gyomai
lakoslói 1200 pengőérI.

E Kiss Sándor (nns Mariai Eszler~

rel) gyomai lakos vett 575 négyszögöl
cifrakerti 5zőlől Izsó julianna szentesi
lakostól 350 pengöérl.

Nagy józsef és nej~ G. Kovács Er
zsébet gyomai .Iakosok vettek egy bel
telkes lakóházat Perei Gábor és neje
Gál Eszter bul1afoki lakosoldól 800
pengöérl.

Kocsis Sálldorné Heinfarlll Maguólna
gyomai lakos vett egy beltelkes lakó·
ház felerészét Kovács Sándor (nós
Gonda Ilonával) gyomai lakóstól 250
pengőérI.

G Kiss jános (nős Faragó Ro/áljá
vii) gyomai lakos veli 1590 négyszög
öl pusári szólót ÖlV. Megyeri Albertné
Biró Klára és társaitól 600 pengi\érl.

RicL ferenc (nös C~. Nagy Máriá
val) gyoillai lakos veli 1590 négyszög
öl pusárí szán lót Öz\'. Megyeri Albert
né Biró Kjára és társaitól 600 pengö
ért.

H. Kovács Alajos és neje Cs Varga
Teréz gyomai lakosok ,'ettek 3 hold
1031 négyszögöl tanyai szántó 3 ne
gyedi észél Cs. Varga EsLter és társa
itól 2475 pengiiért.

S,.alóld Lajos gyomai lakos veli
1202 né!!yszögöt 1öld!aposi rélet lIer
ler j<'l7sef (nős Wellf Katalinnal) gyo
mai lakoslóI 300 pengi\érl.

P.iler Márton és neje Megyeri Erzsé
bet gyomai lakosok vettek I holti
t210 né~yszögöl. t hold 1210 négy
s/.ögöl filUyasi szántói",! Ailer Mihály
(nős Ailer Máriával) gyomai lakostól
2450 pengöért.

Ailer Mihály (nős Ailer Máriával)
g\'omai lakos vett egy belleIkes lakó
há/at Szilágyi Albe'l (nös Ladnai Má
riával) gyomai lakostól 3500 pengÖt'rt.

PdÖ Lajos és n~ie Kiss juliánna
gyomai lakosok vetlek 1467 IIPgyszög
öl faltyasi szántót Nyitrai Sálldor és
neje MárIon Er1sébet gyomai lakosuk
tói 600 pengi\ért.

Zilahi Sándor és neje K. N\olnilr
Zsuzsanna gyomai lakosok vellék ! h.
1446 négyszögöl pu:;ári szántó felerészt
Uoliischmidt Béla tisnsasi lakostól
580 p,·ngöérl.

Kun Lajos és neje Kiss Eszter gyo
mai L, kosok veti ek 2 hold 469 négy
szögö� csergettyülaposi szántót özv.
Cs Varga jánosné Kiss Erzsébet Öl ö
köseitől 1300 pengőért.

Kiss Jánosné Balog Róza gyomai
lakos vett 1 hold 484 négyszögöl pu
sári szántÓI a rajta épü:t lanyával Me
száros Lajos és neje Hangya MáI ia
enJrödi lakosoktól J100 pengöéi·t.

Domokos Mihály és neje Putnoki
Mária gyoillai lakosok vettek I hidd

78genégyszögöl félhalmi szántót Bátori
Lajo; és neje Hajdu E<zler gyollai
lalw~oktul 1000 pellgöért.

~~AA~A~RAAftfiAAftftftAAA~

I
Harpart traktor 30 HP. I

OSL Puli traktor 20 HP.
hárm. és négyes Rudsach
traktor-eke külön-külön

Iis eladó. A t r a k t o r o kI
üzemben megtekinthet6k,

Hoffmann Józsefnél
Gyomán.

~~~~~~~tiWWWWW~~~

T

re. A napokban váratlanul kel
temes meglepetés érle Szeme
DJei Pált, amennyiben a Kis
ipari Kiviteli InlézeHöl le\'elel
kapolt azzal, hogy bimzett női

cipőiből sürgősen küldjön min
tadanibokat a Kiviteli Intézet
nek, mert nagy londoni cégek
magyarországi megbizottja ér
deklődik cégei nevében a him·
zett női cipők után, amiket
Angliában divatba akarnak
hozni. Az orosházi himzett női
cipők annyira megnyerték az
iUető tetszését, hogy máris az
iránt érdeklődik, milyen idő

közben, milyen mennyisé=.;ben
tudna a cipőkből szállitani ex
portcélból. Szemenyei Pál a
levélre nyomban válaszolt s e
héten maga fog személyésen
Jelulazni Budapestre a minták
kal, hogy az ügyet elintézze.

An'f."dkön~vihirek
A gyomai anyakönyvi hiva

tal könyveibe április 21-től

április 28-ig a, következö be
jegyzések történtek:

Született: Jónás Lujzának fia,
István, ref, Molnár Károlyné
Schwálm Erzsébetnek leánya,
Mária, ref., Szalóki Lajosné E.
Kiss Erzsébetnek fia, Lajos, reL

Meghaltak: Özv. Szabó Ist
vánné Bácsi Sára, 84 éves, ref.
Jónás Teréz 19 hónapos, ref.

RFOu
műtrágya állandóan kapható

éti só előjegyezh;etö
Wagner Márton Fíai cég fatelepi irodában

dalmi epyesület bejelentette
részvél elél.

Eltörölték a stólát a békés
c,abai evangélikus egyháznál.
A békéscsabai evangélikus egy
ház képviselő testülete október
elsejei hatáHyal eltörölte a stó·
lát Az intézkedés szociális
szempontból a szegények szá
mára nagy könnyebbséget je
lent.

Templomi harangok helyett
hangszórók a toronyban. Ame
rikában és Hollandiában már
soktdé kisérleteztek a templo
mi harangok" megtakaritásával"
olymódon, hogyatornyokban
egyszerüen hangszórókat sze
rellelt fel. A hangszórók vagy
a rádióállomásról közvelHellek
harangszót, vagy pedig - mi
ként azt legujabban egy zürichi
templomban rendezték be
lemezekről adjálc

Szemenyei Pál orosházi ci
pészmester nöi himzett cipő

liet szállít Londonba. Szeme~

nyei Pál orosházi cipészmester
arra a felhi vásra, hogy a kéz
müiparosok is küldhetnek fel
a nemzetközi vásárra, töleg ex
portképes apróbb cikkeket,-:
saját elgondolása és tervei alap'
ján himzett női cipőket készi
tettés azokból néhány párat a
hél elején felküldött Budapest-

BödeI' Vilmos honvédeimi ban. - Tahy László volt mi
miniszter hivatalos látogatást niszterelnökségi államlilkárt a
telt Berlinben és Bécsben. képviselőház alelnökévé vá
Mindkét fővárosban nagy lel- lasztoHák. - Ellenőrizhetetlen

kesedéssel fogadlák és kifeje- rémhirek hatása alatt szerdán
zést adtak előtte Magyarország- pánik tört ki a budapesti lőzs

gal való együltérzésnek. dén. Az értékpapirok elvesz
Meghalt Kehlling Béla, a vi- telték értékük 20 százalékát.
lághirü. magyar tenniszjátékos. Azóla a tőzsde uiból megnyu
- A spanyol nemzeli csapa- godott és az értékpapirok ár
tok nagy lendülelIel törnek folyama is emelkedő tendenciát
előre a baszk h·onton. A baszk mulat. - Ameril,a 400 millió
kormány sürgcs segilséget kért dollárt költ 1938.-Dan száraz
a valanciai VÖrös kormánytól földi hadseregére. - Darányi
és kijetenteUe, hogy amennyi- Kálmán miniszlerelnök a költ
ben a segitség elmarad, a baszk ségvetési viia során kijelentet
kormány megadja magát. - te, hogy még ebben az évben
Miklas köztársasági elnök fe- a képviselőház elé kerül az új
leségével május 3-án három- válasz!ój-Jgi jö,vaslat, amely be·
napos láto!5~Úásra Budapestre vezeli a tilkos választást. 
érkezik. Fogadására nagy elő-j Kecskeméten szerdán reggel ld
készületek folynak a tó város- sebb földrengés volt.

la

Április 30 án megnyílik a
budapesti nemzetközi vásár.
Az 50 százalékos kedvezmény
nyel való felutazásra szóló je
gyek még kaphatók a Gyomai
Ujság kiadóhivatalában.

ÉRTESITÉS.

Tiszteletlel felhivjuk az ér
deklődő lakosság :;zives figyeI
mét arra, hogya helybeli köz
segi gazdasági népiskola növen
dékei május hó 9-én (vasárnap)
délulán fél 3 órai \{ezdettel az
Erzsébet ligetben müsoros ma
jálist rendeznek. Négy óráig a
tréfás versenyek és játékok
lesznek meglartva, fél 5 órakor
kezdődik a szabadtéri müsoros
mükedvelő előadás. Zenéről és
italról egész délutánra gondos
kodunk. Gazdag müsorunk el
lenében pénztárainknál pnkén
tes adományokat kérünk a la
vaszi mezőgazdasági kiállitá·
sunk megrendezése céljára.
Rossz idő eselén május 23-án
délután a jelzett időben fogjuk
m.egtarlani majálisunkat.

Igazgató.

Szendy Károly polgármester
ur fővédnöksége és a Magyar
Bélyeggyüjtő Egyesületek Szö
vetségének védnöksége alatt f.
évi május 8-9 én rendezi a
PannoniaBÉlYEGEGYES ÖLET
20 éves fennállása alkalmából
a Fővárosi Vigadóban a XIV.
Bélyegnapot és bélyegkiállilást.
A két napig tarló tilateliai ün
nepség ideje alalt felolvasások,
előadások, postahivatal, alkalmi
kézi- és Francotyp-lebetüzés,
emlékbélyeg és bélyegvásár,
valamint dijlalan bélyegsorso
lás lesz.

Hatalmas méretü gazdasági
összefogást készit elő a Baross
Szövetség, amely junius 5-én
este 8 órakor a városligeli Ipar
csarnokban országos jellegü
naggyüIé"t rendez. A naggyü
lésen tárgyalni fogják a liszt
viselő osztály helyzetének javi
tására, az ifjuság elhelyezke
désének megkönnyitésére és a
kereskedeJemnek képesitéshez
kötésére irányuló javaslatokat.
A jövő évi eucharisztikus vi
lágkongresszus vendégeinek el
helyezésére társadalmi akciót
indit a Baross Szövetség. Ezen
az óriási mérelüseregszemlén,
amelyen a programmpontokat
kiváló szónokok fogják kifejte
ni, az eddigi bejelentések sze
rint .5Q,000-nél több ember fog
megjelenni. Kü1önvonatok és
kedvezményes utazási lehető

ségek, valamint belépőjegyel<

ügyében a Baross Szövetség
központi irodájához keH for
dulni (IV. Bástya u. 5.) Eddig
a Iegtöbb·.hasonló célu társa·
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Figyelem GyTKl Hogy [le le
gyen a vezetőségnek miért piron
kodni, sZivvel lélekkel játszani a
BTE ellen l Három gól elég lesz.
mird az ETK nak! Tempó fiú/( l
És szép játékot! (S eJő)

Sporthirek
Május 2.-ikimérközések:

(ZárjeIben az őszi eredmények).
Gyomán: GyTK - BTE (2-10),
vezeti: Boross n. Sarkadon:
CASS-GySG ,(5 1). vezeti: Rát
fai. Endrődön: ETK-Hunyadi
(33), vezeti: Wertheim. Mező~

Iberényben: Törekvés-TAC (0·5),

Eladó a Gróf Tisrél István úton. egy·
nagy üzleti ház; korcsmának és fűszer·

üzlelnek igen alkalma~. - A hósök
emlék utján egy -nagy telek az Álmos
utcában egy kisebb nádas ház. igen jó
karban. - A Bercsényi utcában egy
csinos cserepes ház, igen olcsó áron.
- Eladó 6 magyar hold csepűskert

lakóházzal és Görögálláson 38 m. h.
teherrel, fele igen jó minőségű él má
sik fele gyengébb, gazdasági épiiletek
kel bőven el van látva. - Az özedi áHo
más közelében eladÓ kétszer 10-10
m. h. föld, az egyik megvan teritve és
kivan hányva 150 köbméter föld, a má
sik 10 holdon tanya éplilet is van. 
Egy nagy lebontott épü et. anyaga eladó
igen jutányos áron. - Ugyancs~k eladó
egy Remington írógép nem látható irás
sal. - Érdeklődök forduljanak Izsó·
Balázs ingaLlanforgalmi írodájáhóz.

Szerkesztésér( és kiadásért felelös :

\VMiNER MÁRTnN
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma

Fde]ösüzc'.' veletI): Wallach' .Mihály.

GySC ·-:\iAFC Aldozócsütör
(ökre len'cze!l ml'CCS a MAFC
lú;;:olL követelései mialt !lern

rendezhet!) lllf'g. Piinkö~dre

~Ie7.ölúr-,á!Od31ollJ'a V3l1y [le-
b h.

dig a Szegl'di Vasulas S. E. jön
Gyomára.

ublikáció
Minden géphez Emergé gUlllihajtó

szij a legjobb. Kedvező fizetési feltétel
lel kapható U}'omán. KolJlllann Jó.
zsefné!. 6-.1

Petőfi László asz/alosnál Petőfi

ulca, 400 kéve csutka izik van eladó.

1- 1
Spitzer Dezső tol., bőr- és gyap

júkereskedií tudatja a Jakossággal. hogy
Kossuth u. 3 sz: alatti üzletében gyap
jut a legmagasabb napi áron IFá-
sárol. .

Termejök S/övetkezeti venuéglüjé
uen lIétköl.llupOkOll reggel 6 tóJ eSie
7-ig. vasárnapokolI reggel 6-tó\ 9·ig ki
,ünő Zilllli:\IU bornak Jüerje ulc:lnát
35 fillér, egy liter vétele eselén ,is Ki
VálÓ Dréher lIIárkáJu sörők állandóan
raktáron 3-l

Ne cipeljen ! Hiszeu a fo~yaszlási

Szörelkezel Jadányí és ványaí úll,eresz"
teziidéséue.l levő fiók üzletében, nem
csak IŰszer, I'as, vegyes hanelll do
hány nemü szükségleteit és ugyanolyan
áron szerezhető be. mint másutt 3-l

Zamatos minöségü, magas foku
ceglédi fehér, ujbor lHerenÚnt 40
fillérért kapható Kerekes Károlynát
Ugyanott az 6 borliterje 56 fillér.

Egy teljesen uj, alig használl kilü
nő lIlarkájú porszivógép jutányos á
ron eladó. Ci III akiadoball. 2-2

Olajos lajos bornagykere~kedrnél
a jó zalllalu rOkiljí és Tiszavidéld bor
nak literje42 fillér. Öt liter vételnél
39 fiI'ér. 4-2

Kézimunka alkalom. Gyoma Atilla
. utca 19 szám alatt (Ungi féle ház) uj

faj!a kéZllnunkára ügyes ráérő és a
szép kérifllllllkát kedvelő leányok és
Cl5, zonyok kereslet nek A kéli illU r. ka
igen egyszerU és kömrrii, bárki által
l -2 óra alatt elsajátítható. Munkadlj
darabonként 2 p, 50 fíll. Jelenlkezni
lehet naponta vasárnap kivételével· a
délt táni Órákl'arl, A betanitás díjmen
tes. 4-4

Mult v3snrn:mi prer!ménvel(:
BTE-lVLVIÁV 6-2 (3 I). TAC
-Kn..: 4-2' VSE-Tö!'p!<vé's 1-1
(l-l), CASS Hunyadi meccs
a Hunyadi meg nem jelenése
miaU elmaradt, a meccset a
CASS javára irták.

Boross Pál vezeti a vasárna
pi Észak - Közép válogatott
meccset Nyiregyházán

vezeti: Rótb. Bpk~sen: BrSE
:\J .MÁV (l-3), vezeti: dr. ~dagyar.

Nagy érdeldödésse1 v3TJa
a közönség a holnapi BTE
GyTK meccset. A BTE bizto
san tör a l I. o- baj nokság felé
és az utánna következő CASS
előtt jelenleg 4 tisz la ponlial
vezet. Bajnoksága igy máris
majdnem biztosra vehető és
papirforma szerint BTE győ

zelmet várhatunk hohll1p· is.
Viszont haa GyTK ujból ki
furja áz ETK elleni jó formá
ját ugy könnyen megállilhalja
a BTE sorozatos győzelmei! és
feljeb6 kerülhet a bajnoki lis
tán, A GyTK~ban már nem tog
szerepelni II Budapestre hívo
wIL Olajos Andor, viszon l Bar·,.
la István féléves büntetése e
héten már letelt s igy ujra el
foglalhalja régi posz tjá t. Por
csaimi igazolását szombaton
várják s ha megérkezik úgy ő

fogja védeni a GyTK kapuját,
mert Kerlészre a békési potya
gólok mialt görbe szemmel néz~

ne a GyTK-isták. - A GyTK
összeállítása a következő lesz:
Po/csal mi vagy Kertész, - Rozs
nyai, Vatai, - Csikós, Barta l.
Lakatos, - Nádudvary, Csalah.
Bartlk, Rau, Barta n. - Re
méljük, hogya GyTK . kifogja
köszörü!ni a békési kudarco!
és szép, eredményes játékkal
fogja meglépni hŰ.séges kÖZ'Óll

ségét

Szántó, a GySe jóképességü,
fiatal hátvédje végleg elhagyta
Gyomát és Budapesten telepe
dpH le. Távozása nagy veszte
ség a GySe-gárdára.

Mérges kis cikket irt az "A
Sport" leglitóbbi számában a
CASS Hauser nevü trénere, a
MAFC-'-:'OTK me~csel kapcso
latban. A magát "semlegesnek"
valló tréner Takács Dániel já
tékvezetőt támadja és sértegetí
egy 20 éves sporlmulHal ren
delkező trénerhez nem méltó
hangnemben. A meccs sorsát
eldönti majd .3Z egyesbiró, de
a "semlegességre" bátrak va
gyunk megjegyezni, hogy a
CASS-nak az ETK ellen 2-1
arányban elveszIett mérkőzését

éppen Takács Dániel vezette"
ami il "semleges" Hauser úr
kiröhanását érlhetóvé leszi!

BISE-GyTKj-t (t""O).
Békés, hiró: Ken-ki.

Teljesen d ve~ze!t az ETK
elleni szi\'ó'i, győzni akaró
GyTK csapala, meIy csapat a
U. számú derbin szép számú
közönség előtt megmutatla ra,
jongó hiveinek, hogy erős el
lenfelei ellen is tud győzni, ha
akar. A győzni akarás, amit a
sziv és a lélek diktál az az
akarat, melyre sokszor volt
már péJd~, lehet győzni erős

eHenfel ellenh.Nern tudom,
hogy világitsam meg e lehetet
len helyzetet, ami élő valóság
lelt, hogy 18 án a fa vori! ETK-t
veri a csapat, 25·én a -h'gro"z
szabb helyezel től kikap 5-} re.
A hibát megkeIJ taláJjam, ez a
köteles"égem, a mit elhalgalnom
nem szabad. Ú~y keH elgon
dolnom, hogy az egységes, ha
akar a győzni tudó GyTK csa
pata a Budapesti Aréna cir
kusz szinpadára lépett fel,cir
kuszi mutalványosként elfelejt
kezve arról, hogy futball pá·
ján vannak és becsülettel úgy
keH küzdeni idegenben, mint
honi pályán a GyTK szineiéri,
dic~őségéért. Ez az, amit az ál
dozat kész vezetőség joggal
várhat el a csapattól. Ha nem
konveniál kijelentésem fl GyTK
csapatának, az egységes II nek,
cáfoljon erre rá és mutassa
meg, hogy megveri a ETE L
helyeze t csap_atál, akkor szen t
lesz a béke.

A békési mérkőzés lefolyását
szégy~lem megimi, jobbnak
Jálla II ezzel hallgatni, legyen
ez fájó seb nekem, amit a va
sárnap, mójus 2-iki BTE mér-.
kőzésen igyekezzen a 11
begyógyilani

Néhány jálékos küzdését
mégis megkeH emliteneill, kö
vetkeznek a sorrendben Barta,
Bartik és a két bekk, az utóbbi
kellő kö,zül Rozsuyai.

Kereki biró kifogástalanul
vezetett. Csáky Dániel
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Gyse - ETK 2",,2 (1...0).

Gyomn, biró: Werlheim

GySe: Szmkányi, - Jenei,

Szántó, - Mónus, MaUak, Fried,

-' Barta) Cifrák, Kiss, Takács,

Győri. -

ETK: Timár, - Hunya, Ker
tes II, - Matuska, Simon,
Tóth, ~ Pelyva, Kovács III.,
Kovács IL Karilla, Kertes 1.

GySC kezd 'szél ellen és már
a 3. p.~ben Barta remek beadá
sából Kertes majdnem öngóH
vét. 9 p.-ben pedig Takács vá
raUan lövését Timár csak kor
nene tudja menteni, de a be
rugás rossz.,ETK ezután erősit

s állandóan frontban marad.
19.p.-ben Szántó rosszúl lalál
ja el a labdát és Kov.ícs III. a
befutó Szrnkányi mellett háló·
ba lő, de a gól Kertes L of
szejdja miatt érvénytelen 22. és

23. percben két korner a GySC
ellen, de Szrnkányi remek sti
lusban véd. Ezután a GySC len
dül lámadásba és gyors Barta
Tak.ács lefutásból Kiss alig fe
jel mellé, majd Takács ront jó
helyzetben. 33.p.-ben Kiss
ügyes testcsellel becsapja a vé
delmet és pontos beadását Ta
kács védhetetlen ül vágja a léc
alá. (l-O). 40. p.-ben Takács át
töri a védelmet egyedül lefut,
de közvetlen a kapu előtt el
rontja a gólhelyzetei, félidő

végéig lanyha mezőnyjáték fo
lyik.

Szitáló esőben kezdődik a
második félidő s a pálya c"ü
szóssá válilc Az ETK ,eszélyes
támadásokat indit s előbb Ku
rilIa lövését, majd. Simon pom
pás fejesét védi Szrnkányi. 14.
p.-ben nagy kavarodás a GySe
kapu előlt és Kovács II. egyen
lit (1-1)~ ETK tovább ostromol
és a 24. p.-ben Kovács n. a
vetődő kapusra támad s a lab
dát a kezéböla bálóba rugja.
(1-2). A nagy iram kifuUasztja
az ETK halfsorát s a GySC
lendül támadásba, 26. p.-ben
Kertes II. a 16-oson belül faul
tolja Bartát, közben Hunya is
hendszet vét s a biró ll-est ad.
Az ETK nagy reklamálása miaU·
4 percig áll a játék s az egyik
nézől csendőrök vezetik ki. A
ll-est Barta belövi (2-2). Gól
után az ETK elkeseredett ost
romba fog de Szrnkányi és á
tömörülő védelem megalw
dályozza a góllövést.

Jók: GySC-ből a· közvetlen
védelem, Fried, Barta és Kiss.
ETK-ból Kertes n. a haHsor,
Pelyva és Kovács n.

Wertheim megfelelt.
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ELŐFIZETÉSI ARAK:
NegyeJévre 1'30 P, Fél éVI e 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

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

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

Felelő;s szerkesztő: WAGNER MARTON
5:z:erkesztö:!Ség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o tn a. Kossuth lajos utca 64.

Telefol'll: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyha~ábos (55 mm széles) I CIII. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésné! 20 százalék és
félévi hin.letés esetén 2b százalék kedvezményt adunk.

A
Falu-Gazdaszövet

ség visszautasítja a
szövetkezetell enes

támadásokat

A Futura elejtette él

gyapjunak becsér
ték alapján való

eladását

A Falu-Gazdaszövelség elnö
ld tanácsa a napokban megtar
tolt ii:ésén foglalkozott a szö
vetkezetek különösell a Han
gya és OMTK ellen intézett
legutóbbi támadásokkal. Az el
nöki tanács egyöntetü állásfog
lalással utasiloIta vissza a fa
lusi társadalom nevében ezeket
a támadásokat és egyszersmind
örömmel üd\'özölle a Han2yá-t
a kamillatermelők érdekeinek
megvédéseért, továbbá az OM
TK-t abból az alkalomból, hogy
710 tejszövetkezelével máris el
érte Nagyagyarország tejszövet
kezeteinek számáI. A Falu Gaz·
daszövetség reméli, hogy a
kormány, valamint a falvak
törvényhozói mindkét szövet
kezelet továbbra is erkölcsi
támogatásukban fogják része
síteni.

Kapluk és közöljük az aláb
bi sorokat:

A budapesti gyapjuakció iránt
tanusított általános érdeklődés

arra késztet bennünket, hogy
ennél a közérdekü inlézmény
nél bevezessük mindazokat az
ujitásokat, amelyek a szabályo
zolI gyapjuértékesitési rend
szerből kifolyólag szükségessé
vállak: Ezek a következők:

1. A becsérték meIleUi ela
dást kivontuk az aukcíó kere
téből, amivel a nyilvános ár
lpjtés folyamán kialakuló ver
sengés ismét megindul és a
gyapjuért előszereteli ár kap
haló.

2. A"L. eladó által fizetendő

árverési dijat, amelyben a ra k
tározási, biztosilási és kezelési
költségek is bennfoglaltatnak,

ben terményt szálliL A 620-as
uszályt nemcsak képekben ö
rökitjiik meg a szövetkezetünk
történetében, hanem a szivünk
ben is emlékét álliljuk ennek
az első hajónak, amellyel 5050
métermázsa buzánkat szálliI
haljuk el Svájcba. Hálát adunk
Istennek, hogy. a müködésünk
első évében ehhez is hozzáse-
gilett bennünket. W.

a tervbevett középitkezések
megindítására vonatkozott. Az
eredmény máris megmutatko
zik. Május 6.-án Gyuláról Gyo
mára érkezett Herdy Béla épi
tészmérnök és. megtekintelle a
vágóhidat. A látottak alapján
sürgősen el fogja készileni a
vágóhidi épilkezésekre vonat
kozó terveket és kidolgozza
az építkezés köHségveléséL

konkrét határozatot csak egy
esetben hozott, mégpedig azt:
javasolni fogják a képviselőtes

tületnek, hogy építsen a község
isk,_)lát Keselyősön.

zeIt vásári vonalot indit Buda
pestre a nyugatipályaudvarra.
A vonatra Gyomán is fel lehet
szállni. Menettérti jegy ára
5.70. A vonat reggel 7 óra 44
perckor indul Gyomáról és
hajnali 4 óra 18 perckor érke
zik vissza.

Az épitésügyi bizoltság május

4.-én ülést laI·tolt és letárgyal

ta a középitkezés meginditásá
nak összes lehelőségeil, de

És ha majd megtanuljuk az
öntöző gazdálkodást és lesz
már annyi allalunk, amennyi a l
szükséges trágya előállitásához

szükséges, no és a jó Isten is
velünk lesz, akkor. csak jöjje
nek majd a hajók és győzzék

e!szállilani a terményeinket, fel
Regensburgig, le a Fekete len
gerig.

A HOMB \R szövetkezel éle
tében ez az első hajó, amely-

A Magyar Királyi Államvas

utak igazgatósága közli, hogy

a kereskedelemügyi miniszte
rÍumtól veU ulasitásra május
9-én, vasárnap legalább ötszáz
utas jelentkezése esetén Gyulá
ról és Békéscsabáról ugyneve-

z é i ésügyi izottság
javaslata: épi se a köz
sé iskolát eselyös,ön

A főszolgabiró és a főjegyző

tárgyalásai Gyulán

Vásári fiUéresvonat
indulOyomán keresztül

Oyuláról és Békés
csabáról

IH emliljük meg, hogy dr;
Sorbán Jenő főszolgabiró és
Pánczél Emil főjegyző május
5.·én több hivatalos ügyelinté
zése végett Gyul:in jártak, ahol
a vármegye főispánjával és al
ispánjával tárgyaltak, majd meg-

'beszéléseket folytaHak az ál
lamépilészeli hivatal és a vár
megyei számvevőség szakrefe

renseivel. A tárgyalások és
megbeszélések legnagyobb része

Az uszály 1898·ban épült. A
hossza 59.68 méter, a széles
sége 8.55 m. a mágassága 2 52
m. Hordképessége 6699 méter
mázsa (most 505ü mélermázsa
buzát raktunk az uszályba). A
legnagyobb terhelésI él 210 cm.
a bemeriilés, tehát 42 cm. áll
ki a hajóból. Az uszály .kor
mányosa Horvál Súndor, aki
Bezdán. Bács-Bodrog megyében
születelt

Máskor is járt már uszály
Gyomán. Olyan eset is volt
már, amikor megbo!lszuHa a
Körös,~ hogy uszállyal akarlak
rajta szállítani, mer! hidden
elszaladt a viz az uszály alól
és bizony ill rekedt a hajó.
Tehát nem ez az első hajó ná
lunk és mégis valami szent
áhitat fog el ennek az uszály
nak a megjelenésén.

A jövő hajózást képzelem
magam elé. Amikor majd a
viz elszaladásának lehetősége

nem rettegteti a Gyomáig ter
jedő hajózást. Nyugodtan ra
kodhalunk, de nyugodtan is
merik felhozni hozzánk a ha-o
jókat Amikor majd a környék
beli határokból is idehozzák
a terményeket és talán még
egyszer annyi kerül Gyomáról
és Endrődről berakásra, mint
amennyi ezelött. Mennyivel na
gyobb forgalmunk lesz majd
akkor és mennyivellöbb mun
kaalkalom és mindezelmek be
koronázásául jelentösen többet
kapnak a termelőink termé
nyeikért.

És ha majd megindulnak a
felsőtiszai hegyek kövei ezek
hen a hajókban hozzánk, hogy
még olcsóbb legyen a hajón

~ való szálIilás és ezekből a kö
vekből itt sárban is járható
ufak lesznek, akkor majd be
osztás~"al tud a gazda lenni a
gazdasági munkákban is és
maj cl akkor beszélhetünk bel
terjes gazdálkodásról és helyes
talajmüvelésrőJ, mert nem kelJ
az érell termények hazaszálli
tását előtérbe állitani.

s
SZ
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Lassu javulásról szá- ~g~'~á~~~~é~i~~
lb d

·k junius elsö felében befejezést nyer.

mo e a szege I amar·a ÚI gyógyszálló, vendégló, kávéház, ka-
. . ... sin?épület. A nagy érdeklődésrevaló

tekllltellel szobákat ajánlalos már, " · l t ' mosl foglalni Arzéll- vasas- timsós éseV] Je en ese ~zéllsavas fü:dők. Modern vizgyógy-
!ntézet. Ivókurák. 240 C h~gyi strand.

. Kérjen prospektust. .

Miért nem szerepel Gyoma
a jelentésben?

3.5 százalékról 3százalékra le
szálIitottuk.

3. Az aukció időpontjának
megállapHásánál figyelembe
vettük azt az áHalánosan meg
nyilvánult óhajt, hogya piaci
viszonyoknak megfelelőentöbb
árverést tartsunk. Ezért az 1937.
évi budapesti gyapjuakciók idő

rendjét a következőképen álla
pilottuk meg:

~ Az au);ció A gyapju be
~ ~rkezésének
:j, idöpOll1j3 hataduele

1 I 1937.jull.I0 11937 máj,3l.
2 1937. jul 15 1937. jul. 5.
3 1937.sLt'p.30 1937. S2ep 20.

Részletes fel világositással
készséggel szolgálunk

"FUTURA"
A Magyar Szövetkezeti
Központok Árúforgalmi

Részvénytársasága.

Mezőberény újra
beszéltet magáról

A Magyar Jövő Szövetség állal ado
mányozott könyvtár átadását ünnepi
keretek között ünneplik meg május 9-én
Az ünnepély főhelye a Mezőberénytől

12 kilométerre fekvő Kereki tanyaköz
pont. Több mint ezer ember jelenlé
tére számitanak. Tanyai viszonylatban!
Mezöberényb51 Kerekibe már a dél
előtti óráktó·j állandó autójárat. A kö
zönség nagyrésze azonban hosszu ko
csisorokon fog Kerekibe menni. A Ke
reki hidnál lovasballdérium fogadja a
Budapestről érkező vendégeket. Künn
a Kereki Olvasókör mellett máris hoz
záfogtak a szokatlanul nagyméretü
sátrak felállilásához. Kisebb sátrakban
cukrász, pék, tejkimérés. Bográcsban
nyilt tűz.nél pörkölt. Este több száz
személy részvételével szalonasülés. /la·
lok. Térzene. Este Illüsoros előadások.

Magyar táncok bemutatása. Ismerve a
mezöberényiek mentalitását, nem lepő

dünk meg azon sem, hogy az eddig
.elhagyatott tanyavilágba megujhodott
szellemük révén egyszerre viszik be
az ujnacionalista szellemü irodalmat
és a modern technikát. A sátrakban
ugyanis villanyvilágitásról gondoskod
nak, amelyhez az áramot a kü!önerre
a célra felállított benzinmotor meghaj
tásu áramfejlesztő gép szolgáltatja. Az
ünnepélybe természetesen belekapcso
lódik a szomszédos Köröstarcsa, Kö
rösladány, Vészlö és Békés tanyavilá
ga is.-------

BÖLCS ELŐRELÁTÁS.

- Miért megy ki urambá
tyám oly korán a vasuthoz 'l
Hisz a vonat csak két óra
mulva indul.

- Igaz, de nekem mindig
csak a pályaudvaron jut az
eszembe, mi mindent felejtet
tem otthon. Hát jóval elébb
megyek ki, hogy elég időm le
gyen még hazamenni és me
gint visszatérni.

Gyomai Vjság nyomdájában
egy jó családból származó fiú
tanulónal{ felvétetik.

A szegedi kereskedelmi és
iparkamara, melynek területe
Bácsbodrog, Csongrád, Csanád
és Békés vármegyékre terjed
ki, most tette közzé ~:z 1936.
év közgazdasági viszonyairól
és saját munkásságáról szóló
évi jelentését. A jelentés meg
ilélésénél nem szabad figyel
men kivül hagyni, hogy a sze
gedi kamara az országnak leg
tipikusabban alföldi és egyul
tal mezőgazdasági jellegü vár
megJéit foglalja magában. ]H

az ipar és kereskedelem hely
zete sokkal inkább van össze
fonódva a mezőgazdaság ter
méseredményei vel és a mező

gazdasági termények áralakulá
sával, mint bárhol másutt az
országban.

A jelentés az- egyes termelési
ágak és szakmák viszonyainak
elemzése alapján örvendetesen
ál1apitja meg, hogy mig az 1935
ben a fagykár,jégverés és aszály
következtében. a kerület nem
velte ki részét az általános ja
vuló irányzatból, addig 1936
ban a kétségtelen javulás jelei
ill is tapasztalhatók voltak. Bi
zonyos fenntartással ezt jelen
tik a kamara által megkérde·
zelt összes ipartestülelek és ke
reskedelmi egyesületek, bár ter
mészetesen a javulás mértéke
ugy szakmák, mint helyek sze
rint erősen eltérő Agrárius jel
legü vidékekről lévén szó, a
javulás jelenségei időbelileg

sem voltak egységesek. Az év
első felében a helyzet inkább
nyomottnak volt mondható és
az elevenség inkább a termés
betakaritása után kezdődött

meg. Egyes helyekről azt jelen
tették a kamarának, hogy a
fellendülés jelenségei azért nem
mutatkoztak erősebben, merI a
gazdaközönség a kétségtelenül
jelentkező nagy jövedelemtöbb
letet elsősorban adóhálralékai·
nak visszafizetésére forditolta.

Egyik érdekes fejezete a je
lentésnek az, amely a főváros

és vidék egymáshoz való vi
szonyának ismertetésével fog
lalkozik és ezt a kényesnek
tetsző kérdést objektív megvi
lágitásban igyekszik feltárnL
Amig ugyanis egyik oldalról
kétségtelen, hogya vidéknek
is szüksége van egy európai
.mértékkelmérveis tiszteletet

parancsoló fővárosra, addig a
másik oldalon lehetetlen a Bu
dapest javára mutatkozó szám
talan helyzeti előnyt még a vi
déki érdekek mesterséges hát
térbe szoritásával sulyosbifani.
Lehetetlen, hogy az egész tari
fapoJilika elsősorban Budapest
érdekeit szolgálja. Lehetetlen,
hogyakormányhatóságok va
lóságos árlejtést rendezzenek
vidéki városok között, olyan'
intézmények felállitásáért, me
lyeket Budapest ingyen kap
meg, lehetetlen. hogya nagy
pénzintézetek mellett az UTI
szinte mesterségesen szivja el
a vidék életnedveit a főváros

javára és lehetetlen, hogy a
minimális munkabérmegáliapi
tásoknál a helyzet téves meg
itélése folytán olyan tendenciák
érvényesüljenek, hogy a vidéki
munhbéreket minél magasabb
ra emeljék és ezzel a vidék
terhére az ipari termelésben
mutatkozó számtalan hátrányt
még jobban sulyosbitsák.

A kivánalmak közül, melyek
az iparosok és kereskedők ré
széről az év folyamán felme
rültek, kiemelj ük a következő

ket: a kon~árok elleni eljárás
meggyorsitása, kirakodó vásá
rok visszafejlesztése, védeke
zés a gyárak közvetlen eladási
tevákenységével szemben, sza
bott árak ügyének rendezése a
kereskedelemhen, teljes vasár
napi munkaszünet bevezetése,
záróra ügyek egyöntetü szabá
lyozása, egyenlő elbánás elvé
nek alkalmazása a szövetkeze
tekkel és szövetkezeteknek ne
vezett hatósági alakulásokkal
szemben, könnyitések a határ
széli forgalomban, ami termé
szetesen csak felerészben függ
a magyar kormánytól, a kötött
gazdálkodás korlálozásl!inak
megszüntetése.

A jelentés külön fejezetben
foglalkozik a kerület egyes na
gyobb városainak és helységei
nek gazdasági helyzetével. Saj
nálattal vesszük tudomásul,
hogy Gyoma ebből az ismerte
tésből kimaradt, holott Gyoma
egyik legfontosabb kereskedel
mi és kisipari tényezője a ke
rületnek, ahol az utóbbi idöben
termelvények értékesitése terén
nagyon is érdekes és figyelem
re méltó _kisérletek történtek.

Festömüvész színészek. A
legismertebb szinészekről, akik
egyszersmind festőmiívészek is,
jelentős sikereket arattak, ér
dekes képekkel illusztrált cik·
ket közöl a Délibáb uj száma,
amely nagy terjedelemben és
gazdag tartalommal jelent meg.
Pompás illusztrált rádiómü
sorokat, egyfelvonásos szinda
rabot, premierbeszámolókat,
szinházi pletykákat, nagyszerü
filmrovatot és több mint száz
szebbnél szebb képet talál az
olv.asó a népszerü szinházi ké
peslapban. A Délibáb egy szá·
ma 20 fillér.

Délvidéld Szabóipa, i Kong
resszus S7.egeden. A Szegedi
IpartesLület ruházati szakosztá
lya, a muH évi g y u l a i
szabóipari kongresszus haláro
zatának megfelelően az idén
május 27-én, Urnapján Szege
den dél vidéki szabóipari kong
resszust tart. A kongresszus a
szabóiparral kapcsolalos kér
déseket, különösen a minimá
lis . munkabérekre vonatkozó
ügyeket és az ezzel összefüggő

problémákat Lárgyalja más ez
zel kapcsolatos ügyekkel együtt.
Erre az alkalomra féláru vas
uli jeggyel lehel Szegedre utaz
ni a május 26·án kezdődö ju
nius 6-ig tartó IX. Szegedi Ipa
ri Vásárral kapcsolatosan.

Szenzációs adatok arrol,
hogy hogyan kell irni. Keve
sen tudják, hogy az emberi
szervezet egyik legnagyobb el
lensége az ital és többi között
a viz, ha abból többet iszunk
a kelleténél. Erről a rendkivül
érdekes és közhasznú kérdés
röl szól dr. Haiász Henrik
Tolnai Világlapja uj számában.
amely gazdag tartalommal és
nai!y terjedelemben most je
lent meg. További cikkek: A
Scol/and Yard elképesztő fel
készülése a koronázásra, ami
ért 600 millió ember imádko
zik naponta. A Sivatag fiai, A
távolbalátó előadást tart, Ho
gyan viselkedik az ember élet
veszélyben, Akinek a !üle az
ujján van, A házi muzsika uj
hangszere: a trautónium, stb.
A legkiválóbb magyar irók
novelláin kivül nagyszerű foly
tatásos regényt és közel száz
pompás képet talál az olvasó
a népszerü képeslapban. Tol
nai Világlapja egy száma 20
fillér.
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MiNDENT TISZfn
karcolás nélkül,
t e h él t fe st e tt
és lakkozott

- Ahogy az adósságba nyesz·
lelt zsebünk megengedi. Egyik
fuvaros havi fizetése 75 pengő,

másiké 60, a vajmestel' áLlaga
san havi 100 pengő! kap. Van
még két alkalmazott, ezeknek
25-25 pengő fizetésük van.
Elsején egykönyvelőt állilunk
be, fizetése 15 pengő lesz.

Az este barna ujja babrálgat
az ablakon. Kint csönd van,
nyugalom van.

- Még egy kérdést... Kik
azok az új, morcos akaratu ti
szaszeri hetek, akik igazán
magyarul vágtak neki a szö
'vetkezeli alkotásnak. Igazgató
sági elüszlá:"ukat is kérném.

- Magamat is bemondjam ?

- Az c-ak természetes.

- Irja tehát. Ügyvezető igaz-
gató: Dienes hra, igazgatósági
elnök: Timár Imre, pénztáros:
Tóth Mihály, felügyelőbizottsági

elnök: Mészáros János, felügyelő
bizoltsági tagok: Dinya Máté,
Katona Imre és Bula Vince.

Ezzellezárluk az inlerjut.

DIVATHÁZ

Esőkabátok drapp és zöld szinekben

Viharkabát, impregnált

Esökabátok, kiváló minöség

Ballonkabát

Burberryszerü raglán

Munkaköppeny különböző színekben P

Orvosi köppeny "

Gépész öltöny "

Munkakabat fehér

KULDI

____1 •

FÉRFI és FIÚ KÉSZRUHAOSZTÁLYÁNAKÁRAJÁNLATA

sok vita folyik közL ük a takar-·
mányozásról.

- A segélyként kapott 1000
pengőt befekteLLék a berende
zésbe ? - próbálok új kérdést
átcélozni a cigarettafüstön.

- Dehogy. Az utolsó garasig
az építkezésre ment. A beren
dezést részletre vettük, 3635
pengőért, amit 12 havi egyenlő
részletben vagyunk kötelezve
kifizetni.

-- Azokra-a vádakra, melye
ket Gróf Károly, egyik elbo
csátott alkalmazott dobolt szer
te, mi a válasza?

- Kellemetlenül érinteLl, de
meg is nyugodtam, mert tudom,
hogy hazudozás az egész. Vizs
gálatot kértem ebben az ügy
ben. Talán már holnap ki fog
jönni a KözponIból a kért bi
zottság. Én a kifogásolt fok
hiányt a vajmester hanyagsá
gának és nemtudásának tulaj
donilom, mert a márciusi tej
forgalom 17595 literrel, majd
nem 501-el több, mint a feb
ruári, az O.M.T.K. mégis 8352
zsirkilogrammal fizetett keve
sebbet, mint a mólt hónapban.
Éppen ezért küldtük el a vaj
mestert s állítunk helyébe egy
fiatal embert, egy olyat, aki
érti a dolgát.

Lassan bontogatja meg a jö
vő terveit. Ujabb 1000 pengő

segélyért zaklatj~ dr. Tóth.Pál t,
azéi:!,' hogy új szeparátort tud
nának feláUilani a beHerületen,
ahol alaluból kikerülő és a
Körösöntuli tejeket dolgozzák
fel. Ez már finomabb üzem
elosztás alaLt történne meg
Vajat is dolgoznának ld az it
teni fogyasztók részére. Mert
szeretnék behálózni szerte a
tanyákat is. Május elsejével u
jabb két kocsi indult meg A
póhal mi tanyák s az ugari ta
nyák közzé.

- Az alkalmazoUakat hogy
fizetik?

i.nterju

kaptunk, - és este gyülés a
tagj elöltekk el. Sokszor alig
aludtam valamit. Egyszer már
össze is hozLam száz tagjelöltet.
Mikor azonban megtudták,hogy
az évi tagdij7' pengő, úgy
szétugroUak, hogy heten ma
radtunk csupán. Mi heten az
tán meg is maradtunk dacos
magyarakarattal, mint régen a
történelmi tiszaszeri hetek.

Szelid alkony bontogatja oda

kint a bibor ~laját. Az ablakon
aranybolyhosan liheg a hal

dokló napsülés, arra gondolok,
hogy milyen nagy igazság van
abban, hogya szövetkezés min
dIg a köz létjogosultságát segi
ti előre. Ahogy én parasztjain
kat ismerem: kicsi irigységgel
néznek minden havi fixes em
berre. Hát most itt van! Milyen
sok irányban biztositja léLalap
ját sok embernek egy ilyen
Szövetkezet. Segit a gazdaasz
szonyokon, akiknek gyülölL ro
bot volt a piacozás; a gazdán,
akit egy jótejelő tehén a (saját
szükséglet fedezése menett) 60
-70 pengő havi fixhez juttat
és a fogyasztókon, akik nin
csenek kHéve annak, hogy a
piacon 3 hetes pangott vajat
vegyenek.

S nagyon szép az, hogy az
iLleni ügyvezetőség célul tüzte
ki, hogy 10 {iHérnél alacsonyabb
árban tejet nem vesznele A
jobb fokozatszerinti lejért meg
tudják adni a 13, sőt 14 fillért
is. Ez, mit tagadjuk, meg is
hajszolta kissé a gazdákat. Jó
tejelő teheneket állHottak be s

A női napszámbér a férfi

napszámbér 70, mig a gyer

melmapszámbér a férfinap

számbér 40 O(o-a.

Tekin teltel arra, hogy ezen
megállapodás ellen sem a bi
zottsági tagok, sem pedig az
ülésen résztvevő gazdasági fel
ügyelő észrevétellel nem élL,
igy az kihirdetés után jogerőre

emelkedik.

y falusi

Dienes Izra egyszerű tanitó
Endrődön és mégis több mint
pedag{lgus. Szivós, Akaraterős,

CéHudatos Ember. Igazi egyéni
énjét akkor kezdtem megismer
ni, amikor keresztül bnktencez
ve nlinden akadályt,' néhány
kisgazdával megalapiloLla az
Endrőd-öregkerti tejszövetke
zetet.

Elhatároztam, hogy meg-
interjuvolom. A tejszövetkezet
irodájában fogadott és itt ho
zakodtam elő az első kérdéssel:

- Hogyan támadt tanHó úrnak
az a gondolata, hogy szövetke
zeti tejcsarnokot létesitsen, s
hozzá az öregkerlben 'l

Kicsit mosolyog, cigareltával
kinál s válaszát úgy adja meg,.
ahogy kevés magyar ember tud
ma gondolkozni. - Bennünk,
igaz magyarokban, bent kell,
hogy égjen a szövetkezet, a
szövetkezés gondolata ! Nem
magunll:at, nem egyéneket, de
a közt keH segHeni vele. Csak
az a hiba, hogy á magyar em
ber jóakaróival a legbizalmat
lanabb.

- Az indulás nehézségeiről

néhány szót.
- Az volt a legsulyosabb ...

Már a .tanitói kötöttségemnél
fogva is. Megvallom;. fájt az a
bizalmatlanság, mélyet egyes
kisgazdáknál tapasztaUam, néha
majdnem kedvetlenné t e t t,
mindazonáltal gyurtam őket

tovább. Délelőtt tanórák, dél
után futás Szarvasra, ahol dr.
Tóth Pál országgyülési képvi
lőt zaklaUam folyton 1000 pen~

gö áUamsegélyért, amil meg is

Hogyan alakHotta meg az Endrőd-öregkerti

tejszövetkezetet Dienes Izra tanító?

A gyom;li Járási mezögazda-I munkálatokra vonatkozik, ki
sági munkabérmegállapitó bi- véve az aratás cséplés és hor
zoHság f· bó 2 án Pétermann dásra, melyesetben legalább
József ny. főjegyző elnökiete 3 pengő és a kaszálásra, mely
alaLt ülést tartott. me~yen a nél legkevesebb 2 pengő fize
legkisebb mezőgazdasági nap- tendő.

számbéreket a következőképen

állapíloHák meg;
május hónapra 1 70 pengő

junius " 2.-,--- "
julius " 2.20 "
augusztus " 2.20 "
szeptemb. " 1.70 "
október" 1 50 "
november" 1.40 "
december" 1.30 "

A fenti· napszámbér minden
gazdasági üzemben etőforduló

A gyomai járás területére meg
állapították él legkisebb mező

gazdasági napszánlbéreket
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Növendékhangverseny!
A Gyomai Uri Kaszinó nagytermében
e hó 15-én délután Ih 3 órai kezdettel
növéndékhangversenyt t a r t a n il le
StiJágyi Eszter és Benke Lajos zene
tanár, melyre mindenkit, a szülőket és
érdeklődi\ket szel etettel meghivnak.

Belépődíj nincs!

pekben. A mezőgazdaság idő

szakának megfelelő számtalan
illusztrált ismertető cikk mel
lelt a takarmánynád széna fel
használását és a repcefénybo
gár elleni védekezést ismerteti.
Érdekes számokban számol be
a tarló-csillagfürt alászánfásá
val - mütrágyázás mellőzésé

vel - elért eredményekről. A
dúsan illusztrált szaklapból a
Mezőgazdság kiadóhivatala, Bu
dapest, Földmüvelésügyi Mi
niszterium, díjtalan ul küld e
lapra való hivatkozással, egy
alkalommal mutatványszámot.
%11-1'1111111111111111111
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Megjelent a "Vendégforgal
mi Vjság" uj száma. Harsányi
Zsolt főszerkesztésében a Ven
dégforgalmi Ujság uj száma
érdekes tartalommal jeleni meg.
Visszapillantás eimen az elmult
év eredményeiről, a beszámoló
közgyülés lefolyásáról tudósit,
amelyen· Dr. Csergö Károly
alispán az .OMVESZ munkás
ságál méllatva IdjelenleUe: »Ne
künk a vidéknek és a vidéld
megyélmeknagyon Íoníosér
dekünk füződik a szövetség
célkilüzéséhez és müködéséhez
és én a magam részéről is eh·
hez a közigazgatásnak a leg
melegebb támogatását biztosi
tom." A várhegyi barlang rely
télye: lesz-e uszó turislaszál1ó?
Képes bemutató a lurisztika és
az uszósport igazi hazájából,
Eger életéből, a korábban kez
dődő szünidőről, a lovasnya
ralásról, Budapest paradicsom
kertjéröl, a MargiLszigetről, az
uj utazási kedvezményekröl hoz
érdekes cikkeket és közli a
fizetővendéglátó kastélyok és
kuriák névsoráL Ezenkivül az
állandó rovatok hasznos és sok
szines közleményein át nyujt
érlékes tudnivalókat ugy a
nyaralnivágyóknak, mint a ven..
déglátóknak. Mutatványszámot
ingyen küld a kiadóhivatal,
Budapest, II. kerület Zsigmond
utca 9.

délután a jelzett időben fogjuk
megtartani maj álisunkal.

Igazgató.

A Székesfővárosi M. Kir.
Pénzügyigazgatóság felkéri az
igen tisztelt közönséget, hogy
aki a eimére küldött állami
sorsjegyet megtarlan i óhaj lja,
annak árál a postatakarékpénz
tári betizelési lap felhasználá
sával mielőbb egyenlitse ki.
Aki a megküldött sorsjegyet
nem kivánja megtarlani, szi
veskedjék azt a mellékell por
tómentes küldésre jogosító
válaszboríték felhasználásával
visszaküldeni oda, ahonnan ér
kezett. Az állami sorsjáték jó
tékony célt szolgál s aki a
megtartani nem kivánt sorsje
gyet vissza nem küldi, a jóté·
konycélt károsítja meg. A sors
jegyek viss~aküldése dijtalan.'

A Mezőgazdaság április 15·j
száma a Tenyészállatvásár ered
ményeitmutatja be pompás ké-

Április 30-án nyilt meg a
budapesti nemzetközi vásár.
Az 50 százalékos kedvezmény
nyel való felutazásra szóló je..
gyek még kaphatók a Gyomai
Vjság kiadóhivatalában.

ÉRTESITÉS.
Tisztelettel felhivjuk az ér

deldődő lakosság szíves figyeI
mét arra, hogya helybeli köz
ségi gazdasági népiskola növen
dékei május hó 9-én (vasárnap)
délután fél 3 órai kezdettel az
Erzsébet ligetben müsoros ma
jálist rendeznek. Négy óráig a
tréfás versenyek és játékok
lesznek meglartva, fél 5 órakor
kezdődik a szabadtéri müsoros
mükedvelő előadás. Zenéről és
italról egész délutánra gondos
kodunk. Gazdag müsorunk el
lenében pénztárainknál önkén
tes adományokat kérünk a ta
vaszi mezőgazdasági kiáIlitá
sunk megrendezése céljára.
Rossz idő esetén május 23~án

Bartha András.

Pályázati hirdetmény. Békés"
vármegye alispánja pályázatot
hirdet egy vármegyei kezelői

állásra. Pályázati határidŐ a
pályázati hirdetménynek a
»Budapesti Közlöny"-ben tör
tént megjelenésétől számitott
30 nap, ami körülbelül május
21..re esik.

AQvakönvvi hirek
A gyomai anyakönyvi hiva

tal könyveibe április 28-tól
május 5-ig a következő be
jegyzések történtek:

Szii1ettek: Aranyi Antalné Jó
násIlonának fia, Antal, ref.,
Kis Sándorné Barta Erzsébet
nek fia, Béla, ref., Gyimesi
ZoH~nné Váli Juliannának fia,
LástJó, ref., Zöld Lászlóné F.
Kiss Annának leánya, Piroska,
ref.

Házasságot kötöttek: E Ko..
vács István és Keresztesi Irén.

Ravasz László dr.
lett a magyarországi
református convent

elnök-lelkésze
A magyarországi református

egyházkerületek hétfőn délelőtt

tartották egyetemes conventjü
keL Az elhunyt Baltazár Dezső
püspök helyébe elnöklelkész
nekdr.. Ravasz László püspö
köt választották.

Hazafelé ballagdálva arra gon
doltam, hogy hiába nyafog il t
holmi semmis vádakat össze
egy-kél Gróf Károly, akik ma·
gyarul látunk, látjuk azt, hogy
a tanító úr szociális munkát
végzett !

JubHálnak
él cigányok

Az idén lesz ötszáz eszt~n..
deje annak, bogya cigányok
bejöttek Magyarországra. A rit
ka jubileumot az egész ország
megünnepli. Békéscsabán áldo- F l lk k
zócsütörtökön térzenét adtak ag él ozzun
a cigányzenészek, majd este selyemgubo'termele's<;;:.el
szerenáddal tisztelték meg Já- _.._ v .
nossy Gyula polgármestertDe Kaptuk és közöljük az alábbi sorokat: Aselyemtenyészlés
másutt js ünnepségek voltak köm:ly'űpll;mk~,ámellyeL_egyép gazdasági munkák elvégzése
a megyéberi;! 'csak a}gyom~üjmellett a család c--apraja-nagyj.a.-foglalkozbaL Pénzbefektetéssel
cigányok feledkeztek meg be~ nem jár, mert a hernyókat és tenyészlőpapirokat az állam· in
jövetelük félezredes jubileumá- gyen adja.
ról. Legalább is nincs tudo- A hernyók fejlődése ugyan 30 napig tart, de az elsŐ hetek
másunk róla, hogy ünnepség- ben alig adnak munkát és igy csak az utolsó 8-'"'10 napalaU
re készülnének. Szeretnénk, ha van velük teljes napi elfoglallság.
a mulasztásukat egy későbbi A kilogrammonként egy pengös beváHási ár mellett a se
időpontban pótolnák és ha lyemtenyésztésnél egy munkanapra átlag0san 1 pengő 60 fillér
mással nem is, egy monstre keresetet lehet számitani, de ez a napi keresel a 2 pengőt is
hangversennyel örvendeztelnék elérheti, vagyis

meg Gyoma község közönségét. egy tenyésztő család pár hét alatt könnyen
juthat 40-60 pengő meUékkeresethez

ügyes és törekvő tenyésztő

azonban 80-100 pengő és ennél nagyobb
összeget is elérhet.

Ennek igazolására a mult évben selyemgubókért 100 pen
gőn felüli keresetet elért tenyésztők közűl példaképpen felsorol
juk. az aÍábbiakal:

Pasfi Istv~n főlclmüves, Kékesd 120 pengő 60 fillér
Lévai Jánosné napszámos, Kétegyháza 111 83
Imre József főldml.ives, Kékesd 112 34
Fábián istván napszámos, Nagyharsány 143
Bán Gyula szikvizgyártó, Balatonudvari 103 47
Magyar Ferencz főldmUves, Jánoshalma 101 18
Trautmann Henrik főldmüves, Vars~d 102 30
Izsó József kisbirtokos, Gyoma 136 3~

A selyemtellyésztéssel szerzett keresel már azért is külö
nősen megbecsülendő, mert arra éppen aratás előlt, tehát a leg
pénzinségesebb időben lehet szert tenni. A tenyésztők gubóvál'
táskor a vételárat azonnal megkapják.

Azok a tenyészlők, akik legalább 35 kilogramm I. osztályú
guból szolgáltatnak be, a gubóvételáron felül jutalmnl

egy női fejl{cndőt is kapnal{.

Saját és családja érdekében teszi tehát, ha minél előbb je
lentkezik a községi selyemtenyésztési felvigyázónál, mert a her
nyók kiosztása a napokban már megkezdődik.

Budapest, 1937. évi április hó.
M Kir. Országos Sflyemtenyésztési Felügyelőség_
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A gyomai Göz- és KádfUrdö te
kintettel a pün"ösdi ünnepekre, nyitva
lesz e hó 14-én pénleken a nők, 15-én
szombaton a f~rfia1c r~s7ére

junius 6 ig lesz nyitva II sze·
gedi Somogyi Könyvtár intéze
tének diszlermében (Kultur
palota). Ez idő alaH a .szegedí
ipari vásárra kedvezményes
jeggyel lehet Szegedre utazni.

- Az esős i(őjá~ás következ
tében elmaradt gyümölcsvédel
mi munkálatok póLlásáról ír a
Növényvédelem és Kertészet
legujabb száma. Cikkeket kö
zöl még a csiperkegomba sza
badbani termesztéséről, az al
mamolyésa levéltetvek sike
res irtásáról, az öntözhető

gyümö!csösökről, a szőlőtőkék

könnyezéséről, a csemegeszőlő

termesztéséről, a gyümölcsös
tavaszi kártevő rovarairóJ, a
virágágyak készítéséről, a bor
tavaszi erjedéséről stb. Adusan
illusztrált, színes gyiimölcské
pet is közöl két szaklapból a
"Növényvédelem" kiadóhivata
la (Budapest, V. Földmivelés
ügyi Minisztérium) egy alka
lommallapunkra való hivat
kozással díjtalanul küld mu
tatványszámot.

Szegény leány gazdag fér
jet kapott! A strandon neki
volt a legizlésesebb legszebb
shortja. Egy külföldi nábob
nak feltiint az egyszerü csiuos
strandruha és viselője. Megis
merkedett vele és rövideSEn
feleségül vette. Ilyen izléses
shortokat, standruhákat, ango
los délelőtti és sikkes délutáni
ruhákat, szép kézimunkákat
közöl a Párisi Divat. Kiadóhi
vatal B udapest VII. Dohány u.
12. Egyes szám ára 60 fillér.

rosz miniszterelnök is Olasz
országban j árt és visszatérőben

Jugoszlávián utazott keresztül,
ahol fontos tárgyalásokat foly
tatott a kormányzó herceggel
és a miniszterelnökkel. - Or
szágra szóló ünnepség ke-reté
ben leplezték le vasárnap Bu
dapesten n. Rákóczi Ferenc
lovasszobrát. - Barcelóna bel
városában az anarchisták ma
gukhoz ragadiák a hatalmat.
He es utcai harcok után el
mozditották a katalán kor
mányt és kikiáHoUák a forra
dalmi tanácsot. - Simpsonnét,
aki miaU VIII. Edward angol
király lemoadolt a trónról, el
választották a férjétől Az ex
király utána rögtön Simpsonné
h lZ utazott, akit rövidesen fe
leségül vesz. - Darányi Kál
mán miniszterelnök a képvise
lőházban kijelentette, hogy nem
kivánatos, sőt bizonyos tekin
tetben felesleges is, hogy más
államok belső polilikai rend
szerét biráljuk s még kevésbbé
kivánatos, ha az ilyen megnyi
latkozások nélkülözik az ilyen
kérdésekben megkivánt és meg
felelő tapintatot. - A tavaly le
égett ceglédi református temp
lom ujjáépitése közben leszakadt
egy álvány, négy munkás ször
nyethalt

érdeklődést, mert a sokszáz
magyarnyelvii lap élénken bi
zonyitja a magyar sajtó fejlett
ségét, sokrétüségét s bemu
tatja továbbá a külföldön élő

magyarság szellemi életének
színvonalát is. A sajlókiállitás,
amely május 26-án nyilik meg,

~••~w uu gg~
~ ~I 68. M. Kir. Állami Sorsjáték I
~ 17.000 nyeremény 250.000 ar. pengő értékben. ~

~ ~
~ Főnyeremény: 40.000 ar. pengő. ~

I NYEREMÉNYEK: I
~ 20.000 ar. pengő, 10.000 ar. pengő ~

I. 2-szer 5.000 ar. pengő, I
4· szer 2.500 ar. pengő, '€

~ 6-szor 2.000 ar. pengő, ~
~ lO-szer 1.000 ar. pengő. ~I és még több nyeremény, melyek mind ké!:zpénzben I
~ fizetletIlek ki. ~

~ 1'lúzAs .junius 4.~én.. ~

~ Sorsjegy árak: ~

~ Egész: ar. P. 3. Fél: ar. P. 1.50. ~1 Sorsjegy kapható osztálysorsjegyföárusitóknál és dohány- I
tözsdékben. Postai megrrndeléseket a pénz előzetes be· ~

~ küldése után azonnal teljesít a M. Kir. Pénzügyigazga- ~
tóság (BudapestV. Szalay u. 10) ~

-iMlOfiIMIMI~•••nil••••eI

A nagyvilág hirei

Szerkesztésért és kiadáséri felelős

WAGNER MÁRTüN.
Hung-ária könyvnyoll1davállalal, GYOlllb

felelős üzemvezető: Wallach Mihály.

Apaállatvizsgálat Gyomán és
Endrödön. A gyomai járás apa
állatvizsgáló bizottsága április
26-án Gyomán és 27 én End
rődön vizsgálatokat tartott. A
gyomai vizs álatokon 18 drb.
bika és 17 drb. kan, az endrődi

vizsgálatokon 15 drb. bika és
24 drb. kan nyert tenyésztésre
jogositó igazolványt. A bizott
ság a köztenyésztésre bemuta·

,toU állatokkal a körülmények-
hez képest meg volt elégedve.

Sajtó kiállitás Szegeden.
Ötven évvel ezelőtt volt Ma
gyarországon az utolsó sajtóki
állilás. Ei az évforduló arra
ösztökélte a szegedi Somogyi
Könyvtárt, amely az ország
második legnagyobb közkönyv
tára, hogy nagyszabásu sajtóki
állítást rendezzen. A kiállilás
három részre tagozódik: 1. sze
gedi ősnyomtatványok; 2. a
szegedi sajtó fejlődéstörténele;
3. a ma élő magyarnyelvű saj
tó, ugya belföldön, mint a
kűlföldön megjelenő sajtóter
mékek bemutatása. Ez utóbbi
csoportja akiállitásnak hivja
fel a nagyobb és általánosabb

Miklas Vilmos osztrák szö
vetségi elnök és felesége, va
lamint Schuschnigg kancellár
és Schmidt külügyi államtitkár
május 3-án három napos láto
gatásra Budapestre érkeztek,
hogy visszaadják Horthy kor
mányzó és felesége, valamint
Darányi Kálmán miniszterel
nök és Kánya Kálmán külügy
miniszter bécsi látogatását. Az
osztrák elnököt és kiséretét
Budapest fejedelmi pompával
fogadta. A látogatás második
napján nagy katonai parádé
yolt, amelynek során 12.000 ka
tona vonult el diszlépésben
Horthy Miklós kormányzó és
Miklas elnök előtt. Az osztrák
államfő és kisérete szerdán
esle visszaufazott Bécsbe. A
látogatás, amely mindvégig a
legnagyobb barátság jegyében
folyt le, ha lehet, még jobban
megerősilelte~a római jegyző

könyvet aláid hatalmak barát
ságát. - Miklas elnök buda
pesti látogatásával egyidejiileg
Neuröth német külügyminisz
ter Rómába látogatott el és a
lapok jelentése szerint nagyban

. hozzájárult a róma-berlini ten
gely megszilárditásához. Világ
szerte nagy érdeklődéstkelteit,
hogy ugyanekkor Gőring po-

A Gyomai Vjság nyomdájában
egy 15-16 éves leány felvétetik

Csongradvármcgye is külön
mezőgazdasági kamara felálli
tását kivánja. Csongrádvárme
gye törvényhatósági bizottsága
legutóbb megtartott ülésén egy
hanguan kimondotta, hogy a
közép Liszai és körösvidéki vár
megyék számára külön mező

gazdasági kamara fel:illitását
kivánja.

A Tükör májusi száma is
mét a mai magyar irodalom
és szellemtudomány legjobbjait
sorakoztatja fel s bizonyosra
vehető, hogy Keresztury Dezső

tanulmánya a németországi ma
gyar történeti emlékekről, Be
vilaqua Borsody Béla érdekes
közleménye az irodalmi kávé
házakról, Jajczay János gazda
gon illusztrált cikke a keleti
szőnyegről, Nagy Lenke· aktu
ális beszámolója a különböző

koronázási ceremoniákról és
szokásokról mindenfelé feltü
nést fog kelteni. Dékány And
rás a hollandus cserkészek
késziiWdéséről ír, kiknek ha
zájábanaz idei vHág-jamj:)O'
reen 500 magyar fiu is táborba
száll. Luby Margitnak a fulú
csúfolókról szines és érdekes
közölnivalója van. Tamási Áron
és Kolozsvári Grandpierre Emil
kis regénynek beillő nagy el
beszéléssel szerepelnek a Tü
kör májusi számában, amely
egyéb éruekes cikkei,elbeszé
}ései, versei mellett gazdagon
ilLusztráltrovatokban számol
be az irodalom, szinház, zene,
film, rádió legjelen tősebb ese
ményeiről.

A Gyomai Ujság előfizetöi

kiadóhivatalunkban különleges
feltélelekkel rendelhelik meg
lapunkkal együtt a Franklin
Társulatnak ezt a nagyszabásu
folyóiratát. Kíadóhivatalunk az
együttes előfizetésröl készsége
sen nyujt felvilágosítást. A Tü
kör egyre nagyobb tért hó
dit községünkben, előtizetését

minden olvasónknak, különö
sen a szépet kedvelő, müvelt
nöolvasóinknak, legjobb meg
gyöződéssel ajánljuk. .

16 ballaijá~ás nyári haszná·
latra kiadó. Erdeklődni lehet a
WAONER-fatelepen.

Országos kiállitást re,1dez
nt:l< Orosházán? Csizmadia
András országgyülési képviselő

ielvetetteazt a gondolatot, hogy
1938.-ban rendezzenek országos
mezőgazdasági és ipari kiálli
tást Orosházán. AKisbirtokosok
Szövetsége magáévá tette a gon
dolatot és megkezdte a kivi
telre vonatkozó tárgyalásokat.
Ezzel kapcsolatban tervbe vet
ték, hogy állandó kiállitási
csarnokot épitenek.



N(; cipeljen ! Hiszen a FOi:;yaszlási
Szö\-etkezet ladányi és ványai út),eresL
tezödésénel levő fiók üzletében, nem
csak fűszer, vas, vegyes hane,1I do·
hány ;1cmü s:Lükségleleit és ugyanolyan
áron szerezhetö be, mint másutt 3-2

. Zamatos minőségű,magas foku
ceglédi fehér, ujbor literenként 40
fillérért kapható Kerekes Károlynál.
Ugyanalt az 6 bor literje 56 fillér.

Olajos lajos bornagykereskedlinél
a jó zamatu Tokaji és Tiszavidéki bor
nal< literje 42 fillér. Öt liter véle/nél
39 filiér. 4 -3

Szilágyi Gergely italmérönek egy
pércentesre volna szüksége. Érlekezni
lehet Jókai· u. 13. l::gy betegápolóra is
szüksége van. . 1-1

V. ker. Bercsényi u. 18 szám alatt
I szoba, konyha és meilékhelyiségek
böj álló lakás kiadó. ÉrJeklődni le
het Mozsik Rózsikánál. x - J

r~fIHIlft~R~AfU'

IOLCSÓBB A BOR I

l'gy liler kadarka va1~Y

fehér fejlell ulhor Soltvad
kert állolllásra ki,m'illitva
s feladva. Vasuti furar l,b.
4 fillér literenként. Csal(is

I
5U literen [eiii1i relllJelést I
fogildok el. Ilord,'}1 dijl1len-
lesen alJok a száiiitas lar·
talllára kölcsön; hordó III

30 naDon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkiil-

I
dés utánvéttel. Egy pengö I
levélbélyeg ellenében kül-
dök mintát a borból min·
tásdobozball , bérmentve.

Boraim kellemes édeskés,

tiszta, tökéletes zamatuak Ii és n e m savanyuak.

I Székely Ferenc kft
I fajborpincészeteI Soltvadkert, Pestme~ve.

lv~uu~u~u~~~»~wwuu~uI

Minden géphez Elllergé gUfl1ihajlr)·
s,ij a le;:IOLJl). Ked"e/ö fi/_el'::"j fellétcl-
ici. ka pl a:ó ('YO<lI" n Ko 1,lla/ltI ló-
7gefné!. 6- 2

Perei lászló asllalosnál Petöfi
utca, 400 kéve csutka izik van eladó.

l-l
Spitzer Dezső toll-, bör- és gyap

júkereskedő tudatja a lakossággal. hogy
Kossuth u. 3 sz. alatti üzletében gyal)
jut a legmagasabb napi áron vá
sárol.
Termelők S:Lövetke:Leti vendéglöjé-

ben hétköznapokon reggel 6·töI este

1

7-ig vasárnapokon reggel 6.. tÓI 9- ig ki
/ünő zamalu bornak Jiterje utcalI át
35 fillér, egy lita vétele eselén is Ki·
váló Dréher márkaju sörök állandÓan
raktáron. 3-2

Eladó Püllalnlon 20 magyar hold nagy
teherrel, továbba ugyancsak PóhaJmon
7 hold 1500 pengöveI átv"helö a többi
110SSZU lejáralu A vízjárta páskolllban
eladó egy szép kis bir· ol< gazdasági é
püldekkel együtt. - Elalló egy Fak·
szas ház 1000 pengövei átvehető a
fennmaradó rész 24 él' alat! törlesz
tendő. - E;.!y Ids ház a Gárdonyi u-Ito.. 200 pengö teherrel, összesen 1000
pen§!öért. - Egy jó cserepes ház a
Pósa Lajos uton 1500 pengöért. 
Endrődön két ház az egyik az And
rássy. a másik a Kossuth utcában nagy
lakásokkal. Érdeklődök forduljanak Izsó
Ba.lázs ingallan forgalmi irodájához.

~*M9!ffN
5Hmen~

Gó]Jövők: Kárpáti és Krul"hió
IC Jók: Kárpáii, Béres, C~áky.

Sporthirek
MáJus 9 i mérkőzé~H k: GySe

-GyTK vezeti: Rálfai, EIK·BTE
vezeti: Boross P., Hunyadi-VSE
vezeti: Magyar, TAC - BISE ve
zeti: dr. Magyar, Törekvés
CASS vezeti: Róth, KTt~ - M.
MÁV vezeli: Kiss.

MAFe - GySe 10-1 (4-1).
Tréningmérkőzés, biró: Takács.

GySC: Lőrinc, (Kiss Zs.), 
Fekete, Takács, - Fried, Mó
uus, Jenei, - Barla, K. Szabó,
Kárpáti, Kiss, Győri.

A bajnokjelöH MAFC köny
nyen győzött. A gólok a kövel..
kezöképen estek: 2. p. Fried
(öngól), 7. p. Lukács IL, 14. p.
Lulrács L, 39. p. Györi, 44. p.
Lukács 1., II. félidőben: 12. p.
Lukács I., 16 p. F. Kiss, 20. p.
Dobos, 28. p. Lukács 1., 38 és
43. p. Lukács II. Jók: Lőrinc,

Mónus, Győri és Kárpáti. K.
Szabó, voll MAFCjálékos eg'yen
lőre nem váltotta be a hozzá·
fűzöU reményeket. Agólzápor
főként a lehetellenül védö Kiss
Zs. érdeme.

Gyse - GyTK. A holn;)pi
helyi derby izgatja most a gyo
mai sportemberekel. A GySC t
füti a revans-vágy, a GyTK
pedig feljebb akar jutni a ta
bellán ~1indkét egyesü let hél
lakat alalt őrzi az összeállitá
sát és csak 14-14 játékosból
álló kereteI jelöltek ki. A vég
leges összeállítás közvetlenül a
meccs előtt, a pályán lesz. Már
jó előre, e helyről is kérjük
mind a két csapat játékosai!,
bármiként is alakul majd a já
ték ne ragadlassák magukat
durva játékra és vigyázzanak
egymás testi épségére. Ne, hogy
ismét elöfordulhasson az a saj
nálatos eset, mint a március
28-i mérközésen, hogy utánna
az egyik sérült jálékosnak he..
tekig kellett orvosi kezelésre

. járnia, oly sulyos sérülést szen
vedett. Gondoljanak a csökke
nő közönségre is, mely mind·
kisebbérdeklődést tanusit a
meccsek iránI, amiben sok já
tékos közismerten durva játék
modorának is szerepe van.
Férfias, de minden durvaságlól
mentes küzdelmet akarunk
látni l

A drukkereket pedig arra
figyelmeztetjük, hogya játéko
sokat meccsközben ne sérte
gessék, mert a J enitens .nézőt
a rendezőség karhatalommal
fogja kivezettetni a nézőtérröl.

Gyse II. - ETK H. 2 o (O O)
Endrőd, vezeHe:Din'ya Vilmos.

BTE-G'tTK 2,.,0 (& O).
Gyoma, vezette: Magyar ll.
GyTK: Kerlész, - Rozsnyai.

Vatai, - Bolehovszki, Barta L,
Weigert, - Csikós, Csala, Rau,
Barta II, BarUl;:.

GyTK indítja utnak szél el~

leÍl a labdát. Rau átad Barlik..
nak, aki előre dobja Barlhát
és a szélső már az első perc
ben meleg helyzetet teremt a
BTE kapujánál,de a fürge Nagy
az ötös vonalon leszedi a lab
dát a csatár lábáról. A követ
kező p.-ben Csüllög lövését
menti szépen Kertész s öglet
re. A félidő gólját a 45-ik p.
ben szerzi meg Csüllög, aki a
védelem melleti elhúz és ka·
pura ló, a labda kapufának
megy és onnan kerül a hálóba.
1·0.

Szünet ulán a GyTK kerül
fölénybe. 18 p.-ben a vendégek
julnak sarok rugáshoz a labdát
Szücs küldi befelé, amit Csül
lóg fejjel küld a hálóba 2..0.

GyTK-ból Kertész a közvet
len védelem a halfsorban Bar
ta és Bolehovszki, mig a csa
társorban a balszárny emelke
dett ki.

Magyar, eltekintve tévedései
től, megfelelt.

c.~SS-GySC 2...,t {t O).
Sarkad: vezeti e RáHaL

GySC: Lőrincz, - Jenei, Ta
kács, ..:.-. Món us, Mallak, Cifrák,
-Szrnkányi, Fried, Barla,
Györi, Kiss.

A 80 kiloméleres uUól fáradt
és felforgatott összeállitásban
kiálló GySe c~apala váratlanul
erős ellenfélnek bizonyult és
kis szerencsével győzhetett

volna.
Hullá I ZÓ mezőnyjáték1\al

kezdődik a meccs és a 23. p.
ben Kiss lövését a sarkadi bekk
kézzel üti le, a ll-est azonban
Barta kapufának lövi, CASS
gólja a 42. p.ben esik a center
fejeséböl(1-0).

Szünet után a 16. percben
Jenei faultja miatt megitéH
ll-est Lőrincz bravurosan kor·
nerre men li. 35. p...ben Mónus
áUitólagos hendsze miatt ujabb
11 est ad a biró s a büntetőt

a centerha!f érlékesi:i (20).
GySC finisel és Kiss - Győri

összjáték után Győri szép gólt
lő (2-l).

GySC-ben Lőrincz jól védelt
a közvetlen védelem és a half·
sor megfelelt, acsatársorban
Barta, Györi s a II. télidőben

Kiss voltak jók.
Ráffai sok hibá! vétett.

I

5e
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ísmeretferjesztöfiim.

Hangos Magyar
Világhiradó.

Köszöneinyilvánitás !
Mindazoknak, kik felejthetet
len édesanyánk, illetve nagy

anyánk özv. Kruchió Bene
dekné temetésén megjelen
tek, s részvétükkel fájdalmun
kat enyhíteni igyekeztek, ez-

ulon mondunk köszönetet.
A gyászoló család.

Korona Hangos Mozgó Endrőd

50§zázaléko§ utazási
kedvezményre jogositó
igazolvány kapható a
főelárusitónál: WAGNER
MARTON fiai cégnél,
továbbá Bácsy és· Tsa
Bankház, Berkovícs A·

dolf, Domokos Albert és
ifj. Varga Pálnál.

1937. május 9.én. vasárnap,
7 és 9 órakor.

KETTEN EGY JEGGYEL!

Az exotillu.ll.s §zéJuégű

nagy fihnsztárnak.
It" g gyönyörübh fihnj e

Do 10 r e s
a rnexikói leány

Romantikus történet.

fÖSZEREPLŐK:

Dolores Dei Rio~

Lev Cdrino~ Nor:lnan
{·'oster., Ralph In«::e.

Egy titokzatosan élő leány fur
csa története,amelynek minden
jelenetét varázs lalosbűbáj

sugározza körül.

NAGYSZABÁSU filMREMEK !

ELŐiNOlA

HÁZIASSZONYOK ! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb
tésztarecepteket megkapja, ha
még ma kéri a Dr. ÜETKER
féle világhiI'ü FÉNYKÉPES
RECEPTKÖNYVET, ID e l y e t
bárkinek ingyen megküld a
gyár: Dr. üETKER A. Buda
pest, VIII. Conti-utca 25.

I-

1937 május 8. .... U_ UUH.HU 6 UU_ q_" __U_~ ~ GYO~~~_~~~~_"\o'

;::~SP-O'RT-''''---rp~~;i-;á-c~
! .Harpart traktor 30 HP. J
i OSL Puli traktor 20 HP. J

I·hárm. és négyes Rudsach J
traMar eke kiilón-ldHön J

ti: is eladó. A t r a k t o r o k jI üzemben megtekinthetők, 1.
1

e Kollmann Józsefnél
I Gyomán.

~~~'~YYUYYU~~~
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ELŐFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél é\'re 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekksz.ám 18.280

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

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

..HUNGÁRIA" KŐNYVNYOMDA
G y o tn a. Kossuth Lajos utca 64.

Teiefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhal1ábos (55 mm széles) I cm. magas hIrdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

ét

Hiszek egy isteni örök igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában.

Gyula, 1937. pünkösd.

Harsányi Pál
e~peres.

erkölcsi és nemzeti kettős tü
zes lángnyelveket

s jöjj, indulj, menj Kárpátok
bérceire hirdetni ennek a vi
lágnak:

könyvbe. Én ugyanis megkér
deztem a főjegyző urtóJ, hogy
van e községnek vagyonlellára.
A főjegyző ur azt felelte, hogy
most veszik feL A további kér
désem az voll: a számvizsgálók
hogyan vizsgálják felül a köz
ség vagyonát, ha nincs vagyon
leHár. Erre a kérdésre nem
kaptam válasz!, mire megálla
pHollam, hogy ilyen körülmé
nyek között a közvagyonnal
va.!ó gazdálkodást ellenőrizni

nem lehet és visszaélésekre van
lehetőség. Mindezt csak azután
vették fel· a jegzzőkönyvhe,

amikor azt a hilelesilők már
aláirták.

Felszólalása végén Pikó Béla
azt a kérelmet terjesztette elő,

hogy a jegyzőkönyveket a jö
vőben ujból bekötött könyve
irják és azokat minden köz
gyülés elején olvassák fel.

az alispán illetékesek. Költség
és időkimélés céljából nem
hajlandó visszatérni arra a régi
rendszerre, hogy a jegyzőköny
veket ujból kézzel irják egy
erre a célra előre bekötölI
könyvbe. Hogy azonban az ag-

csontok is megelevenediek, ho
lott honvédek, huszárok szület
tek s észak-kelet-dél és nap
enyészet tájaira vitték a pün
kösdi csudál:_

A magyarok Istenére ("s!<üsz.ünk,
Rabok tovább. nem leszünk!

Triánoni börtönöd falai kö-
zölt vedd a valláserkölcsi és
nemzeti sebesenzugó szélnek
zendülését, ~ vedd a vallás-

A főjegyző válasza Pikó Bélának
PJnczél Emil főjegyző azon

nal válaszolt Pikó Bélának. Utalt
arra, hogy a közgyülési jegyző
könyvek a községi ügyviteli
szabályzat szerint készülnek.
Ezeknek a szabályoknak a bio.
rálalára csak a főszolgabh'ó és

talott elvet, hogya szónokot
nem illik közbeszólásokkal za
varni.

p,jnczpl Erll;': Nekem jogom
van, sőt kötelességem adott
esetekben közbeszólni.

Pikó Béla: Ezt nem ismerhe
tem el és nem hallgatom meg.

Folytatni akarja beszédének
olvasasát, de Pánczél Emil fő

jegyző ujból közbeszól. A zaj
egyre nő, a baloldalról a fő

jegyző felé kiabálnak és Pikó
Bélát biztatják, hogy csak ol
vassa tovább a beszédét.

Pánczél Emil: Én minI elnök
társ törvényadta jogomnál fog
va figyelmeztetem Pikó Béla
képviselőteslületitag urat, hogy
rie térjen el a tárgytóL Rend
kivüli közgyiilésen csak a tárgy
hoz lehet hozzászólnL

Pikó Béla: A vagyonlellárra
vonatkozó felszólalásamatesak
pollólag vették fel e jegyző-

II

yszegl iskolát k u zség
réli a re mátus egyház

ingatlan Q ért
Pikó Béla es Pánczél Emil főjegyző vitája a

közgyüIési jegyzőkönyvek körül
RENDKIVÜLI KÖZGYOLÉST TARTOTT A KÉPVISElöTEsrOlET

A ese
elcs

éven át, mert öseid felett elvi
harzott a sebesen zugó szélnek
zendülése, mert őseid homlo
kára oda ültek a kettős tüzes

lángnyel vek, még a szétszórt

Gyoma község képviselőtes

tülete május 13.-án, csütörtökön
délelőtt népes és hellyel-közzel
viharos rendid ,üli közgyülést
tartott.

A muH közgyüléshilelesHé
séról szóló bejelentéshez Pikó
Bela szólt hozzá. Előre elkészi
tett beszédét olvasva, minde-
'nekelőtt kifogásolta, hogy a
közgyülésekről szóló jegyző

könyvet nem bekötött könyvbe,
hanem különálló papirlapokra
géppek irják, Nem akar senkit
sem gyanusilani, de ilyen kö
rülmények között megtörtén
hetik, hogy valaki kiemel a
már hHelesitett jegyzőkönyvből
egy 'lapot és azt mással helyet
tesíti.

Kifogásolta, hogya mult
közgyülés jegyzőkönyvében a
községi föjegyzőról mint a köz
ség cselédjéről van emlités téve.

Kifogásolta, hogy a jegyző

könyvbe nem vették fel Bácsy
Elek társula ti igázgató felszóla
lásál.

Pánczél Emil főjegyző: Bácsy
Elek nem a muH közgyülésen
szólalt fel.

Pikó Béla: K~rem főjegyző ur,
tartsa tiszteletben azt az ön~

maga állal olyan sokat hangoz-

C8udá napja ~

(:§udá népe
A keresztyén üdvtörténetnek

záró ünnepe,. egyben pedig
fénylö koronája a sebesen zugó
szélnek zendülése, a keltös tiiz
nyelvek felragyogása: a pün·
kösdi csuda

A karácsonyi szeretet angyali
kara,'- a Golgotán ldömlött
szent .vér főpapi, egyetlen Örök
áldozata, - a megüresedett
sziklasirnak halál felett való
győzelme, - az atyai hajlékok
ajtajának áldozócsütörlöki fel
fárulása a pünkösdi csudában
koronáztatik meg földön-égen
való.örök diadalra.

Csudák napja a Pünkösd,
nemcsak a sebesen zugó szél
nek zendöléséért, nemcsak a
keltős tüzes lángnydvekért, 
hanem azért . is, mert gyönge
tanítványok lettek erősekké,

mert ingadozó, félénk tanítvá
nyok lettek bátrakká és hősökké
Jeruzsálemnek piac~n s mert
3000 ember lelke lobban t láng
ra s törl fel sziv mélyéről ::lZ

epedö ki:ílItás: mit cselekedjünk
atyámfiai férfiak? - s megke
resztell~edvén a világ minden
tájaira viszik a boldogifó bi":
zonyságtételt: nem adatott ne
künk más név, amely áHal
megtarlatnánk, hanem egyedül
az Ur Jézus Krisztus!

Én drága magyar népem!
Pünkösdi csudák idején jut-e
eszedbe, :ítéled-e, hogy Te is
csudák népe vagy!

Nem triánoni rabolásnak bü
ne, hanem örök, isteni, égi
csuda volt a születésed egy
ezredév előlt:

Golgotajárás szent csudája
volt az ulad itt kelet Európa
kapujában, holott nemzeti Gé
niuszod nagy főpapi áldozatok
ban hulló vérét áldozta egész
Európa civilizációjáért :

Husvéti csudák ihkarqácifja
volt egész törtérielmed; holott
Mohipuszta, Mohács, Majtény,
Világos sírjából mindig feHá
madtál!

Pünkösdi csudák szakadatlan
láncolata volt sorsodegy' ezred-
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Lőkösháza " gyors
Budapest
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Lőkösháza "

Indul Oyomáról
Lőkösháza felé szemely reggel 2 óra 31 perckor
Budapest fl " "

5
"
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" " "
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"
31

"Budapest
"

sebes
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8
"

20
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"
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"
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"
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"Budapest
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"
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Lőkösháza

" " "
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"
37

"Mezőlur
"

személy este 19 , 29
"Békéscsaba

" " "
20

"
45

"Budapest .. " "
23

"
33

"
Dévaványai viszonylatban a pontos menetrend

még nem áll a rendelkezésünkre.

búzában, hanem pénzben sze
dik be, -és a Wodiáner ár
vaház (polgári iskola) bérleti
diját évi 4120 pengőről 2500

Milyen változásokat hoz a MAv
nyári menehendje Gyoma-Budapest

és Gyoma-Békéscsaba viszonylatban
Ismeretes, hogy a Máv nyári nj sebesvonatot, illetve Szol

menetrendje, amely május 22- noktól kezdve gyorsvonatot ál
én lép életbe, honorálni fogja Ji~auak be, amely, Békéscsa~á
azokat a kivánságokat amelye- rol reggel 7 óra 42 perckor lll

ket Békéscsaba, Gyom'a és a ~ul, Gyomára érkezik re?g~~ 8
környékbeli községek a Buda- ora 19 perck~r, Gyomárol lll

pest felé irányuló közlekedés dul reggel 8 or~ 20 perckor és
megjavHása érdekében elöter- Buda~est k~leh pályaudvarra
jesztettek. A legjelentősehb vál- é:ke~lk 1O ~ra 55 perckor. A

. . lobbI változasok ehez képest
tozas az lesz, ~o~y.Békéscsaba . lényegtelenek.
és Budapest kozoth utasforga- A részletes menetrend a kö-
lom kedvezőbb lebonyolitására vetkező:

Érkezik Gyomára

személy reggel 2 óra 21 perckor

Május 22-től reggel 8
óra 20 perckor ujonnan
beállitott sebesvonat

indul Oyomáról
Budapestre

SZUPER T
műtrágya állandóan kapható

Péti SÓ előjegyezhetö
a Wagner Márton Fiai cég fatelepi irodában

lajárdák kijavitására forditják.
Elsősorban a Vágihidtól Be
senyszegig terjedő járdát, utána
az öreg temető meiletti járdát,
majd sorrendben a Mátyás ki·
rály utca"az Árpád utca, az
Arany János utca, a Bocskay
utca, az Attila utca és aDam
janHs utca járdáit javítják ki.
Ezzel kapcsolatban elhatároz
ták azL is, hogy a jövő évi köz
ségi költségvelés terhére eIké
szittetik a község csatornázási
!ervezetét és utána felveszik a
község lejtméreteit, mert enél

kül a csatornázás gyakorlati

kivitele lehetetlen.

leg kimaradt a március havi
közgyülés jegyzőkönyvéből, de

.csak azért, mert abban az ügy
ben, amelyben felszólalt, a köz
gyülés nem hozott határozatot.
Ha a közgyülés kivánja, pótló
lag felvehetjük.

Pikó Béla: Én nem kivánom.
A közgyülés kimondotta, hogy

a beszédet pótlólag fel kell
venni a jegyzőkönyvbe.

Pánczél Emil főjegyző: Pikó
Béla képviselőtestületi tag ur
azt is kifogásolta, hogya jegy
zőkönyvben a főjegyző mint a
község cselédje van aposztro
fálva. Azt hiszem, teljesen az
én magán ügyem, hogy emiatt
kifogást emelek-e, vagy sem.

A viharos jelenetekkel tarki
tott viia ezzel végetért.

A közgyülés végül elvben
megszavazta az előljáróság ja·
vaslatát. Érdemben a legköze
lebbi közgyülésen döntenek a
kérdésről

Utána elvileg hozzájárultak
ahoz az előljáróságijavaslathoz.
hogy a jövőben ne a Pocoson,
hanem az orosházi átjáró mel
lett adjanak ingyen házhelye
ket. Ugyancsak elvi határoza
tot hoztak a községi ingatlanok
hasznositása ügyében. Kimon-

. doHák, hogy az ingatlanokat
vagy felesbe, vagy haszonbérbe
kiadják. Érdemlegesen ezekben
az ügyekben is a legközelebbi
közgyülésen döntenek.

Végül kimondották, hogy a
Keselyősön iskolát épitenek és

erre a célra 12.000 pengő ál;
lamsegélyt kérnek, - a mező

őrök járulékAt a jővőben nem

megszüntetett szabályozási
kijavitják a téglajárdákat

A
alapból

godalmaknak elejét vegye, a
jövőben a jegyzőkönyveket min
den oldalon aláiralja a jegyző

könyv hHelesHésére kijelölt
képviselőtestületitagokkaI.Ami
Pikó Béla beszédének ntólagos
beirását illeti, ezt épen Ő, a fő

jegyző javasolta, amikor észre
vette, hogy a jegyzőkönyv hiá
nyosan van felvéve. Tévedés
azonban Pikó Bélának az az
áUitása, mintha a községnek
nem volna vagyonleItára. Igenis
van, csak már elavult és ennek
helyébe rendelték el egy uj
vagyonleltár felvételét. Ez azon
ban nem megy máról holnapra
és ezért mondta, hogy az uj
vagyonleltár most van készülö
ben.

- Bácsy Elek beszéde tény-

a jövőben

szedik be
Nagy vitát váltott. ki azelől

járóságnak az a javaslata, hogy
a besenyszegi községi iskolát
adják át a református egyliáz
nak, amely ellenértékül fela
jánlotta a Hősök utja 38 szám
alaH lévő épületet és a gróf
Tisza István uti beHeIket.

Wagner Márton: A csere jó,
el kell fogadni.

Beinschróth Márton: elvből el
lene van a cserének, mert az
iskoláztatást nem egyházi, ha
nem állami feladatnak tartja.
Mindamellett hajlandó megsza
vazni a javaslatot, de kikötné,
hogy az iskolába másvallásu
gyermekeket is fel kell venni
és az ő tandijukat sem szabad
felemelni.

Tápay Károly valláserkölcsi
szempontból fontosnak tartaná,
ha minden iskola egyházi ke
zelésbe kerülne.

Iskolát épitenek a Keselyősön és
adók módjára pénzben
a mezőőrök Járulékát

Pánczél Emil: főjegyző bemu
taHa a legutóbbi közgyülés óta
a vármegyei kisgyülés által jó
váhagyott képviselőtestületi ha
tározatokat. Jóváhagyta a kis
gyülés a vásártér bekeritését és
egy gyepmesteri hullaszálIitó
kocsi beszerzését, 20 kötet tör
vénylárnak a vármegye részére
történt adományozását, az ál
latorvos helyettesének dijazását
és apaállatok beszerzésére köl·
csön felvételét.

A továbbiak során kimon
dották, hogy az ugynevezeU
szabályozási alapot megszünte
tik és annak vagyonát: 4338
pengőt teljes összegében a tég-
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MINDENT TI52TI1

ról és hangsulyozta, hogy az
egész országban .uj alapokra
fektetik a tüzrendészeteL Ka
tonásitani, militarizálni fogják
a tüzoltóságot, épen ugy, mint
a nyugati államokban, ahol ez
a rendszer jól beváll. Hangoz
tatta, hogy ennek a szellemnek
a bevezetéséről a vármegyék
alispánjai részéről is igéretet
kapott és igy a mililarizálás a
legkisebb községben is köny
nyen keresztülvihető lesz.

A magunk részéről örömmel
üdvözöljük a tüzoltóság mili
tarizálásál, búr Békésvármegye
tüzoHósága ebből a szempont
ból országos viszonylatban is
kielégilő. Nálunk legfeljebb a
szellem militarizálására lehet
még szükség.

ik

ostásiULis

kor a tanév már junius 6 án
zárul. Az ulolsó tanilási napot
követő hat nap alatt kell meg
tartani az évzáró vizsgákat,
vagy összefoglalásokat. Ezeket
junius 13-án, ha közbe vasár
nap, vagy űnnepnap esik, ju
nius 14·én keU befejezni.

Sándor főszolgabirói irodafő

tisztnél lehet jelentkezni. Egy
teriték ára 1 P 60 f. A nagy
közönség részére olcsóbb éte
lekről is gondoskodik a rende
zőség. Délután lovasmutatvá
nyok, teherhuzási, be- és kifo
gási verseny és sportbemutató
lesz, este pedig táncmulaiság.

-én végz
be -é

.. isk la'

eg alt a "

INTERNÁTUSBA FELVÉTEL!

A Hmvásárhelyi Ref. Gimnáziumi fiuin
ternátus igalgatósagáhoL a megfelelően

felszerelI felvételi kén'ények julius
31-ig nyujthalók b(". -- A teljes dij.

~-~----------~ lakás, fütés, világitás, mosás, kisebb
gyógyellátás és napi négyszeri bőséges

tavalyi 180.000 számu belügy- és izletes ellátással havi 45 pengő.

miniszteri rendele.trőI a tüz-I Jóe]őlllenet~lü szegény tanu!öknak ked-
, vezmény. I<lvánatra részletes táJékozta-

rendészet ujabb szabályozásá- tót küld az Igazgatóság.

Militarizálják a
tüzoltóságot

..
nlus

és szepte
kezdő i az

A vallás- és közoktatásügyi
miniszterium új rendelete ér
telmében ezentúl az első tani
tási nap szeptember 4., az utol
só tanítási nap junius 14 helyett
junius 7. Ha szeptember 4 va
sárnapra esik, a tanév 5·én, ha
junius 7-e esík vasárnapra, ak-

maii községi biró üdvözli. Utá
na nyomban a kiállítás ünne
pélyes megnyitása, az állatbirá
latok kihirdetése és adijazolt
állatok felvezetése s különböző

versenyek lesznek. Délben egy
órakor a vendégek tiszteletére
ünnepi ebéd lesz. Az ebédre
legkésőbb május 20-ig Ötvös

Kinai bölcs mondás, hogya megett az egész Gyoma szive.
részvét utjai kiszámHhatallanok. Hétfőn reggel még kihordta
"Nagy nevek" dőlnek ki a sor- a leveleket, kedden délelőtt már
ból anélkül, hogya milliók haloU volt. Ami közbe történt,
szive megmozdulna. Aztán meg- valóságos kálvária. Egy 22 esz·
hal valaki, egyszerü, szürke kis tendős, jobbsorsra érdemes fia
ember és váratlanul feléje for- talember kálváriája, aki elha
dul a tömeg szánakozása. Vala- nyagolt gyomorbajjal feküdt le
hogy ez történt PorcsaImi La- a békéscsabai kórház mütő

jossal is. Most, hogy már nincs asztalára, ahol már nem tud
többé, csak most derült ld, hogy tak segiteni rajta. Néhány órá
mennyien szerelték. Az egész val később, embertelen szen
Gyoma. Nincs ember, aki ne vedések között meghalt.

sajnálná a "kis postást", a va Holttestét hazahozták Gyo-
lószinütlenül szőke, mosolygó, , h l é t k dél lá
szerény levélhordót, aki annyi- mara, a o p n e en u n
ra belopta' magát az emberek Itemelték el az egész község
szivébe, hogy halálába belere- óriási részvéte mellett ...
~~ 'V' ....,..-.,.,. __

A Magyar Országos Tüzoltó-
szövetség május 9 én délelőtt ~WlWwg.CJ!IUll!JlUl!IW••IUU8YIUI!lI~JIIWllUl.
10 órakor tartotta .meg Buda- ~ ~

pesten, az uj városháza közgyii- I k I I.
lési termében, Szilágyi Lajos 3if

főispán, cs. és kir. kamarás, ~ lIID ~

országos tűzrendészeti felügye- ~ ~

lő elnöklete alatt huszonhato- I A M. Kir. JótékonycéJu Államsorsjáték huzását I
dik és átalakulása miatt egy- 3if 'i5i§§

ben utolsó évi rendes közgyü- ~ junius 4"t'IIOilén tartják. Illege ~
lését, amelyen a kiküldött tűz- ~ I
oltótiszteken kivül a várme- ~ .
gyék alispánjai is résztvettek. ~ Még nem késelt el, még vehet sorsjegyet. I
A gyomai J'árási tüzoltóságot ~ Kapható osztálysorsjegy föárusitóknál .

~ és dohánytözsdékben. ~
Wagner Márton járási túzren- 3if '€

dészetifelügyelő és Bíró Bé- I Sorsjegyárak: I
la helyettes tűzoltóparancsnok 3if '€

képviseHék. ~ p O ~
A közgyülés során az orszá- ~ Egész: ar. P 3.- Fél: ar. 1.5.

gos tüzrendészeti felügyelő t.á I
jékoztató programmotadott a .ITI.aIiI.....I1I.~ii\nlMtnn1MiiMI

A Gyomai Ujság egyik leg
utóbbi számában röviden· már
jeleztük, hogy május 23.-án,
vasárnap megyei tenyészállat
kiállitást és vásárt rendeznek
Szeghalmon. A ldállitás iránt
Gyomán is nagy az érdeklő

dés, ami főleg annak a nagy
propaganda tevékenységnek
köszönhető, amit dr. Sorbán
Jenő főszolgabiró a gyomai
gazdák körében a kiállitás ér
dekében, de a gazdák érdeké
ben is oly önzetlenül kifejt.

A kiállitási ünnepség május
23.-án, reggel 9 órakor kezdő

dik. A vidéki vendégek ajárás
főszolgabirájánál gyülekeznek
s onnan kocsikon, lovasbandé
rium kiséreteben vonulnak a
kiállitás szinhelyére.A lovas
bandériumot ifj. B. Szabó Sán
dor szeghalmi kisgazda vezeti.
Akiállitás szinhelyén a vár
megye főispánját. alispánját s a
többi vendégeket' Tóth Zsig
mond földbirtokos, füzesgyar-

Nagy érdeklődés

nyilvánui.meg a
szeghalmi tenyész

állatvásár iránt

A gazdaifjak nagy
111üsoros ünnepsé
get rendeznek pün""
kösd másodnapján

Oyomán
A Gyomai Gazda Ifjak Egye

sülete május 17-én, pünkösd
második napján délután 2 órá
tól az Erzsébet ligeli pavillon
ban nagyszabásu népünnepélyt
és este fél 9 órálól reggelig
tartó táncmulatságot rendez.

Az ünnepély müsora a kö
vetkező;

Délután 2 órától kezdve Far
kasinszky Imre zenekara szó
rakozlaja a közönséget, azon
kivül Kiss Juliska magyar nó
tákat énekel, a II. számu óvo
da növendékei arató ünnepélyt
mutatnak be, mig Szalóki La
jos és társai vidám mókáluit
adnak elő. Végül külön világ
póstát is rendeznek.

Az esti táncmulatság kereté
ben szépségversenyt tartanak.

. majd éjfélkor megjutalmazzák
: azt a· táncospárt, amely legszeb
ben' láncolta a csárdást.

Á délutáni ünnepségre a rész
vételi· dijat a rendezőség nem
határozta meg. Mmdenki annyit
fizet, amennyit akar. Az esti
táncmulatság belépődija sze
mélyenként 1 pengő, családjegy
2 pengő 50 fillér.

Rossz idő esetén csak az esti
tánclPulatságot tartják meg.



ra ulján rövidesen megkezdi
vásárlása it Németország, Cseh
ország és a m. kir. bonvédség
részére. A vásárokat az alábbi
helyen és időpontban tarlják
meg. Szarvason május 18'án
délelőtt 10 órakor, Kondoroson
május 19·én délelő!t 9 órakor
~yomán május 20-án reggel 8
orakor, Mezőluronmájus 2l-én
délelőtt 9 órakor, Turkevén
május 25-én reggel 8 órakor
Szeghalomban május 30-án reg:
gel 8 órakor.

ENDRÓD Dávid János 16 é
ves endrődi fiut hasbarugIa a
ló. A szerencsétlenül járt fiut a
békéscsabai kórházba szállitot
ták. Allapota igen sulyos, élet.
veszélyes.

OROSHAzA Kedd~n déielőU
Jól sikerült I~goltalmi hangpró
bát tartoUak Orosházán. Öt
percig szóllak a szirénák és a
harangok, amelyek az egész ba-

. tárban jól haHhatóan figyelmez
tették a lakosságot arra, hogy
ellenséges repülőgépekközeled
nel;:, illetőleg, hogy a légi tá
madás veszélye megszünt. :.
Orosházán a közönség körében
akció indult meg az utcai ba
romfilegeltelés eltiltására.

DÉVAVANYA A Dévaványai
Hirlap junius ulólsó napjaiban
nagyszabásu vidéld ujságiró és
lapkiadó vándorgyüIést rendez
Dévaványán.

GERENDAs Dr. Raftay Sán
dor evangélikus püspök dr.
vitéz Ricsóy Uhlarik Béla föis
pán és nagyszámu ünneplőkö
zönség jelenlétében vasárnap
avatta fel .az uj . gerendási re
formátus templomot.

A feltámadt hasfelmetsző.

Ujabb rejtélyes gyilkossági so
rozat tartja izgalomban Lon
don lakosságát ésa világhiI·ü
Scotland Yard· nyomozógárdá
ját. Borzalmas bonctani rej
télI}"el viaskodik a szakértők

hada. A rejtelmek sorozatára
rendkivül érdekes cikkben vi
lágit rá Tolnai Világlapja, a
mely most jelent meg nagy
terjedelemben és gazdag tarta
lommal. A legkiválóbb magyar
irók novelláin kivül, nagyszerű
folytatásos regényt és közel
száz pompás képet talál az ol
vasó a népszerü képeslapban.
Tolnai Világlapja egy sdma
20 fillér.

HÁZIASSZONYOKJ Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb
tésztarecepteket megkapja, ha
még ma kéri a Dr. OETKER
féle viIághirü .FÉNYKÉPES
RECEPTKÖNYVET, m e ly el
bárkinek ingyen megküld a
gyár: Dr. üETKER A. Buda
-pest, VIII. Conti~utca 25.

" 23.~

P 16.40

" 29.50

" 52.-
48 P-től

6.30

6.30

8.70

" 5.40

ege

Lóvásárokat rendez a Lóér
tékesitö Szövetkezet. A Lóér
tékesitő Szövetkezet a M. Kir.
Külkereskedelmi Hivatal és az
Urszágos MezőgazdaságiKama-

arról értesülünk, hogy az anti
szocialis adó teljes eltörléséhez
a pénzügyminiszter azért nem
járulhatott hozzá, mert a föld
müvelésügyi miniszterium a
bolettaalapnak ezt a bevételi té
lelét teljes mértékben nem tud
ja nélkülözni. Azon ban meaál·b

lapodás történt, hogya boletta-
alap köllségvelésének tárgyalá
sa' során a lisz [forgalmi adó
váltság 50 százalékkal való csök
kentését fogja a pénzügymi
niszter javasolni. E csökkentés
révén a kenyér ára kilonként
körülbelül három fillérrel a,
liszt ára pedig három és fél
fillérrel lenne olcsóbb.

3.- pengőért 40.000 pengőt

nyerhet, ha résztvesz <Il 68..
jótékonycé1u államsorsjátékon.
Sorsjegyek lmphatók dohány
tözsdékben és osztálysorsjegy
főárusítÓ!HJál..

Szabadtéri ünnepi játélwk
Hajóson. József főherceggel és
Auguszla főhercegnővel az élén
a magyar társadalom kiváltsá
gai válla Iták el a Hajós-i ös
régi kegyelemhelyen tartandó
szabadtéri előadás és pünkösdi
nagybucsu védnökségét. A nagy
érdeklődésre való tekintettel
nem csak Kalocsáról és Bajá
ról, hanem Budapestről is kü
lön autóbusz járat indul. A
különjáratu autóbuszra, amely
a Mus~olini térről reggel 6
órakor indnl és este ]2 órakor
érkezik. vissza - menettérti
jegyek 10 P_ 80 filléres árban
kizárólag elővételben a Musso
lini téri Ibusz jegyírodában
l;;aphatók.

DIVATHÁZ
E

Esőkabátok drapp és zöld szinehben

Viharkabát, impregnált

Esőkabátok, kiváló mill6séa
'"'

Bailonkabát

Burbet"ryszerü raglán

Munkaköppeny különbözős7inekben P

Orvosi köppeny ,.

Gépész öltöny "

Munkakabát fehér

FÉRfI és FIÚKÉSZRUHAOSZTÁLVÁNAK ARAJÁNLATA

KULPI

Harmathy Gizit eljegyezte
Somogyi Mihály. (Minden kü
lön értesítés helyett)

Az alispán kijelölte az uj
oltóllöröl{et. Vitéz dr. Márky
Barna alispán az 1937 évre ki
jelölte az uj oltóköröket és az
oltások elvégzésére külön orvo
sok at jelölt ki. A környéken
önnálló oHóköröket képeznek
Endrőd (oltóorvos: dr. 'Weisz
Aladár) Endrőd-Kondoroslanya

(oltóorvos: dr. Szenljóbi Bartha
János) és Gyoma (oltóorvos: dr.
Bartha Gusztáv).

BéJ{ésen lesz a polgári le
ányiskolák növendékeinek 10r
naversenye. A vármegyei pol
gári leányiskolák növendékei
nek tornaversenyét pünkösd
első napján tartják Békésen a
községi polgári leányiskola ren
dezésében. A nagy érdeklődés

sei várt versenyt, amelyen lát
ványos zenés szabadgyakorla
tokat is bemu'afnak, a levente
sportpályán bonyoli tják le. A
versenyen a gyomai polgári is
kola leánynövendékei is részt
vesznek.

Buzáért vásárol fegyvert
Románia Németországtól. Bu
karesti jelentés szerint a kor~

mány gazdasági bizottsága 500
vilgon buza eladását határozta
el Németországba. A kötött
megállapodás szerint Románia
60.000 lejt kap egy-egy vagon
buzáért, az ellenérték azonban
nem pénzbe~, hanem Német
országból rendelt fegyverekkel
számolják le.

Ötven százalékkal leszál
litjál{ a lisztforgalmi a dól.
A főváros közélelmezési szak
osztálya sürgető föHerjeszlésl
intézett a kormányhoz az élel
miszer drágitó lisztfOl'galmi
adó eltörlése érdekében. Ma

.

1937 május 15. 4
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MOLNÁR - EST!
Molnár Gyula május hó 23

an, vasárnap este rendezi az
Erzsébet ligeti pavillon szin
háztermében önálló esljél tel
jesen uj müsorral. Az est Ide
melkedő része a "Gazdag em
ber mellénye n cimü eredeti
zenés vígjáték lesz. Külön ér
dekessége a darabnak, hogy
bár meséJ'e valószinüUen méa-, b

is megtörlént, mégpedig itt
Gyomán. Alakjai körül most
is itt él néhány ember Ezek
egyikének hiteles elbeszélése
nyomán iródott a darab. Az
előadás - amelyre Molr-ár
Gyula kéri a gyomai közönség
szives pártfogását - este fél 9
órakor kezdődik. Helyárak : J.
70 fillér II. 50 fillér, állóhely
30 fillér, Számozott helyele
JegyelővéteL

Zadravetz püspök
bérmakörutján disz
kiséreHel keresztül

vonult GbJomán
Zadravetz István római ka

tolikus püspök szerdán este S
óra után diszkisérettel keresz
tül vonult Gyomán. A püspök
bérmaköruton volt és Körösla
dányból jövet ment Endrőd

re, ahol csütörtökön bérmált.
A főpapot a Kőrös-hidnál

dr. Sorbán Jenő főszolgabiró

vezetésével Endrőd község elől·

járósága, a katolikus egy
báz és a katolikus egyesüle
tek vezetősége és sok katolikus
hivő ünnepélyesen fogadták.
Az üdvözlőbeszédek elbangzá
sa után Zadravetz István püs
pök négylovas hintóba szállt
és lovasbandériumtól, kerékpá
ros cserkészektől és leventék
től kisérve folytatta utját és a
merre elhalad! Gyomán és End
rödön, mindenütt áldást osztott
az utak mentén sorfalat álló
lakosságnak.

Anyakönyvi hire!'
A gyomai anyakönyvi biva

tal könyveibe május 5·től

május 12-ig a következő be
jegyzések történtek:

Született: Pintér Pálné Lu
káts Máriának fia Attila-Lajos
ág. ev.

Házasságot kötöttek: Fekete
Lajos és Tóth Julianna.

Meghaltak: Domokos László
72 éves, ref., Szilágyi László 3
hónapos, ref., Akantisz Sándor
né Zelenák Ida 56 éves rk.

Országos vásárok. Körösla-
.dányban május tO-én, Endrő

dön IS-én. Szeghalomban 24.
én, Gyomán 28-án, 29-én és
SO-án országos kirakodó és ál
lalvásárt tar!anak.
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TAOJALMAt
flNOMSÁGOT

A humor, a de' ű és a .si!ó
mosoly filmje.

FÖSZEREPLÖK:
Szőke Szakáll., RAdai
I D1I.re., Szö.'ényi Eva.,

Páger Antal
és több kiváló magyar sze-

replögárda.
Ebben a l1iJgysikerl éri magyar
hangosfilmben S. őke Szakáll .a
páratlan komikuskélkéZJel ~zórp

i:l humoros ölleleket és a kacag
tató vicceket. Aki a pünkösdi lino
nepekben kelleme;en akar szóra,

k07ni, ne mulassza el rnegnéllli
ezl a szép l11iJgYilr filmet.

Uccai énekesek
vigjáték és

Hangos Magyar
Világhiradókkal !

"1'1'111111#1111'111111'

HOZ
Korona Hangos Mozgó Endröd
~..----..---
1937. május 16-án Pünkösd
vasárnapján és Pünkösdhét-

föjén 7 és 9 óralwr.

Nagy sikert aratott
M A G Y A R hangosfilm!

ba átságos
arcot kérek

~R~~AAAA~A~AAAftAAftftft~

IMINDENNEMÜ --= I
-..:. FEGYVEREK
szakszerü javítását, agykészitést,
barnitást jutányosan készítek.

ICS. SZABÓ GERGELY I
okl. technikus

puskaművesés műlakatos mester
Gyoma, Gróf Tisza I. ut 60.

Ivuuuuwwww»w~wuuuww~~

A gyomai kir. jbiróság,
mint tkvi hatóság.
505/1937 sz.

Árverési
hirdetmény-kivonat

Békésmegyei Áll. Tak. rt. végrehaj
tatónak, Gálos Gyuláné, sz. Rau Zsu
zsánna végrehajtást szenvedő ellen in
ditolt végrehajtási űgyében a tkvi ha
(óság a végrehajtási árverést 1000 P
tőkekövelelés é. jár. bellajtása végett a
gyomai kir. járásbíróság területén levő

Gyoma községben fekvő sa gyomai
3965. sz. belétben At. 2. sorsz. 1651/2.
hrsz. 181. öl területü beltelekben fekvő,

végrehajtást szenvedett nevén álló, Jak
házra 1620 P. kikiáltási árban elren
delte.

Az árverést 1937. évi junius hó
3. napján d.e. 9 órakor a telek
könyvi hatóság hivatalos helyiSé
gében fogják megtartani.

Az árverés a lá kerülő ingatlan a ki
Idáltási ár felénél alacsonyabb áron
nem adllató el.

Az árvereini szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 száza
lékát készpénzben, vagy az 1881.· LX.
tc. 42. § ában meghatározolI árfolyam
mal számitott óvadél<képes érlékpapi
rosban a kiküldöttnél letenni, vagy a
bánatpénznek elölegesen birói letétbe
helyezéséről kiállitott letéli elismer
vényt a kiklildöllnek átadni és az ár
verési feltételeket aláirni.

Az, aki az ingatlallért a kikiállási ár
nál magasabb igéretet tett, ha többet
ígérni senki sem akar, köteles nyollJ
ban a kikiállási ár százaléka szerint
megállapított bánatpénzt az általa igért
ár ugyanannyi százalékáig Idegésziteni.

Gyoma, 1937. február hó 12. napján.
Dr. Molnár sk. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Szilágyi dijnok.

, " "ADDIG~~~~~~:~~~:MIG NEM KESOI
ARATÚ6ÉPALKATRÉSZEK

"és aratóponyvák
MC. CORMICK, MASSEY HARRIS,

DEERING, MILWAUKEE, JOHNSTON,
stb. gépekhez. - Milld.zl1llemü mezőgazdasági
gépall{alrésze!<. mŰSzaki cHd{ek és olajok legol

csóbb beszerzési forrása:
~ . ,

ZOLDHEGYI M .. ISTVAN
Budapest, V., Báthory U. 3. szám.

közül harminchat, köztük a vi
lághírű Lehmann kapitány éle·
tét vesztette. - Szerdán déle
lőtt a világförténelem legna
gyobb pompájával megkoro
názták VI. György angol királyt
és Erzsébet királynét. A koro
názás napján Irországban vé
res angolellenes zavargások
vollak. Dublinban felrobban
tották II György angol király
szobrát - A berlini sajtó sze
rint Darányi Kálmán miniszter-

elnök személye alkalmas a duna
völgyi ellentétek áthidalására.

A nagyvilág hirei

Gyoma községben a legközelebbi or
szágos vásár 1937. évi május ho 28,
29 és 30-án lesz megtartva és pedig:
május 28-án pénteken hasított körm ü
állatfelhajtással, - május 29 én szom
baton lovásár és május 30-án kirako'do
vásár.

.Az állatvásáira vészmentes helyről

szabályszerű marhaJevéllcl mindenféle
állat felhajlható

A vásárra jövő íparosolc tarto7nak
iparigazolványaikat magukkal hozni.

Gyoma, 1937. május hó 6.

Pánczél Emil Kovács Gábor
főjegyző. biró.

"'lerkesztésért és kiadásért feleli)~ .

WAGNER MÁRTON.

Hungária könyvnyomdavállalat, Gyom"

Felelős. i.jze.....vezető : Wallach Mihály.

Viktor Emánuel olasz király
és abesszin császár és Helena
királyné és császárné gróf Cia
nó külügyminiszter kiséretében
május 19-én négynapos látoga
tásra Budapestre érkeznek. Az
olasz királyi párt az egész or
szág fejedelmi' pompával fo
gadja. - A képviselőház álta
lánosságban elfogadta a jövő

évi költségvetést. - Az ameri
kai Lakehurst légikikötő fölött
leszállás közben felrobbant és

lezuhant a "Hindenburg" né
met óriásléghajó, Száz utas

Gyoma község előljáróságától.

1280/1937.

V á§ári hirdet~ény

énekes pályafutásáról, sikeré
ről rendkivül érdekes képekkel
illusztrált cikket közöl a Déli
báb új száma, amely nagy ter
jedelemben és gazdag tarta
lommal jelent meg. Pompás
illusztrált rádiómüsorokat, egy
felvonásos szindarabol, szinhá
zi pletykákat, nagyszerű film
rovatot és több' mint száz
szebbnél szebb képet talál az
olvasó a népszerü szinházi ké
peslapban. A Délibáb egy szá
ma 20 fillér.

A Nemzeti Figyelő az egész
országban. -, A Nemzeti Fi
gyelő a TESz hivatalos közlö
nye, a keresztény magyarság
harcos helilapja május 15-töl
kezdődőleg az egész országban
kimegy az utcára és az· ország
mÍllden városában, járási szék
helyén, nagyobb községekben,
az összes vasuli állomásokon
árusilani fogjálc Az ujjászerve
zel! Nemzeli Figyelőben az 01'

szág legkiválóbb publicistái ir
ják aktuális poIílikai, társadal
mi és gazdasági vonatkozásu
cikkeit. A Nemzeti Figyelő

'példányonként 10 fillérért l;:ap
ható.

Köszönetnyilvánitás!
Mindazoknak, kik felejIbe et
len jó férjem illetve édes jó
apánk, DO)JIOKOS I.iASZlÓ
temetésén megjelentek, s rész
vétükkel fájdalmunkat enyhí
teni igyekeztek, ezulon mon-

dunk hálás köszönetet.

A gyászoló család.

Szőlőmo]y elleni védekezés
ről, a cseresznye szüreteléséről,

a gyümölcs ritkításáról, a má
jus havi teendőkről, a szőlő

magas kordonmüveléséről, a
legkiválóbb gyümölcstermesztő

vidékek ismertetéséről,. az al
ma lisztharmat, l;:ajszimonilia,
a bundásbogár kártételről és a
várható termésről stb.· stb. ir
nA MAGYAR GYÜMÖLCS" leg
újabh száma, melyből lapunk
ra való hivatkozással ingyen
mutatványszámot küld a kia
dóhivatal: Budapest, IV, Ger
lóczy utca II szám.

17 napos féláru utazás Sze
gedre. Május 26-án kezdődik,

j unius 6-ig tart a IX. Szegedi
Ipari Vásár, melyre május 23
tól az ország minden részéből
féláru jeggyel lehet utazni A
vásárral kapcsolatos minden
ügyben készséggel ad felvilá
gositást a vezetőség. Cim: Sze
ged, Horváth Mihály utca 3,
telefon 14-15.

Egy magyar földbirtokos fi
ának amerikai karrierje. Egy
küHöldre került magyar opera-

Május 1-t61 változás történt a
darabáru küldemények szállltásá
ban. A darabáru küldemények szálli

.tásiban május elsejétől lényei!es vál
torások történtek. Ezeket az alábbiak-
ban ismertetjük: .

A gyors- és teherdarabáruk száj lito
vevénnyel fuvarozhatók, kivéve a hul
lákat, szabadon feladott élöállatokat és
a vasuti üzletszabályzat "B" mellékle
tében felsorolt tárgyakat. JJyenek a fa
szesz, faszén, rézgálic, széllsav ,gyufa,
betlZill, gázolaj, motalkó, kőolaj. kénsav,
szaru és szaruáruk, széflkéne~, szesz
stb. Az áruk szállitóvevénnyel gyors és
teheráruként adhatók fel. A szállitóve
vény ára 15 fillér. Ez pótolja az eddig
használatban volt 40 filléres fuvarlevejel.

Aszállitóvcvénoyel nem fuvarozha
tó darabárukat fuvarlevéllel kell fel
adni. A fuvarlevél ára 20 fillér.

A szállitóvevénnyel feladott áruknál,
ha a feladó utánvéttel terheli meg, 
a budapesti állomásokat. kivéve, - a
felad6nak saját nevére kiállilolt posta
takarékpénztári befizetési lapot, vagy
postautalvanyt kell mellékelni. Ezek
nek a felhasználásával történik az u
tánvéli összeg kifizetése a posta utján.

A szállit6vévény, amit a feladónak
keH kiállítani, 5 lapból áll. Bekarboni
záJthát\.lppal készült szállitóvevény
átnyomás utján állilandó ld. A vasta
~onbekerítelt részt a vasut, a többi
részt és a kés/pénzelúleg rovatot a
feladó tölti ki.

A régi 40 filléres lIarabáru fuvarle
vekk tol'ábbra í~ felhaswálhaíók, vagy
pedig fd nell! hasZIláJjs e~elén be le
hel cserélni az államnyotndánil julius
31-ig.
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SPORT
GyTK - Gyse 2-O (0=0).

b~jnoki, vezette: Rátfai.

••••••
A Budapestről erre az alka·

lomra hazatért Hatvanival és
Olajossal megerősitett GyTK
újabb győzelmet aratolt a szét
eső játékot produkáló GySe fe
lett. A győzelmet a GyTK két
ségenkivül megérdemelte, meg
ilyen arányban is, mert - a
közvetlen védelmen kivül 
minden csapatrészében felül
múlta a lélek nélkül küzdő

GySe-t. A győzelemben döntő

szerepe volt a GyTK játékosok
fanatikus klubszeretetének és
küzdenitudásának mellyel a
nemrég még félelmetes ellenfe·
let legyőzték. Ha ilyen szép és
eredményes játékot produkál
tak volna a multban is, úgy
nem szenvedlek volna szégyen
letes vereségeket a GySC-nél
gyengébb eUenfeleiktől.

A csapatok a következő ösz
szeállilásban léptek a pályára:

GyTK: Kertész, - Rozsnyai,
Vatai, - Csikós, Barta L, Bo
lehovszki, - Olajos, Csalah,
Hatvani, Barla II., Bartik.

GySC: Szrnkányi, - Fekete,
Jenei, - Mónus, Mallak, Ta
kács, - Barfa III., Cifrák, Kár
páthy, Kiss, Győri:

A játék lefolyása a követke
ző volt. GyTK kezd, a GySC
erős napsütés ellen játszik. 2.
p. Kárpáthy elől Kertész fel
szedi a labdát. 3. p. Feketén
átmegy Barti k, de fölé lő, majJ
Csalah elől ment Cifrák. 6. p.
GySe támad és Barta III. be
adását Kárpáthy mellé fejeli. 8.
p. Kárpáthy kiugratja Györit,
kinek erős lövése kapu előtt

szán el. GyTK leudül támadás
ba és 16. p. Olajos fut le, de
távoli lövése Szrnkányi zsák
mánya. Csalah szép huzását
Bartik ofszejdon fogja, majd
hosszas tologatás után ugyanő

mellé fejel. 22. p. Kiss váratlan
lövését Kertész felüti, utánna
Olajos tiszta helyzetbenkien
gedi a labdát. Cifrák-Kiss-Kár
páthy akció fut, de Bartha III.
elől Bolehovszki taccsra ment,
Csalah - Barta n.-Bartik táma
dást pedig Mónus rombolja.
Barta Il fautolja Cifrákot, a
szabadrugással Győri fut, lövé
sét Kertész kornerre tolja,a
kornert Kiss mellé fejeli. Mind
két csapat egyforma erővel

küzd. Csalah ugratja Olajost,
de ő messze mellé lő, majd
Kárpáthy kerül lövöhelyzetbe,
de ketten is akadályozzák. GyTK
erős finisbe kezd. 40. p. izgal
mas helyzet a GySe kapu előtt

és Fekete utólsó pillanatban
menti Barlik lövését. 42. Ismét
Fekete ment kornerra és Bar·

••••••
tik veszedelmes kornerét Szrn
kányi ujabb kornerre boxo~ja,

de ez mőgé megy. 43. p. Mat
lak miatt szabadrugás, ezt Bar
tik élesen mellé lövi, közben a
biró lefujja a félidő"

Szünetben nagy a bizakodás
mindkét csapatnál. Ujrake·zdés
után Barta II. lesz a balszélső,

aki mindjárt lefut és beadását
Takács kornerre menti, a kor
ner kapu mögé megy. GyTK
élénk tempót diktál, sok fault
esik mindkét réSZI öl. 10. p. 20
méteres szabadrugás a GySe
ellen, Csikós szép lövését Szrn
kányi védi, majd következő

percben Olajos óriási ofszejd
ról indulva lefut, a ll-esről lő,

de Szrnkányi imponáló bizton
sággal véd. Nagy tapsot kap
érte. Két ujabb lefutás után
korner a GySC ellen, ez kapu
mögé megy. 16. p. Barlik jól
szökteti Olajost, kinek lövése
oldallécről pattan vissza, köz
ben Barlik bokánrugja a labdát
váró Szrnkányit, akiL 3 percig
a pályán kivül gyógyitanak.
Barta IlL áll a kapuba és két
izben is ügyesen helyettesíti
Szrnkányit. 20. p,-ben óriási
támadás után Csalah belövi a
labdát, de a biró ofszejd miaU
már előbb fütyült. GySC véde
kezik. 29. p. Mallak kornerre
ment. Olajos szépen iveli a
kornert és Barta L a közönség
üdvrivalgása közben védhetet
lenül befej eli az első gólt. 1~O.
GySC erős támadással válaszol
és Kiss közveLlenül a kapu
el6tt gólhelyzeLben fölé lő. 34.
p. Hatvani hosszu labdiljával
Barta II. lefut jó beadásál Bar·
tik a ll-esről zugó lövéssel a
hálóba vá?ja. (2 O). 35. p.-ben
kezdés után Barta III. átmegy
3 emberen Kisshez passzol, de
Valai kézzel nyúJ abeadásba,
Barta III. erős, de rosszúl
helyezett ll-esét Kertész ösztö
nös mozdulattal elleapja.. A
balszerencse végleg letöri a
GySC t és az utolsó negyedórá
ban csak a kitünően müködő

Szrnkányi, Jenei és Fekete ön
feláldozó játéka akadályozta
meg a nagyon lelkesen és sziv
vel küzdő GyTK csatársorá
nak újabb góljait.

GyTK-ban Kerlész és a bek,.
kek nagyon jók, a halfsorban
esikós kitünően, fairan küzdött,
mig Bolehovszkin látszik, hogy
többet boxol mint futbáHozik!
Hatvani jól irányított, Olajos
és Barfa II. rutinos szélsők, az
összekötők szürkén mozogtak.
BarLik feleslegesen durva. GySC~
ben a közvetlen védelem, a

halfsorban Mónus és az 1. fél·
időben Mallak, acsatársorban
Kárpáthy és Győri nagyon jól
játszott, Kiss és Barta HI. ért
hetetlenül gyenge játékot mu
laltak. Czifrák csalá/játéka
kényszermegoldás. Rálfai ke·
vés bibát vételt.

I Porcsal.rniLajo§ I
A GyTK-át újabb nagy vesz

teség érte, PorcsaImi Lajos vá
lasztmányi tag hirtelen elhuny
ta folytán. F. hó lO-én hirtelen
rosszullét fogta el, a d.u. gyors
sal beszállították a csabai kór
házba, ahol azonnal orvosi mü
tétet hajtottak végre rajta, de a
gyors orvosi segély sem segített,
ll-én d.e. 10 órakor meghalt.
A megboldogullat csal3dtagjai
haza hozatták, hogy gyomai
földben pibenje örök álmát.
14-án d. u. 4 órakor temették
el Gyoma község lakosai általá
nos nagy részvéte mellett.

A GyTK-tól a temetőben

Csáky Dániel titkár bucsuztat
ta el megható szavakkiséreIé
ben az ifjú, kiváló sport szere
tő embert.

Az·elhunytban a GyTK egyik
igen értékes tagját veszítette el.

Sporthirek
Pünkösd hétföjél1, 17-én d. u.

3 órai kezdettel a Szegedi va
sutas S. Egylet csapatát lálja
vendégül a GyTK. A vendég
csapat a szegedi alosztály L
oszt. 3-ik heJyezelje, mely mér
közésre a GyTK kölcsön kérte
a GySC 3 játékosát Barta Jó
zsef, Kárpáti és Győri játéko.
sokat kik szerepelni fognak a
GyTK csapatában. Utána 5 óra
kor GyTK -GySC ifjusági baj
noki lesz. Élvezetes szép mér
kőzés iránt már is nagy érdek
lődés nyilvánult meg. A kom
birrált gyomai csapatok szép
sportnapot akarnak nyuj tani
a sportkedvelő közönségnek.

Május 16-án csak egy II. o.
bajnoki mérkőzés lesz Turke
vén, ahol' a máj. 30-ról előre

hozott TAC - GySe meccset
játszák le. Ugyanakkor ifjusági
meccs is lesz.

Csabai MÁV - Turul mult
vasárnap biróveréssel kombi
nált I. o. mérkőzés ulóhangja
ként a fegyelmi egyesbiró a
Turul játékosai közül Szent
péteri! örökre, Kovácsot és
Misurát pedig 2-2 hónapra
tiltotta el a játékLól.

Elmarad a vasárnapi magyar
amatőr válogatott - csabai al
osztály válogatott mérkőzés,

mert az amatőrök erősen tar·

taléko~ csapatot akartak lekül·
deni.

BISE - Hunyadi orvosbiány
mialt elmaradt mérkőzést ujra
jálszák.

Körzeti ifj usági bajnoki mér
kőzések: Május H-én: GySC
GyTK, ETK - TAC, MAFC
MSZSe. A jövőben Guba Lajos
körzej vezető lapunk utján
fogja II özölni az ifj usági baj
nokság fontosabb rendelkezé-·
seH.

Publikáció
Zamatos minőségO,magas toku

ceglédi fehér, ujbor literenként 40
fillérért kapható Kerekes Károlynál.
Ugyanott az ó bor literje 56 fillér.

Minden géphez Emergé gumihajtó
szij a legjobb. Kedvező fizetési feltétel
lel ka pható Gyomán. Kollmann Jó
zsefné!.' 6-·3

Olajos Lajos bornagykereskedőnél

a jó zamalu Tokaji és Tiszavidéki bor
nak literje 42 fillér. Öt liler vételnél
39 fillér. 4-4

Spitzer Dezső toll-, bőr- ésgyap
júkereskedő tudatja a lakossággal,hogy
Kossuth u. 3 sz. alatti üzletében gyap
jut a legmagasabb napi áron vá
sárol.

Termelök Sző~etkezete vendéglőjé

ben hétköznapokon reggel 6- töl esle
7-ig vasárnapokon reggel 6-tól 9-ig ki
tünő zamatu bornak Iiterjeulcán át
35. fillér, egy liter vétele esetén is. Ki
váló Dréher márkáju sörök állandóan
raktáron. 3-3

V. ker. Bercsényi u. 18. szám aLaH
l szoba, konyha és mellékhelyiségek
böl álló lakás kiadó. Érdeklődni le
het Mozsik Rózsikánál. x-I

Szilágyi Gergely italm'éréí keres
egy percen test és egy jókarban levő

jégszekrénye van eladó. Lakik Jókai u.
13. sz. a. 2 - 1

Ne cipeljen ! Hiszen a Fogyasztási
SLövetkezet ladányi és ványai úUceresz
tezödésénel levő fiók üzletében, nel11
csak fűszer, vas, vegyes, hanem do
hánynemű n-ükségleteiL és ugyanolyan
áron szerezheti be, mint másutt. 3-3

3 szobás lakást keres özv dr. Nagy
Ernőné. 1-'-1

A HOMBÁR Szövetkezelnél a mor
zl'olt tengeri csutka métermázsája 2.50
pengő.

Eladó 40. kat. hold az Endrődi uga
ron - 38 hold görögálláson - 14
hold Dévaványán - 22 hold, 20 hold
és J') hold Póhalrnon. - Keresek
megbizóim részére 15 meg 20 hold
jobb minőségü földet azonnali kész
pénz fizetés melJet. - Eladó házak a
község minden részében vannak nálam
előjegyezve. Érdeklődők forduljanak
bizalommal Izsó Balázs ingatlan for
galmi irodájához.

I HAZASSAGI I
Tanyán. pusztán, birtokon
elrejtett

I
özvegyek, hajadonok, nősülendők
forduljanak bizalo.mmal. őszintén.
Méltóságos aSSZOnyhOZ. Budapest
négy, postafiók háromszáznégy.

Válaszbélyeg.
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ELŐfiZETÉSI ARAK:
Negyedévre 1'30 P, fél évre 2·60 P, Egész évre 5'20 P..

Befizetések postacsekken :
"lilung~ria-I1yomda Gyoma" csekkszám IS.280.

Lapzárta Cs fi t ö r l ö k este G óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

FeleU5s szerkeszt6: WAGNER MÁRTON
SZl!lrkeszt6ség és kiadóhIvatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a. Kossuth laJoli utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhadbos (55 mm széles) I cm. magas hirdetea
20 fillér. Ötszöri hirdetésnéi IQ százalék, tízszerinéi
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirde1és esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Az "Anyák Napjdra" irta: Dr. RAVASZ LAsZLÓ ref püspök.

P.aton, a világ egyik legna- alapvető vonását bontja meg s
gyobb bölcse szerint, férfi és ezzel az ember eszményének
nő valaha egyek voltak s a egyik felét eltorzítja, vai,y ép
szellemi világban együtt alkot- pen megcsonkilja. A világban
ták az ember eszméjét. A lát- lévö örök nőiség nem valami
haló világban azonban az em- lenézni való, alsóbbrendű té
her eszméje szétváll térfiuraés nyező, melyet annak kell leg
nőre, azzal az életparanccsal, inkább kevésre becsűini, aki
hogy egyik a másikban találja képviseletére kiválasztalott, ha
fel lénye biányzó felét. Ezért nem Istennek felséges teremtő

keresik egymást. olthatatlan sze- szerve, formáló és világalakitó
reteltel - erosszal - és sze- életelv, misztikus erőforrás, a
relmükben nem múló kedvte- mely előlt áhitattal és imád
lés, hanem örök lélszenvedély sággal kell megállni.
lüktet: ösztörösen érzik, hogy Az asszonyban éppen ez a
együtt valósitják meg az ember misztikus forrásszerüség a leg
eszméjét. jellemzőbb. Ez magyarázza sze-

Ebben a képben az a mély- szélyességét és ihleleHségét, ez
séges vonás rejlik, hogyaz em- okozza egyetlenségét s alapvo
ber, mint olyan- nem létezik, násának azonosságát, ezért le
merl ez ember a valóságban het róla tökéletesen ellenkező

vagy férfi, vagy asszony. A dolgokat állitani, azt, hogy sza
gyümölcs is önmagában csak kadallanul változik és azt is,
egy elvont forgalom, gondolati hogy Mindig ugyanaz. ~Az a~z

tényező, mert a valóságban al· szonynak legfőbb problémája,
mák, harackok, körték és kö- amit életével kell megoldani az,
kények vannak. Eddig a lélek- hogy anya legyen", s a nő leg
tan mindig csak a férfiember elsősorban azért van teremtve,
lelkével foglalkozott, azt kutat- hogy gyermeket hordozzon,
ta, azt mérte, azt irla le, de tápláljon és neveljen.
elhanyagolta az asszonyember De az anyaság nemcsak testi
lélektanát; viszont a regényirók tevékenység, hanem lelki dolog
és a drámai kőltőkmindinkább' is, sőt a testi tevékenység csak
csak az asszony lélektanával képe az igazi anyaságnak: a
foglalkoztak, igaz, hogy nem lelki anyaságnak. Tápláló ős

sok köszönet voll benne. méh az anyai lélek is, melyből

A nőiség alapvonása pedig az élet legdrágább javai fakad
az anyaság. A nőnek az a ld- nak. Bár nem csináltak róla
váltsága és tragikúma, hogy ö statisztikát, de törvény gyanánt
hordozza, szüli és táplálja a ki merném mondani, hogy azok
.gyermeket, azt a gyermeket, a férliak a különbek, gazda-
akiben az élet megújul, felfris- gabbak, nemesebbek,· akikre
sül és beletoződik, tehát, aki gyermekségükben az anyjuk
az élet célja, eredménye sfenn- tette a legmélyebb benyomást.
maradásának eSl.köze. Ez a fel- A két legsötétebb világnézet: a
adat nincs a nő értelmére, vagy Hamleté és a Schopenhaueré
kedvére bízva, L- jaj volna a éppen abból fakad, hogy any
világnak, ha arra .volna bízva, jukban csalódtak s anyjukat
- ez ném szokás, divat, mu- voltak kénytelenek kicsinynek,
latság vagy sport, hanem élel- gyarlónak látni. Az anyaságot
paranés, II nő egész szellemi csak az tölti be, aki felsőbb

és testi alkatfát, egész lényét világgal kapcsolja össze gyer
átható- azon uralkodó és azt meke lelkét, aki magasabb igaz
organizáló ösztön. Ennek az ságokkal szövi át a rábízott
ősi öS.1tönnek a kipuszlitása, lelkeket, akinek bölcsődalában

háttérbe szorítása, meddővé té- olyan szeretet zeng, amelyik II

tele vagy kijálszása, a nőiség I világ fundamenturnát vetette

nyilasi
otthonát

mondjon Csernay Géza plébá
nosnak értékes erkölcsi és a
nyagi támogatásáért, hiszen ő

volt az, aki megalakuláskor
felszereléssel láHa el a körl.

Beszéde további során a
földmi velésügyi miniszternek
mondott köszönetet azért a
300 pengős segél) ért, mellyel
lehetövé tette az ol vasókör sa
ját otthonának felépitését.

A kör külön köszönetének
adott kifejezést vitéz dr. Ricsóy
Uhlarik Bélának, a vármegye
szeretett föispánjának, aki Ne
merey Péter NEP szervezeti
elnök által előterjeszteU segély
iránti kérelmet a legmesszebb
menőleg támogatta és aki a
segély kiutalását kieszközölte.
Köszönettel adózolt Nemerey
Péternek is, aki a segély ki
eszközlése terén értékes mun

kásságot fejtett ki és ugy az ő,

mint a vele közremüködö ve-

, ,
SZanlara

Felavatták a
olvasókör új
A nyolc év óla. müködő nyi

Iasi olvasókör ez évben a köz
ségtöl örökbérként kapott 200
négyzetöl telken felépítette sa·
ját otthonát és azt pünkösd
másnapján avatták fel ünnepé
lyes l,eretek között.

Az avatási szertartást Cser
nay Géza római katolikus plé
bános végezte, nagyhatásu be
szédben emlékezve meg a köz
ségek mostobagyermekeiről, a
tanyák lakosságáról és általá
ban a külterületek kulturszük
ségleteinek hiányosságáról. Vé
gül ö~szetarlásra buzdilva a
kör tagjait, Isten áldását kérle
munkásságukra.

Utána Hegedüs Sándor köri
elnök szeretettel üdvözölte a
vendégeket, majd Farkas Sán
dor községi tanitó néhány szó
ban megemlékezett az olvasó
kör eddigi működéséről és
örömmel ragadta meg az al
kalmat, hogy hálás köszönetet

geti a villamos - ülhet-e csen

desen ebben a világban az asz

szony, amelyben a gyermeket
legázolja a halál és a bün nagy

fel - s ez a szeretet éppen a diadalszekere? Különb világot
bölcsődalol,ban ésendül fel a a gyermekeink érdekében! Min
legtisztábban - aki tudja, hogy den nőnek ez az ősi követelé
gyermeke mosolya, könnye, se, ez az ősi joga.
szava, telte, mind-mind arra Különb világot a gyermekeim
való, hogy abból Isten o szága számára! Ez a követelés azért
terjedjen, s neve megszentelőd- reális, programszerli, mert van
jék. Valami óriási, félelmes kiindulópont a megvalósilására.
gondolat lehet az, ha végiggon- Az anyák követelte különb vi
dolják a nők, hogy ők új meg lág ott kezdődik a különbbé
új, meg új nemzedékeket hoz- vált anyai szivben. Fájdalom,
nak a világra és mire hozzák? sokszor olt el is végződik, de
Arra, hogy ilt több legyen a e7. még nem baj, mert az igazi
nyomor, az átok, a bün, a ha· anyai sziv egy egész világ. Tisz
lál; arra, hogy az élet csunyább (ább, hivöbb, hősiesebb, fegyel
legyen, a lét értelmetle ebb és mezeLtebb és öntudatosabb asz
a világ rosszabb? Hát mérges szonyok kellenek a világnak!
vizek forrása az anyaöl, hogy A jövendőt oU kell kezdeni ne
belőle a keserüség tengere bo- velni, annál ~ szivnél, abban a
rUsa el és forrázza le a vilá- szívben, melybör még ezután
got? Hogy tördelné a kezét fog születni ama bizonyos jö.
minden anya, hogy rohanna vendő. Semmire sincs olyan
segitségére, ha látná, hogy Inagy szüksége a világnak, mint
gyermekét legázolással fenye- igazi anyákra! .

anyákazAnyaságról
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Halálos szerencsétlen
ség a gyo ai föté en

Május 17.-én délután 5 és 61 san a csendőrök is előkerültek

óra között Dévaványáról Kö- és. tisztázták a szerencsétlenül
röstarcsára menet parasztsze- járt férfi személyazonosságát és
kéren egy munkáscsapat vonult a szerencsétlenség körülménye
keresztül Gyomán. A főtérre it. Kiderült, hogy az akkor már
érve, a kútnál megálltak, meg- haldokló baleseti sérültet Kéki
itattak, majd rövid pihenés után Lajosnak hivják, 49 éves nap
folytatták utjukat. Alig haladt számos, aki Dévaványán, a
azonban a szekér né hány mé· Szeghalmi út 46 s21ám alatt lakik.
tert, amikor az egyik rajta ülő A balesetért senkit sem ter
férfi hirtelen lebukott és esz- hel felelősség,mert Kéki a ma
méletlenül terült el a földön. ga vigyázatlanságának lett az
Azonnal kihívták hozzá dr. áldozata. Néhány óráig még
Vincze Endre községi orvost, élt, de Dévaványára történt ha
aki megállapította, hogy a sze- zaszállitása közben meghalt.
rencsétlenül járt férfi sulyos Tem,etését május 19-én tartot
belső sérülést, valósziniileg bél- ták meg általános részvét mel
repedést szenvedett. Hamaro- lett.

A MAV nyári menetrendje

Békéscsaba-Gyoma és Gyoma

Budapest viszonylatban
Érkezik Gyomára

Budapest felől személy reggel 2 óra 21 perckor
Békéscsaba" » ,,5 »34 "
Mezőtur » " ,,6 ,,30 "
Békéscsaba 2) sebes "8,, 19 "
Budapest "személy délelőtt 10 ,,21 "
Lőkösháza "gyors "11,, 56 "
Budapest" " ,,11 »57 "
Lőkösháza " személy délután 14 ,,20 »
Budapest" " ,,15 ,,24 "
Lökösháza "gyors "16,, 58 "
Budapest" " ,,17 ,,36 "
Békéscsaba "személy este 19 ,,26 "
Budapest" " ,,20 ,,39 "
Lőkösháza" " éjjel 23 ,,24 "

Indul Gyomáról

Lőkösháza felé személy reggel 2 óra 31 perckor

Budapest " " " 5" 41 "
Békéscsaba" " ,,6 ,,31 "
Budapest " sebes " 8" 20 "
Lőkösháza " személy délelőtt 10 ,,28 "
Lőkösháza "gyors "11" 58 "
Budapest "" "11 ,,59 "
Budapesl "személy délután 14 "30 "
Békéscsaba"" ,,15 ,,31 "
Budapest "gyors ". 16" 59 "
Lőkösháza "" "17 ,,37 "
Mezőtur "személy este 19" 29 "
Békéscsaba,,» ,,20 ,,49 "
Budapest st" ,,23 ,,33 "

Gyoma-Dévaváuya viszonylatban nincs változás, illetve
csak annyi, hogy az eddig Dévaványa felől délelőtt 11 óra 45
perokor érkezett motoros vonat 6 perccel korábban, 11 óra 39
perckor érkezik.
~'"w~-""'-""

26 ballai járás lábon álló
kaszálója eladó, vagy részes
kaszálásra kiadó.. ·Érdeldödni
lehet a WAGNER fatelepen.

.11"ijlllj'iIIXI"'I'~X

CSÁRDÁSTI
Rég nem hallottunk tánc

mulatságokban csárdást sür
getni A nagykanizsai Zrinyi
Miklós Irodalmi és Müvészeti
Kör Barbarils Lajos főtitkár

derék, hazafias inditváuyára el
határozta a csárdásnak "pol
gárjogaiba való visszahelyezé
sét". A kör a Magyar Kulturá
lis Egyesületek Országos Szö
vetsége révén, felkéri az ország
kulturális egyesületeit, hogy
csatlakozzanak mozgalmához :
minden magyar városban min
den táncmulatság táncrendjébe
több csárdást vegyenek fel és
minden tánciskolai engedély
kiadásánál köteleztessék az en
gedélyest, hogy tánctanitási
programmjához II csárdást is
felvegye. Helyes. Bár olyan
örömére szolgálna ez a ma
gyar társadalomnak, különösen
a magyar ifjuságnak, mint· an
nakidején a csárdás megte
remtése, helyesebben mondva,
uri társaságképessé tétele gróf
Széchenyi Istvánnak. Mert ad
dig a mi mágnás népünk ide
gen táncban kereste és találta
mulatságát, a nép táncáról fo
galma sem. volt. 1840-ben a
régi Lloyd palotában II mai
Tisza István Kör termeiben
egy főuri bálban gróf Széche
nyi István e1tünődöU: miért
nem járják itt "a mi népünk
táncát?" Mert nincs a tánc
rendben. Mint ahogy sehol se
jutott ez uri táncrendbe Szé
chenyi, ak inek ekkor már nagy
tekintélye volt, kérdezősködö.U,

vajon nem akadna-e a fiatalok
között olyan, aki meg tudná
mutatni, hogyan táncol a ma
gyar? A fiatal Orczy István
bárót vezették Széchenyi elé.
Orczy szabadkozott, hogy ő

csak a gömöri kapás legénye
ket látta táncolni. Éppen ez
kellene! A leányok közül tánc
ra kérte unokahugát, Orczy
Erzsi bárónőt. A .karzaton a
zenekarban a sok cseh, német
muzsi kus között szorongott egy
cigány is, aki eljátszott egy-két
nótát. A táncospár nagyszerii
sikert aratott, Széchenyi elra
gadtatással dicsérte, a táncoso
kat is, a táncot is, amelynek
ekkor még nem is volt neve,
csak a magyar nép tánca, ahogy
Széchenyi nevezte. Á követke
ző bálra már nyolc, az ezt kö
vetőben harminc pár tanulta
meg Széchenyi táncát, amely
nek azután nem tudni, kinek
öt!etéből, csárdás lett a neve.

(B. E.)

magyi társolvasókqr üdvözletét
tolmácsolta.

A szépszámu közönség ezu
tán vig nótaszó mellett még
sokáig együtt maradt és a késő

éjjeli órákban kellemes emlé
kekkel távozott el az olvasó
körből.

tagok hálás köszönetét és
ragaszkodásának nyilvánitását.
Nemerey NEP elnök. '"

A továbbiak során felszólalt
még dr. LegezaTibor ügyvéd,
aki a: szövetkezésben rejlő erő

fontossagáról beszélt és Kruc
hió Mihály tanitó, aki a Hal-

PARÁDFÜRDŐ

:lető tényezők további szives
pártfogását kérte.

Az avatási ünnepséget tár
sasvacsora kövelte, amelynek
során Nemerey Péter nagyha
tásu beszédet mondott.

- A Nemzeti Egység Párt
gyomai szervezete nevében 
mondolta többek között, mint
annak elnöke, szeretetLel és
barátsággal köszöntöm mind
nyájukat és öszinte örömöm·
nek adok kifejezést, hogya
mai avató ünnepségnek én is
szerény részese lehetek. Külö
nösen nagy öröm ez a szá
momra - azért, mert a segély
kiutalása iránt előterjesztett

kérelmünket sikerült kedvező

en elinté:mi, amennyiben a
kért 300 pengőt országos vezé
rünk: dr. Darányi Kálmán mi
niszterelnök ur vitéz dr. Ricsoy
Uhlarik Béla főispánunk elő

terjesztésére kiutalta.
Arra k~rem a Mindenhatót,

hogya ma felavatott olvasókör
a vallásos érzés, a megértés, a
szeretet és a megbecsülés haj
léka legyen, a hazafias össze
tartozandóság . szelleme vezé
relje a köd tagokat és a min
denkori tevékenységüket, mesz
sze elkerülve minden széthu
zást, drága hazánk és a köz
érdekében fej tsék ki, mert csak
igy remélhetünk egy szebb és
boldogabb magyar jövendőt.

Beszédét ezután igy fejezte
be Nemerey Péter: - Bár az
olvasókör elnöksége bizonyára
eleget telt kedves kötelességé
nek és megköszönte a minisz
terelnök ur értékes támogatá
sát, mégis kérem a tagok sZÍ
ves hozzájárulását ahoz, hogy
a miniszterelnök urnak az
avatási ünuepségről köszöne
tünknek ujólag kifejezést ad
junk és Őt ragaszkodásunkról
biztositsuk.

Az olvasókör elnöksége Ne
merey Péter beszédét megkö
szönve, a tagokkal együtt hoz
zájárult ahoz, hogy köszönő

táviratot intézzen a miniszter
elnökhöz. A táviratot, amelyet
azonnal feladtak, a következő

szöveggel küldték el:

"NagyméHóságu dr. Darányi
Kálmán Urnak, m. kir. minisz
terelnök, Budapest. A Nyilasi
Olvasókör körhelyiségének a·
vatási ünnepélyéről fogadja
Nagyméltóságod értékes támo
gatásáért ujólag a gazdaköri

nagyszabású új j áépHése
j unius első felében befejezést nyer.

Úi gyógyszálló, vendéglő, kávéház,ka
sinóépület. A nagy érdeklődésre való
tekintettel szobákat ajánlatos már
most foglalni Arzén- vasas- timsós és
szénsavas fürdök Modern vizgyógy
intézet. lvókúrák. 240 C hegyi strand.
Kérjen prospektust.
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Egyébként a mezőlúri lapok
azt iljak, hogy Mezőtúron má

jus 13 án egy újabb katonai

bizottság járt, amely már ki is

jelölte az új laktanya helyét,
sőt arról is tudnak, hogya
laklanya építését már juliusban

megkezdik, októberhen pedig
a katonaság is elfoglalja uj ál
lomását.

lom- BereUyóujfalu- Hajduszo
boszló-Debrecen között a má
jus 22 én megindilandó auto
_buszjáralok beállitását. A me
netrendel legközelebbi szá·
munkb~m közölni fogjuk.

ára és Mezőtúrra

el eznek katona
ságot?

Május 18-án, kedden délelőtt

a MAVAUT békéscsabai üzlet
vezetője helyszini szemlét tar
tott Gyomán és előkészítetle

Endrőd és Gyoma között, va-

lamint Endrőd-Gyoma-Szegha-

Május l5-re virradóra ellop- csendőrőrsön, ahonnan egy
tak a gyomai állomásnál lévő járör azonnal kiment a hely
postaszobából 3 postazsákot, színre és megkezdte a nyomo
amelyekben az akkor éjjel Bé- zást.
késcsabáról jöU levelek voltak. \ Szerencsére nagy har.mat volt
A lopás felfedezése után azon- és igy sikerült a harmatos fű

nal jelentést tettek a gyomai ben megtalálnia a járőrnek az

Május 22-én autobuszközlekedés
indul Endrőd-Gyoma-Debrecen'

között

PIN DIV
FÉRFI- ÉS FIUKÉSLRUHA OS'ZrALYA
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Elloptak három postazsákot
a gyomai állomáson

Jobb minőség t
zebb kivitel!

ulpin tropi ál öltö

29.- pengö öl

,

Hírt adtunk már arról, hogy
a honvédelmi nliniszler lájéko
zódó tárgyalásokat folylaloll
Gyomán és Mezötúron egy
zászlóalj kato naság elhelye~é

se érdekében. Akkor arról
volt szó, hogy vagy Gyomán,
vagy Mezőtúron helyezik el a
katonaságot. Most arról értesü
lünk, hogy mi is, Mezőtúr is
egy-pgy zászlóalj állomás he
lye lesz.

..................~~~""""""''''''''''''''''''''''''''' ........~--........................................~''''.................-
korlataival és megkapta Gyula Igári is~olánkszép tornaiinne
város vándordiját, egy szép pélyére, amelyel junius hó 6-án
ezüslserleget. rendez meg az iskola a sport-

Már előre kés?:ülünk a pol- pályán.

Békési torna

ünnepély
Pünkösd hélfőjén a békésme

gyei polgári iskolák tornaün
nepélyén a gyomai áll. polgári
fiu- és leányiskola teljes lét
számmaf részlvett.

A fiuiskolák atlétikai csapal
versenyén iskolánk 3. helyezést
érle el 21 ponttaL

A 6 fiuiskola helyezése a
kövelkező:

1. Békéscsaba 23 ponttal
2. Orosháza 23 " -
3. Gyoma 21"
4. Tótkomlós 16 "
5. Mezöberény 14 "
6. Gyula 8"

Ha tekintetbe veszük azt, hogy
a gyomai fiuiskolában a III. és
IV. osztályban együUvéve csu
pán 33 tanuló közüllehetelt
kiképezni és válogatni atlétá
kat, akkor a nagylétszámu is
kolákkal szembC'n (tekintetbe
véve még azt is, hogy ami
növendékeink között tulkoru
tanuló nincsen), örömmel áUa
pilhaljuk meg. hogy iskolánk
erkölcsileg megnyerte a megyei
versenyt. A részleles eredmé
nyeket lapunk legközelebbi szá
mában fogjuk leközölni.

A leányiskolák bemutatóján
nagy sikert aralolt leányisko
lánk vaskarikákon végzett gya-

mennyire emeli az ő nivójukat
a muzsikával való foglalkozás?
Ez az ő jutalmuk és a mi 
kérésünk, hogy ebből a műfaj

ból mielőbb többet hallhassuuk.
A szorgalmas és ügyes leány

kar szereplő tagjai:
Szoprán I. Dévánszki Maris

ka, Tóbiás Margit, Kató Irén,
Kéri Erzsébet, Kiss Margit.
Szoprán II. FeUer Anikó, Kéri
Ilona. Alt I, Eiler Babus, Sehusz
tek Babus, Jakó PHyu, Bánhegyi
Piri. AH II. Nagy Böske, Oláh
Böske, Bodon Mária.

•

-••w.....wu~I!JlIIl.WlJll.uwu~
~

68. Jótékonycélu I
:M Kir. ÁHamsorsjáték 1_:

l'luzás junius 4 ..~én ..

főnyeremény: 40..000 ar. pe'ngő ~

17.000 kUlönböző nyeremény, melyeket mind kész- I
pénz-ben fizetnek ki. 1

Egész: ar~;'r;.ie g y á:é~,' ar. P 1.:;0 '~
Kapható: I

osztálysOt"sjegy f.öárusitóknál és dohánytőzsdékben. .
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ZENEVIZSGA
E hó 14.-én együttes évzáró

hangversenyt tartottak az Uri
Kaszinóban, Szilágyi Esztike és
Bellke Lajos növendékei. Itt
közöljük a müsort:

Szabados: ,Hiszei{egy. Előadta
a gyomai leánykar. 2. Loes
chorn: Tonbilder.Bácsi Sarolta.
3. Beyer: Német népdal. Gaál
Évi. 4. Geszler: Hinta, palinta.
Molnár: Magyaros dal. Vaskor
Olga. 5. Bloch: Allegretto. Ma
ácz Lacika. 6. Tisza: Két ma
gyar dal. Vaskor Lenke. 7.
Bloch: Paraszt tánc. Grosz Hédi.
8. Bloch Allegro. Maácz Janika.
9. Beyer: Német népdal. Spa
nyol tánc Szilágyi Évi. to.
Smith: Olasz szerenád. Palotás
Gyöngyi. 11. Seybold: Kinder
stücke. (Duc) Maácz Janika és
Lacika. 12. Clemen ti: Sonatina.
Block: Paraszt tánc. Kárpáti
Micike. 13. Kuhlau: Vivace. Pa
lotás Pista. 14. Georg Rau: Bi
cinia Germanica. (Kétszólamu
madrigal) Gyomai Leánykar.

Rövid szünet.
15. Poldini: Apalak cseve-

. gése. Bácsi Sarolta. 16. Schu
mann: Tdiumerei. Venzel: Rbe
inHinder. Palotás Pista. -17.
Sdáv népdal kánon. Gyomai
leánykar. 18. Tisza: Csárdásole
Oláh Pisla. 19. Mendeissohn:
Gondoladal. Palolás Böske. 20.
Erkel: Himnusz. Gyomai leány
kar.

Szilágyi Esztike növendékeit
lilár ismerjük. A tőlük megszo
kolt jÓ munkát végeztek. Ben
ke tanár hegedü és zongora
növendékeit mosthalloHuk elö
ször őszinte örömmel. Az ő

megnyerő t:lnitói lénye már
kedvet csinál a zenetanuláshoz.
Külön meg kell neki köszönni
azt az önzetlen és fáradságos
munkát, amit a leánykar beta
nitásával végzett. Tudjuk, mily
nehéz egy kórust összehozni',
együHartani, foglalkoztatni. A
fiatal tagok vajjon érzik-e már,



1937 május 22. 4 GYOMAI UJSAG

Tanulmányi kirándulás
Mezőhegyesre és a Dunántulra

A Gyomai Vjság nyomdájában
egy 15-16 éves leány felvétetik

Eljegyzés. - Kovács József
gépészmérnök, gyulai iparfelü·
gyelő eljegyezte Vörös Terikét
Gencsen.

"AhoJlegnagyobb a veszély,
ott legközelebb a segély" 
mondja a példabeszéd. Ve
gyen államsorsjegyet és sze
rencsés esetben minden gond
jától szabadul. Ha nem nyer,
jótékonyságot gyalwroJ, mert
az államsorsjegy bevételeit
közhasznu és jótékonycélra
forditják.

A gonosztevő elrettentő sze·
me.. A szem .a lélek tükre _
mondja találóan a közmondás
és, hogy ez mennyire igy van,
arról Grosz Emil dr. profesz-:,
szor rendkivül érdekes nyilat
kozatban beszél Tolnai Világ
lapja uj számában, . amely az
olasz királyi és császári pár
látogatása alkalmából a SZD:"

kottnál 16 oldallal bővebb ter
jedelemben, de változatlan áron
most megjelent. A legkiválóbb
magyar irók novelláin kivül,
nagyszerü . folytatásos regényt
és több mint száz pompás ké
pet talál az olvasó a népszerü
képeslapban. Tolnai Világlapja
egy száma 20 fillér.

Országos vásárok: Mujus 23·
án Kunszentmártonban, 24·én
Szeghalmon, 28,29 és 30-án
Gyomán országos kirakodó és
áUatvásart tartanak.

csak az ország különböző ég
hajlati és talajviszonyai között
müködő zöldmezőalakulatok

közötti együttes tevékenység
biztositása, de egyik céljának
tekinti a zöldmezögazdálkodás
országos propagálását is. Ebben
a tekintetben különösen nagy
sulyt kiván helyezni a sajtó
szolgálatra.

Minthogy am. kir. belügy
miniszter az alapszabályokat
jóváhagyta, a Szövetség első

rendes közgyülését gróf Teleki
Mihályelnöklete alatt május
hó lO-én tartotta meg a 21
vármegye kiküldötteinek jelen
létében. A közgyülés legfonto
sabb pontja az ugynevezeH
"takarmánycsata", az Országos
Zöldmező Szövetség munkater
vének és irányelveinek meg
állapítása mellett végeredmény
ben a hazánkban

e

eddig nélkü-
lözött takarmánytermelési po
litika alapjait van hivatva le
fektetni. A közgyülésen a Szö
vetség meginduló tevékenysé
gét dr. Piukovich József ügy
vezető alelnök ismertelie.

Gyomára. Tekintettel arra, hogy
a gyomai járás gazdáinak csak
8 helyet biztosilottak és ebből

4 már elkelt, még csak 4 hely
áU rendelkezésre. Akik ezeket
a helyeket igénybe akarják
venni, legkésőbb május 24-ig
jelentkezzenek a Hombár szö-
vetkezet igazgatójánál. Részvé
teli dij a Gyoma-Békéscsaba
közötti vasuti költségen kivül
3.50 pengő.

•
Az

Országos Zöldrnező

Szövetség meg

kezdte müködését

sihe, mert igy ezeknek a köz
ségeknek szabói nagy konku
renciát jelentenek az 1. osztá
lyunak minősitett békéscsabai
szabókra nézve. A sérelem
orvoslását fogják kérni illeté
kes helyen.

Közismert dolog, hogy mult
év május végén megtartoll III.
zöldmezőkongresszus alkalmá
val MagyaróvároU Albrecht
kir. herceg elnöklete alatt meg
alakult az Országos Zöldmező

Szövetség. Ennek megalakulá
sát főleg az teHe szükségessé,
hogy az 1929 óta mind erőtelje

sebb ütemben folyó hazai zöld
mezőmozgalom kerületi szer
vezetei nagyrészt kiépüHek és
igy egy központi szerv felálli
tása nélkü1özhetetlenné vált.

A Szövetség célkitüzése nem"

Mint már jeleztük, a Békés
vármegyei Gazdasági Egyesület
rendezésében május 30·án a
békésmegyei gazdák tanulmá
nyi kiránduláson vesznek részt
Mezőhegyesen. A gyomai részt
vevők május 30 án reggel a
törvényszéki vonattal indulnak
Békéscsabára- ahol autobuszra
szállnak és azzal mennek to
vább Mezőhegyesre, ahonnan
aznap este érkeznek vissza

A békéscsabai
férfi- és nőiszabók

sérelmesnek talál
ják, hogy Gyoma III.

osztályu helynek
lett minősrtve

állomási mezóturi blokházon
túl a tolvajok nyomát, amely
nyomon haladva,

egy veteményes földön
kilátszot! az elásolt zsák csücs
ke és igy

mind a három zsák meg

került,
persze kilyukasztva.

A postakisérő irataiból meg
állapitotlák, hogy a zsákokban
csak levelek voltak, tehát a tol
vajok pórul járlak.

A csendőrök tovább nyo
moztak és az

Endrőd meJlett
lévő ujkertekben,

egy szénaboglyában meg
találták a leveleket is.

Remélhető, hogy a tettesek
is hamarosan kézrekerülnek.

A Békéscsaba és vidéke Ipar
testület női- és férfiszabó szak
osztálya hétfőn este értekezle
tet tartott az iparosszékházban
az árszabáHyal kapcsolatban.

A minimális munkabérek
ismertetése után elhatározták,
hogy uj árszabályt létesitenek,
melyet legközelebb már telje
sen kidolgoznak.

Az értekezlet sérelmesnek
találta, .hogy Békés, Gyoma,
Sarkad és Mezőberény III. osz
tályu helyeknek lettek' minő-

A Gyoma-Kecsegés meteorológiai állomás fontosabb

észlelési adatai:

Az 1. jelű hőmérő 5 cm. mélyen van a talajban. A 2. je1ü hőmérő 10 Cf11. mélyen van a talaj
ban. A 3. jelii hőmérő 10 cm. magasan van a talaj felelt. A 4. jeW hőmérő 50 cm. magasan van a fa
laj felelt. Az 5. jelii hőmérő 150 cm. magasan van a talaj felett.

Az 1937. V. t2 -V. 18 időlartamotállalában derült idő, kevés szél, magas hő fok, csapadékmen.
tesség és kevés harmat jellemzi.

N a p
Hőmérséklet Celsius fokokban . ~égnedVeS C~ I

I I I I
sapa-

1 Z J 4 j ség % ~~. dék Harmat
max. I min. I max i min. \ max. I min.1 max. I min. I max. I min. max I min.

AnyakönY~'i hirek

A gyomai anyakönyvi hiva
tal könyveibe május 12-től

május 20-ig a következő be
jegyzések történtek:

Született: BarátI], Lajosné
Kéri Máriának leánya, Mária,
ref. Márton Lajosné Faragó Ró
zának leánya, Ilona, ref. Frid
rich Mártonné Beinschrodt Má
riának leánya, Mária, ág. ev.
Szabó Jánosné Sütő Julianná
nak fia, Tamás-Béla, rk. Bo
kor Sándorné Pető Zsu?:sanná
nak fia, Lajos, ret. .

Házasságot kötöttek: Fekete
Lajos és Tóth Julianna. Zdu
sek Lajos és Bucsi Lidia, Bar
tolt Mihály és Czeglédi Róza.
Klimo Vince és Simon Piroska.
K. Kiss Imre és B átki Mária.

Meghaltak: Akantisz Sán
dorné született Zelenák Ida, 56
éves, rk. Gálos Benedek 75 é
ves, ref. Molnár Gáborné szü
letett Csapó Sára 80 éves, ref.
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DEERING. MILWAUKEE, JOHN5TON.

stb. gépekhez. - Milld,,'nnernü rnelőgazddsi'hd
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Gyomai Vjság nyomdájában
egy jó családból származó fiú
tanulónak felvétetik.

A Gyomai Termelök Szövelkezeténél

1 mázsa jég 1.50 pengő.

A gyomai kir. jbiróság,
mint tkvi hatóság.
601i1937 sz.

Arverési
hirdetmény-kivonat

Békéscsabai Takarékpénztár Egyesü
lel v~rehajlat6n:lk P"rei J ános és ne
je Kruchió Mária végrehajtást szenve
dők ellen indított végrehajtási ügyében
a telekkönyvi hatóság a végrehajtási
árverést 156_ ar. P. 44 t tókekövetelés
és jár. behajlása végett a gyomai kir.
járásbiróság területén lévő Gyoma köz
ségben fekvő s a gyomai 3dti4. sz. be
Iéiben A I 1-2. sorsz. 2280. hrsz. 134.
öl 2281 hrsz. 353. öl területű bellelek
ben fekvő Perei János (nős Kruchió
Máriával) nevén álló kert és Jakházra
3:'>53. P. a gyomai 4634. sz. belétben
Perei János (nös Krucllió Mariával) ne
vén álló A t I-2 sorsz 9343/3 hrsz.
1256. öl, 9343/4 hrsz. 1 hold 940. ől

elöhalmi legelő és szánlóra 301. P.
ugyanezen beléiben A+1. sorsz 9342/4
hrsz_ 1256. öl elöhalmi legelőre 41 P.
-, ugyaneLen betéiben A t 2. sorsz.
93-13/5. hrsl. I hold 640 öl terülelü
előhalmi s2ántóra 260 P., - a gyomai
4491. sz. betéiben A I 2 és 4. sorsz.
9343/2 hrsz 2. hold !-I3. öl, 9342/t.
hrsz. 1369_ öl tel metü Perei Jánosné
sz. l(ruchió Mária nevén álló ElőhalllloJl

fekvő szántó és legelőre 426 P. kildál·
tási árban elrendelle_

Az árverést 1937_ évi juníus hó
12. napján d.e. 9 órakor a telek
könyvi hatóság hivatalos helyisé
gében fogják megtartani.

Az árverés alá kerülö ingatlanok jó
szágteslenkénl 4601 P.-nél alacsonyabb
áro.\ nem adható el.

Az árvereini szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 száza
lékát készpénzben, vagy az 1881. LX.
tc. 42. § ában meghJlározoll árfolyam
IIIal számítolt óvadékképes érlékpapi
rosban a kikü1dőtlnél lelenni, vagy a
bánatpénznek el61egesen birói letétbe
helyezéséről kiáll it olt leléli elismer
vényt a kikúldöllnek áladni és az ár
verési feltételeket aláirni-

Az, aki az ingal\anérl a kikiáltásiár
nál magasabb igéretet lelt, ha löbbet
igérni senki sem akar, kőteles nyom
ban a kikiállási ár százaléka szerint
l11egállapilolt bárlalpémt az általa igért
ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.

Gyoma, 1937 február hó 19. napján.
Dr. Molnár sk. kir. jbiró.

A kiadmány hileléül:
Szilágyi UijllOlc

egy alkalommal lapunkra való
hivatkozással dijtalanul küld
mutatványszámot.

Ho/{y látjál< a pénztárosnök
és ruhatárosnők a szinházi vi
lágot. A szinházak világáról
rendkivűl érdekes képekkel il
lusztrált cikket közöl a Déli
báb uj száma, amely nagy ter
jedelemben és gazdag tarta
lommal jelent meg. Pompás
illusztrált rádiómüsorokat, egy
felvonásos szindarabot, premi
erbeszámolókat, szinházi plety
kákat, nagyszerü filmrovatot és
több mint száz szebbnél szebb
képel talál az olvasó a népsze
rü szinházi képeslapban. A
Délibáb egy száma 20 fmér.

tárca költségvetési vitájában
kijelentette, hogy szigoru sze
lekciót vezetnek be a közép és
felsőoktatásban, majd a nume·
rus claususról szólva, hangoz
tatta, hogy a numerus clausus
nak automatikusan kell érvé
nyesülnie. - Vácon baltával
leütötték és kirabolták az evan
gelikus egyházközség pénzbe
szedőjét, akitől elraboltak 300
pengőt. - Junius elején Buda
pestre jön a lengyel külügymi
niszter. - Kommunista ·láza
dás törl ki Albániában. Elhem
Toto volt belügyminiszter ve
zetésével a felkelők elfoglalták
Argirocastró városát. A kor
mánycsapatoll: erélyes rendsza
bályokat foganatosHoUak a lá·
zadók ellen. - Largo Caballe
ró spanyol szovjet miniszL 1'

elnök és kormánya lemondott.
Az uj kormányt Juan Negrin
szocialista polilikus alakíto Ua
meg. -- Az angol fronlharco
sok tőrölték levelezesükböl a
"volt ellenséges"' kifejezést. 
Héletidő pusztított Németor
szágban Türingiában óriási fel
höszakadások voltak. A lakós
ságot a rohanó ár elöl csak DZ

I
utolsó pillanatban lehetett meg
menteni.

A nagyvilág hirei

Szerkesl.tésért és kiadásért felel<')' :

WAGNER MÁRTIlN.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyon a

Felelős üzemvezető: Wallach Mlhály-

mai olasz színházról. Balla
Antal, Bím'bauer Virgil, Brelich
Mario, Farkas Ferenc, Gogolák
Lajos, Huszár Lajos, Radnóti
István, Santelli Paolo, Cs. Sza
bó László, Várady Imre érté
kes és tartalmas közleményeí
és Sík Sándor ünnepi ódája
sorakoznak fel az ünnepi szám
gazdag olasz-magyar sereg
szemléjén, amelyet még szine
,sebbé és szemléletesebbé lesz
a gazdag képanyag.

Óriási a kár a gyümölcs
termésben. Erről ir a Növény
védelem és Kertészet legújabb
száma. Ismerteti még a legki
válóbb őszibarack-fajtát, a ter
mő gyümölcsfák hizlal~sát, a
szőlő idei permetezését, a fia
tal gyümölcsfák koronaalakHá
sát, a makrancos gyümölcsfá
kat, az almamoly irtását, a cse
resznye kukacosodás .elleni .vé
dekezést, a zöldséges- és virá
goskert májusi munkáit, a gyü
mölcsös öntözésének öntözéseit
stb. A dusan illusztrált, szines
gyümölcsképel is közöl. A két
szaklapból a "Növényvédelem"
kiadóhivatala (Budapest, V.,
Földmivelésügyi Miniszlerium)

Viklor Emánuel, Olaszország
királya és Eliopia császára,
Elena Idrályné és császárné,
Mária királyi hercegnő, az
olasz királyi pár leánya, Cianó
gróf külügyminiszter mintegy
negyven főnyi diszkisérettel,
külön vonattal május 19-én
délelőtt féltizenkettó órakor,
háromnapos látogatásra Buda
pestre érkeztek. A fejedelmi
vendégeket az egész ország
nagy pompával és kitörő lel
kesedéssel fogadta. A baráti
nagyhatalom uralkodója előlt

felvonult a miJlios tőváros né
pe és a magyar faju szinpom
pás népviseletbe öltözöLl la
kóssága. Az első nap diszebéd
volt a királyi palotában, ahol
Horthy Miklós kormányzó és
Viktor Emánuel király nagy
jelentőségü p o h á rköszönlőt

mondlak és hangoztatták Ma
gyarország és -Olaszország el
szakithatatlan barátságát. Más
nap káprázatos katonai disz-

. szemle volt az olasz uralkodó
pár tiszteletére, a harmadik
nap pedig Budapest környéké
nek meglekintésével telt el,
majd este elutaztak a fejedel
mi vendégek. - Homan Bá
lint kulluszminiszter a kuHusz

Iskolai hir. Göndös József
állami polgári iskolai igazgató
mint tanulmányi felügyelő hi
valalos látogatást tett a szarvasi
polgári leány, mezőberényi fiu
és a mezöberényi áll. poJg. le
ányiskolában. A látogatásokról
visszaérkezett ésujból átveUe
az iskola vezetését.

Oépjármüvezelö tanfolyam
Budapesten. Az Állami gépjár
müvezelöképző (soffőr) tanfo
lyam a m. kir. Technológiai és
Anyagvizsgáló Intézetben (Bu
dapest, .VIlI.; József-kömt 6.)

; junius 7-éu este fél 7 órakor
nyiiik. meg. Beírás és a fel vé
telhezszükséges ürlapok kia
dása naponta d. e. 10-12 óra
között az igazgatósági irodában.

Madarak és fák ünnepe a
gyomai állami polgári isko
lában. 18-án rendezte meg a
gyomaiáUami polgári iskola a
madarak és fák ünnepét egész
napos kirándulás keretében a
ligetben. Délelőtt énekszámok
ból, szavalatokból összeállitott
mÖSJr keretében méltaUák a
fák, erdők hasznát, továbbá az
állatok, főkép pediga madarak
gazdasági jelentöségé1. Az ün
nepi beszédet Varjas Margit.
tanár tartoUa. Ezután a tanu
lóitjuság a gyönyörű ligetben
elszórakozott s délután 4 óra
kor oszoltak szét.

A Tükör ünnepi olasz szá
ma vitéz dr. József Ferenc kir.
herceg lelkes hangu cikkével,
továbbá Kánya Kálmán m. kir.
külügyminiszter és L O. Vinci
gróf olasz követ üdvözlő sora
ival köszönti az olasz uralko
dópár budapesti látogatását. A
Tüköt az egyetlen magyar ké
pes folyóirat, amely egész ün
nepi számot szentel ebből az
alkalombólOlaszországnak. A
magyar szellemi élet elilje te
szi valóban kimagaslÓ irodalmi
és közéleti eseménnyé a Tü
kör-nek ezt a számát, olyan
eseménnyé, amely a most hoz
zánk érkezett olasz lapuk is
melegen méllatnak. Külön ki
kell emelnünk. háró Villani
Lajos külügyminíszteri taná
csos irodalmilág értékes emlé
kezését Leopardi- ról, Pethő

Sándor ncmesvere(ü c i k két
Mussoliniról, - Éber Antal
nagy távlatokat nyitó szemiéjét
az olasz·magyar gazdasági kap
csolatok felelt, vitéz Nagy Iván
tanulmányát az olasz-magyar
kulturális kapcsolatokról, Ge
revich Tibor remekül illuszt
rált és értékes cikkét . a mo
dern olasz festészetről, Kertész
Róbert terjedelmes és alapos
polilikai tanulmányát az olasz
gyarmatbirodalomról, Widmar
Anfonio, az olasz királyi kö
vetség sajtóattaséja, elvi szem
pontokat megvilágitó eikké! a



6 GYOMAI UJSAG

A Gyomai Termelök Szövetkeze
lében Horthy Miklós ut 40 sz.

reggel 6-tól, este 6 ig, vasárnap reggel
o-tól 9-ig.

1 liter arató pálinka P. 1.60
1 "kisüsti törk. p. cea 500/0 " 2.-
1 "szilva" "" 3.50
1 "barack pálinka" " ,,3.80
1 rum 2.-
1 " császárkörte _ .2.80
l " angolkeserü " 2.80
1 " .édes c'>emege bpr "L-
l " zamatos asztali bor " --:.35

legalább fél liter esetén. .
Állandóan friss csapolás!

1 pohár (3 del.) Dreher János sör
28fillér.

Kerthelyiség ! KitUnö ételek I
Teke pálya!

26 ballai járás lábon álló kaszálÓ
ja eladó vagy részes kaszálásra killdó.
Érdeklődni lehet a Wagner fatelepen.

Zamatos minöséga, magas foku
ceglédi fehér, ujbor lilerenként 40
fillérért kapható Kerekes Károlyná!.
Ugyanott az ó bor merje 56 fillér.

Minden géphez Emergé gumihajtó
szíj a legjobb. Kedvező fizetési feltétel
lel kapható Gyomán. Kollman~ Jó
zsefnél. 6--4

Spitzer Dezsö toll-, bőr- és gyap
júkereskedő tudatja a lakossággal, hogy
Kossuth u. 3 sz. alatti üzletében gyap
jut a legmagasabb napi áron vá
sárol.

V. ker. Bercsényi u. 18. szám alatt
1 szoba, konyha és mellékhelyiségek
ből álló lakás kiad6. Érdeklődni le
het Mozsik Rózsikánál. x- I

Szilágyi Gerl;lely Italmérő keres
egy percentest és egy j6karbanlevö
jégszekrénye van eladó. Lakik jókaiu.
13. sz. a. 2-2

A HOMBÁR Szövetkezetnél a mor
zsolt tengeri csutka métermázsiija 2.50
pengő.

Eladó 40. kat. hold az Endrödi uga
ron - 38 hold görögál\áson - 14
hold Dévaványán - 22 hold, 20 hold
és . 10 hold póbalmon. - Keresek
meg!:'iz6im részére 15 meg 20 hold
jobb minöségü földet azonnali kési
pénz fizetés melle;t. - EladÓ házak a
község minden részében vannak nálam
elöjegyezve. Érdeklődők forduljanak
bizalommal Izsó Balázs -ingatlan for
galmi irodájáhOz.

ublikáció

Irl'tl"W'4'fU.ft~ ftft......"AAmtAA'1

IOLCSÓBB It BOR I

e~y liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kisláIlitva
s feladva. Vasutifuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis

I
50 literen felüli rendeléstI
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendö vissza. Szétkiil-

I
dés utánvéttel. Egy pengőI
levélb~lyeg ellenében kül-
dök mm!á! a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Boralm kellemes édeskés,
tiszta, tökéletes zamatuak

és 1"1 e m saval1lyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpineészete

Soltvadkert, Pestme~ve.
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IMO
Korona Hangos Mozgó Endrőd

Május 23.-i mérkőzések. Gyomán:
GyTK-MAFC, vezeti Heinfarth, kezd.
fél 12-kor. Endrődön: ETK-Szövőgyár,

vezeti ifj. Dinya V. kezd. 3 óra. Tur
kevén: TAC-M.MÁV, vezeti f. Tóth.
kezd. fél 12-kor.

Mult vasárnapi eredmények: S2Ö
vőgyár-MAFC 8-4 (5-3) ETK-TAC
2-l.

1937. május 23-án vasárnap
. 7 és 9 órakor

Bolváry Géza legragyo
góbb filmje

KADETT
KISASSZONY

OPERETT
Föszereplöks DoUy

lIaa.s.,Gustav Fröhli(:h,
Iiahnay Tibor.

Páratlanul ötletes és főleg ren
dezésében nagy meglepetést
nyujtó film, amelynek minden

jelen~te csupa derü és
kedvesség.

Ola.szország
gyöngye

ismeretterjesztőfilm.

Hangos Magyar
Világhiradó.

KöszönetnyiIvánitás !
Mindazoknak, kik felejthe

tetlen, drága jó gyermekünk:
PORCSALMI LAJOS teme
tésén megjelentek, s részvé
tükkel fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek, ezuton mondunk
hálás köszönetet.

A gyászoló család.

Ifjúsági bajnokság hirei:
Közli: Guba Lajos körzetvezető.

Bajnokság állása V. h6 22-én.

1. GySe 2 2 9 1 4
2. ETK l I 2 l 2
3. MSZSC l l 8 4 2
4. TAC 2 ~ 2 2 6-
5. MAFC l - l 4 8-
6. GyTK 1 - 1 O. 5 -
7. M.MÁV - --

Ha megfelelő számú jelentkező

lesz Gyomán, akkor uj játékvezetö-mi
nősitést eszközöl a körzetvezető. Ezért
felkéri mir.dazokat, akik mint ifj. játék
vezetők müködni akarnak, hogy ebbeli
szándékukat közöljék Takács Dániel
úrral.

~~~~nAAAAAAA~

IMINDENNEMŰ I
FEGYVEREK

szakszerű javitását, agykészitést,
barnítást jutányosan készitek.

ICS. SZABÓ GERGELY I
okl. technikus

puskaművesés mülakatos mester
Gyoma, Gróf Tisza I. ut 60.

IvWUYUUMWWVU~YWYUWUUU~

B.

Gyse - GyTK 5-O (3 O).
ifj. bajnoki, vezette: Heinfarth

Kezdés után változatos mezőnyjáték
indul, majd felülkerekedik a GySC és
Takács rövidesen kÉIt góllal terheli a
GyTKkapuját, majd Csáky lő még egy
gólt (3-O).

Második félidőben a GySC nagy fö
lénybe kerül" de a lövéseket nem kíséri
szerencse. Végre Mónus helyetcserél
Kruchióval és mindjárt van eredmény
(4 O), majd Cifrák javit az eredményen
(5-O).

jók: GySC-ből Mónus, Schusztek és
Takács, illetve Nádudvary, Grosz, Pe
rei és Ceglédi.

Hainfartb jól biráskodott.

GyTK-Cukorgyári ASS mérkőzés

igen jó sportot igér. A GyTK bár leg
joba erőit nélkülözni kénytelen, erős

csapattal fog kiállani és reméljük, hogy
szép játékban, tisztességes. eredményt
fog elérni. Amennyiben sikerülne le
győznie a CASS,t, úgy a BTE bajnok
sága biztosra vehető.

Sporthirek
Május 23·i bajnoki mérközések.

(Zárjeiben az őszi eredmény). Gyomán:
GyTK-CASS (-), vezeti: Rátfai. Me
zőturon. M.MÁV-Törekvés (2-4), ve
zeti: Lupták. Békésen: BTE-TAC (4-2)
vezeti: Havas. Vésztón:VSE-KTE (1-1)
vezeti: Róth.

bizik önmagában s ítélkezéseit meg
változtatja az ne II. o. bajnokít, de még
ifjusági meccset se vezessen. .,-

Az hiszem a jövőre nézve ez éppen
elég tanulság volt az egyesületekre
n~zve. -

GySe-TAC 4-1 (f-l).
Turkeve, ifj. bajnoki, vezette: Szita.

GySC támadással indul a játék, mé
gis a GySC kap gólt, Cifrák JI-est vét
s a center belövi (0-1), majd egyenlit
a GySC is, Pálinkás kornerét K. Szabó
befejeli (1-1).

Második félidőbel1. magára talál a
GySC, Kruchió - K. Szabó összjáték
után utóbbi vezetéshez juttatja csapa
tát (2-1), majd egyéni játék ul án is
mét K Szabó eredményes (3-l). Az I
utólsó gólt Csáky szerezte (4-I).

Jók a GySC~böl; Mónus, Takács,
Kruchió és K. Szabó. A hazai biró na-
gyon rosszúI vezetett.· B.

Az MLSz kötelezte az alszövetsége.
ket. hogy junius 13-án fejezzék be a
bajnokságokat, mert junius 20-án meg
kezdődnek a kétfordulós országos dön
tők. Ezért ji csabai egyesbiró a junius
13-a kisorsolt MÁV-TTC és OyAC
MAFC meccseket junius 3-ra - csü
törtökre - ho7:ta előre. mert jUl1ius G
án és 13-án a Szeged-Csaba alosztály
döntőket kell lejátszani. A csabai al
osztáiy bajnoksága a jupius 6-i MÁV
MAFC mérkázésen fog eldőlni. A meccs
Csabán lesz és iránta máris nagy az
érdeklődés.

Elitélendö és sportemberhez egyál
talán nem méltó viselkedést tanusitott
a GyTK egyik ismert játékosa: feljelen
tette iskolaigazgatóiknál mindazokat a
diákokat, akik a GySC ifjusági bajnoki
mérkőzésein eddig szerepeltek J Ismer
ve több iskolaigazgató elfogultságát a
futball al szemben, nem kétséges, hogy
a feljelentésben szerep]őkre sulyos bün
tetés vár. Ebben az esetben a feljelen
tést tevő futballista megérdemli min
deil jóérzésű sportember megvetését !

Simon az Endrődi TK kiváló íáté
kosa végleg elhagya Endrödöt és állan
dó tar~p:tkodá$.rfl Budapestre utazott.

1937 május 22.

GYTK-Szegedi VSE 3-3 (I-2)
vezette: Heinfarih.

GyTK: Kertész, - Rozsnyai, Vatai, 
Nádudvari, Bartha 1., Csikós 1., - Bartik
11., Rau, Barlik 1., Csikós II., Bartha JI.

Sz. VSE: Lehóczki, - Liliom, Király,
- Tarnóczai, Király, Sánta, - Szat
mári, Kiss, Papp. Sajtos, Lehóczki.

Szép számu közönség rukkolt ki a
két csapat találkozására. De erre volt
is szüksé!!;, mert az egy napi program
és az egy napi bevétel nem igen birja
el egy távoli csapatnál felmerülő ki
adást.

A mérkőzés nagy melegben indult,
aminek az volt az oka, hogy a vendég
csapatnak a fél hatos gyorsvona tta l
vissza kellett utaznia. A honi csapat
inditja utnak a labdát és a 16.-ik p.
ben Bartha I. jól szökteti Bartik 1.- et,
aki közelről megszerzi a vezetést 1-0.
25-ik percben Rozsnyai kézzel érinti a
labdát a büntetőn belül. A büntetőt

Sajtos beteszi l-l. 40-ik p.-ben ujból
ll-eshez jut avendégcsapat, melyből

Papp szerez vezetést 1-2.
Szünet után Gyoma. kerül fölénybe

és nagy lelkesedése folytán egyik tá
madást a másikra épiti fel. Már a 6-ik
percben Bartjk bombája a kapuba tán
col, 2 2. 20-ik p.-ben Bartha, Rau és
Bartik ll. a labda ulja, utóbbi fordu
lásból ujabb gólt lő 32. 35-ik p.-ben
Sajtos előre adott labdával lefulja· a
védelmet és kiegyenlit 3·3.

A GyTK megérdemelte az eldöntet
lent, sőt a győzelmet sem lehetett vol
na tőle irigyelni. Minden csapatrés7.e
szivvel és lelkesedéssel játszott.' Ki
emelkedően Barta I. és Bartik ll. sze
repeit, de a többi is dicséretet érdemel.

••••••••••

TAC - GySe 4-1 (1-1).
Pünkösd napján egyik gyomai csapat

sem játszhatott itthon, mivel hatósági
engedélyt nem kaptak. I~y a GySC a
TAC-al köz.ös megegyezés alapján elő

rehozta a meccset. A meccs kezdési
időpontjában azonban seholsem volt a
kiküldött szövetségi biró s igy szükség
biró vezette le a mérkőzést.

A tartalékokkal teletüzdell GySC szép
és formás támadásokat vezet, a 4-ik
percben azonban már megpecsételődik

a GySC sorsa. TAC támadás fut a bal
szélen s a 16·osra tartó beadást ka
pásból szép laposan a balsarokba lövik.
- A gól némileg megzavarja a gyomai
fiukat azonban Kárpáti biztatásán las
$ankint feljön a GySC is, kü!önösen
Kiss S. és Bartha józsefnek megy a já
ték. Szépen kombinálnak, azonban a
lehetetlenül s szinte soha nem látott
pártoskodással vezető "sziikségbiró"
minden akciót megakaszt. A játék tel
jesen ellaposodik s a biró ítélkezései
miatt kedvüket vesztett játékosok mel
lett még 3 gólt rug a TAC. Kritikát tu
lajdonképen nem igen lehet mondani,
inert minden egyes ember megtelte a
tőle telhetőt, hogy később szinte telje
sen kedv nélkül játszottak, ez egyedül
a játékvezetőnek köszönhető.

Szinte érthetetlen, hogy oly sok ehhez
hasonló esetek után, még mindig elfo
gadják a szükségbirót, holott eleve szá
mol hatnak a nem megbizhatóságáról.
Azonban ennyire nyugodtan s minden
felelősségérzet nélkül, mint ahogyan

. Szita szükségbiró ur vezetett, még se
hol sem lehetett látni. - Nem vonom
kétségbe azt, hogy mennyire ért a fut
ballhoz, de a játékvezetéshez egyálta
lán nem ért azt maguk a higgadtabb
turkeviek is elismer~ék. Ha valaki nem
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EI..ÖFIZETÉSI ÁRAK:

Negyedévre \'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.
Befizetések postacsekken :

.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280.
Lapzárta c s fi t ö r t ö k este fi óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felel5s lSZerkesztö: WAGNER M.ÁRTON
SzerkesztIség és klad6hlvatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'I o ITI a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai: .
Egyha'i!ábos (55 mm széles) \ cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél lO százalék, tizszerinél
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 'százalék kedvezményt adunk.

A hős nem hal meg,
hanem megdicsőü)

Gyoma esélyeiről nincsen semmi hir

AVerband der LJngarnfreunde
(Wien l, Karntnerring 3.) meg
kéri mindazokat a szülőket,

akik ebben az akcióban a nyá
ri szünidőre vendéggyermeket
kivánnak, hogy ebbeli kérésük
kel mennél előbb forduljanak
a Verband der Ungarnfreunde
hoz, hogy torlódás elő ne for
duljon és a beosztási munká
latok, amelyek már kezdetüket
vetLék, az eddigi szokáshoz

esetleg épitkezés utján is 
biztositani.

Ezek a Mezőtúrt terhelő költ
ségek - a polgármester szerint
- legfeljebb 60"': 70.000 pengő!

fognak kHeni, mig ezzel szem
ben a kir. kincstár 600-700.000
PA áldoz azért, hogy Mezőtur

helyőrségi állomást kapjon.
A közgyülésezulán felhatal

mazást adolt a polgármesternek,
hogya katonaság elhelyezése
körül felmerülendőköItségeket
a város pénztára által- kezelt
alapokból vehesse igénybe és
egyuttal - figyelemmel a vár
ható épitkezésekre - a városi
téglagyár fejlesztése érdekében
minden lehelőt kövessen el,
annál is inkább, mert az épit
kezések iránt a magántől\e is
nagy érdeklődést mutat.

Harsányi Pál
ref esperes.

Osztrák-magyar
diákcsere rnozgalom

én magyar vérem, tisztelegj
hőseid emléke elötl, kik meg
dicsőültek, de épen azért élnek
a te véredben, a te életedben,

fogadd hálával az örök igaz
ság Urának Istenének üzenetét

s indulj föltámadásra, uj ez
redévek magyar dicsőségének

fénylő utaira!

Az a rövid ideig tarló küz
delem, amelyet Gyoma és Me
zőtur folytatott egy zászlóalj
katoneság megszerzéséért, ugy
látszik végleg eldőlt Mezőtur

javára. Ezzel kapcsolatban . a
mezőturi lapok megelégedéssel
állapitják meg, hogy báró Ur
bán Gáspár, a váI'os országgyü
lési képviselője mindent elkö
vetett a város érdekében és jó
részt neki kőszönhető, hogy
Mezőtur b:apta meg a katona
ságot. Kérdezzük, hogy ugyan
ekkor mit csinált Andaházy
Kasnya Béla, Gyoma képvise
lője. Még annyit sem tartott
érdemesnek, hogy lejöjjön Gyo
mára és itt legalább tájékozód
jon az ügy állása felől.

Az egy zászlóalj katonaság
nak Mezőturra helyezésével
egyébként már Mezőtur képvi
selőtestülete is foglalkozott és
kimondották, hogy a laktanyát
a Márer-féle ipartelepen túl, a
Tiszaföldvári-út mentén épitik
fel. A laktanya és a lövöldelér
cca 16 kal. h. területet foglal
itt majd el és ettől mintegy 900
méterre lesz a 40 kat. hold te
rületű gyakorlóiéI'. Mezőtúr vá
rosát az a kötelezettség terheli,
hogy köteles a laktanya, lövöl
de és gyakorlótér részére szük
séges területeket julius hó 15
napjáig rendelkezésre bocsátani
és az összes tisztek és aHisztek
részére állásszerü lakást -

ezötúr lázasan
készülődika katonaság

efogadására

kiildöm és odaültetem Kárpá
tok bércére a fehérruhás an
gyalt, ki tegye a bizonyságot,
kiáltsa bele ebbe a világba,
zengje a csillagos égnek magas
ságába: mit keresitek a hoHak
között az élöt, ime a magyar
ság föHámadolt és él ezredéves
dicsőségének fényében!

Népek büszkesége én magyar
népem, történelmi csudák népe,

Európa civilizációját védő, hal
hatatlanul hős lí:atonái, melyik
nek a története volt olyan Gol
gotha-járás és husvéti föltáma
dás örök csodája, mint a ma
gyar népé

s akkor hivd tetemre őket

negyed századdal a szörnyü
világégés után, hogya triá oni
bünöket szégyelve,velünk együtt
tisztelegve álljanak meg a világ
legvitézebb és legnemesebb né
pének hős katonái, a magyar
katona emléke előtt s veliink
együtt zengjék a csillagos égnek
magasságába: a magyar hős so
ha meg nem hal, a magyar hös
megdicsőül!

Népek büszkesége én magyar
népem, történelmi csudák di
'csősége én magyar vérem, e
hősi ünnepen hivjad csak bi
zonyságul, nem is a körülöttünk
lakó népeket, nem is világ leg
hatalmasabb népeit és nemze
teit, hanem hi "jad ide magát
az élő Istent, az erénynek, i
gazságnak becsületnek, életnek
Urát, kit sem megcsalni hazug
sággal, sem megcsufolni bün
nel nem lehet,

mutass reá én magyar népem
Kassára, hogy az ma Kosice,
Kolozsvára, hogy az most Cluy,
Pozsonyra, hogy az ma Bratis
lava, mutass reá Kárpátoknak
általa alkotott keritésére, mely
ma összetöreteU, mutass reá
rablott földön négy millió köny
nyező, sinylődő, vergődő s iU
hon csonka és megcsufoH ha
tárok között . vivódó magyar
népre, mutass reá erre a két
ezredév után megujuH magyar
Golgothára, a nemzeti becsület,
vitézség, dicsőség triánoni sir
batételére, a farizeusok és ju
dások pokoli seregére

s hald imádságos érzésekkel,
hald ahogy ő maga mondja, az
élö Isten, az erénynek, a be
csületnek, az igazságnak, az
életnek és fellámadásnak Ura:
a hős nem hal meg, hanem
megdicsőül és él fiakban, uno
kákban és dédunokákban és

RózsanyHásos májusnak ide
jén, drága magyar vérem, re
pü je át lelked észak kelet dél
és napenyészet tájait. Volhiniá
tól a Doberdóig, Verduntól a
Feketetengerig s szórd bele a
jelölt és jeltelen sirokat hon
szerelmednek lánggal lobogó
tüzpiros· rózsái val, kegyeleted
nek érintetlenül tiszta hófehér
virágaival s a feltámadás és
élet bizonyos reménységének
soha meg nem hervadó ,zöld
cipruságaival s tégy bizonysá
got, kiáltsd bele ebbe a világ
ba, zengd a csillagos égbolt
magasságába: a hős soha nem
hal meg, a hős mei,dicsőüll

Gyöngyharmalos, meg napsu
garas májusi vasárnapon, drága
magyar vérem, a szivedről té
pett, soha meg nem. hervadó
virágokat és lombokat áztasd
kegyeletes könnyeidnek zápor
ként hulló gyöngyh~rmatával

örök vifúlásra, - csókold sze
relmed és honszerelmed tüzsu
garuan káprázatos ragyogó nap
fényével, hogy könny és ragyo
gás s hervadhatatlan vi'rág te
gye a bizonyságot, kiáltsa bele
ebbe a világba, zengje a csilla
gos égnek magasságába: a hős

soha nem hal meg, a hős meg
dicsőül!

Népek büszkesége én magyar
népem, történelmi csodák di
csősége én magyar vérem a
hősi ünnepen hivjad csak. te
temre, nem a körülöttünk lakó
népek söpredékeil, nem a szü
lői fészket is megrabolni képes
hiénákat, sakálokat, és ~eselyü

ket, nem a fehér kenyeret, ez
red éven át adott földet, bocs-

. korral megtaposni és megszent
ségteleniteni tudolt árulókat,
hanem hivd tetemre Genfben,
Londonban, Párisban a világ
leghatalmasabb n' é P e i t és
kérdjed:

melyiknek voltak Árpádjai és
Hunyadiai, melyiknek voltak'
Rákócziai és Kossulbjai, melyik
nek voltak századokon át min
dig idegenekért vérező, egész



A magyar al'föld leg
nagyobb és leglát
ványosabb repülő-

napja Szolnokon
A szolnoki repúJökországos

viszonylatban is kimagasló, s
dus műsoru repülönapot ren
deznek junius első vasárnapján,
Szolnokon.

Ezen a repülésen bemutatják
a közönségnek a repülés min
den fázisát, kezdve az iskola
gépek egyszerű siklásán (u. n..
csörlövontalásán), az iskolagé
pek mü és rajrepülésén és
nagyteljesilméD)'ü vitorlázó gé
pek mürepülésén.(repülőgéppel
való vontatás) keresztül a leg
modernebb kél üléses sportgé
peken való mürepülésig

15 motoros és5 motornél
kúli gép vesz részt a hatalmas
bemutatón, a leghíresebb ma·
gyar motoros és motornélküli
pilóták közremüködésével.

Hatalmas érdeklődésre tart
számot a légelhárító tüzérség,
géppuskás gyalogság, valamint
a polgári légoltalmi szervek
közös együttmüködésével. tar
tandó légvédelmi, illetve légol
talini gyakorlat. Különböző
épitményekkel érzékelletve lesz
egy forgalmas városi uicarész
let a repúlőtéren, hol a légol
talmi gyakorlat játszódik le.
Ezen városrész eHen intéznek
repülöink jelképezett bomba
támadást, mely tanulságos al
kalmat ad a polgári légoltalmi
szervek gyakorlatainak bemu
tatására.

Felejthetetlen látványt fog
nyujtani ezen gyakorlatnál a

Le keH szokni a
passzivitás beteg

ségérő\
Rajniss Ferenc országgyülési

képviselő nagy beszédet mon
dott a békéscsabai ifjuság va
sárnap megtartott demonstrativ
jellegü ünnepségén, az ugyne
vezelt nTurul-nap"-on. Amind
végig érdekes és figyelemre
méltó beszédéből közöljük az
alábbi, nagyon is megszivlelen-
dő részi: .

- Le kell szokni a passzi
vitás betegségéről. Ezért van

. az, hogy nálunk nincsen tö
meglelkesedés politikai és nem
zetirányitó téren. Tömeg nél
kül pedig még egyetlen népve
zér sem boldogult. A lemon
dás betegsége általános. A leg
jobb példája enuek a futball,
ahol 22 ember rugdalja egymást,
harmincezer pedig őrjöng, de
nem csinál semmit.

Raj nissnak tökéletesen igaza
van ...

"'

lomra okot adó kérdés, ugylát
szik, megérett a rendezésre,
mert a Kuria jogerősségi tana
csa is napirendre tüzte ésmá
jusi ülésén hoz döntést ebbeu
a fontos jogi és ipari kérdés
ben.

Az alábbiakban közöljük az
autóbuszjáralok menetrelldjét
és egyuHal felhívjuk a figyel
met arra, hogya menetlérli je
gyek 2 polgári napra érvénye
sek, ami másszóval azt jelenti,
hogya váltott jegyek nem 48
óráig, hanem mindig csak más
nap éjfélig, illetve az utolsó
autóbuszjárat indulásáig érvé
nyesek.

A menetrendek a következők:

Gyoma-Endrőd:

**"'

megfelelő védelemben részesi
teUék, sok esetben azonban su
lyos viták keletkeztek a végre
hajlásoknál és ahHelező válla
latok legtöbbször nem tudtak
hozzájutni követeléseikhez. A
zavaros és számtalan bonyoda-

5.38 11.43 20 43 21.43 ind Gyoma p. u. - - érk. 532 6.22 20.37

5.(;0 1765 20 55 21.5.') érk. Endrőd lemplom-tér ind. 5 20 610 20 25

*) Csak hétl<öznap - **) csak vasárnap közlekedik. - Viteldij: 50 fillér.

Endrőd-Gyoma-PüspökJadány- Debrecen:
* **

6.10 ind. Endrö.d templom-tér - - - t 17 55
2J.55

6.3ő !Gyoma " - - - - 17.34
2p7

7.28 Szegh,dom p. u. - - - -. 16 45 20.4~

8.33 Püspökladány - - - - 15.37 18.52

9.15 HajduszoboszIó - - - -. 14 53 18 10

9.55 Debrecen, "Arany Bika Szálló" md. 1415 17.30

*) Csak hétköznap - **) csak vasárnap és ünnepnap kC71ekedik.
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus1.Obosz!óla P 5.90. Oebrecenbe P 6.80.
Menettérti jegy:" P 4.-. P 10 50. P 12.50

Endrőd -Gyoma-Szeghalom- Berettyó*ujfa!~:

610 ind Endrőd templom·tér - - - t 17.55 21.55

6 3C ~ Gyoma - - - . 17.34 21.37

7:27 Szeghalom p. "u. - - - - 16.45 20.48

857 Beretlyóujfalu p. u. - - -. 14 ~O 19.1~
903 községháza - - md. 13 00 190.'

*) Csak hétköznap"- **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik.
Menet-jegy: Szeghalomra P 230. Beretty6ujfaluba P 5.10.
Menettérti-jegy: P 4.-'-. "P 9 50.

Érvényes: 1937. május 22-től 1937. október 2-ig.

Endröd-Gyoma-Berettyótljfalu és
Debrecen között megindult az

autóbusz-közlekedés

A Körös első áldozata
A Körösbe fulladt egy harmadikos kis polgádsta

A Körös minden évben meg- is tulért, amikor. láthatóan fá
követeli a maga áldozatait Az radtság lepte meg, de azért to
idén Szűcs József Darányi úlca vább uszott. Már ugylátszoU,
11 szám alatt lakó gazdálkodó hogy átér a tulsó partra, ami
kisfia nyitotta meg a tragikus kor cserben hagyta az ereje.
sort. Hat méterre a céltól bukdá-

A kis Szücs Jóska szombaton csalni kezdett a vizben, majd
délben, amint az iskolából ki· mielőtl a segHségére sietheUek
jött, titokban egyenesen lement volna, végkép elmerült a folyó
a Körösre fürödni. Még ebédel- ban. HoHtestét csak hétfőn

ni sem ment haza, mert állító- emelték ki a vizből.

lag attól tartott, bogy ebéd után Temetését kedden délután
a szülei nem engednék el ha- tartották meg óriási részvét
zulról. Egy darabig vidáman mellett. A sirnál az iskola la
lubickolt a partmenti . vizbe~, nárai és lanuifjusága . nevében
majd a vele volt. tll.rsamak kl- Göndös iaaigaló búcsúzott el a
j:lentette, hogy átus~za a ~ö- tragikusa: elhunyt fiutól Palo-
rost. Az esetleges hHakozaso- I á h" kt t· l Iké. . - tás stv II hO a oe szkat be sem varva, néhányero-
teljes tempóval eltávolodott a könynyekig megrenditő beszé·
parttól, majd a folyó közepén I det mondott.

Mint már megirtuk, a MÁV
AUT közvetlen aulóbusz össze
kötteté5t létesitett Endrőd-Gyo
ma, illetve Endröd-Gyoma---'-
Szeghalom - Berettyóuj falu és
Debrecen között és ezzel nem
csak közelebb hozta egymáshoz
a felső tiszántul községeit és
városait, hanem. reméljük, gaz
dasági téren is nagyban előse

giteUe az egészséges körforga
lom kialakulását.

ARATÓGÉP ALKATRÉSZEK

bármilyen gyárlmányhoz. és ál ban első

kézből, kitünö minőségben b~szerez.

hetök a gyári képviselöknél : LASZLO
és fiA gép- és alkatrész nagykeres
kedőknél, Budapest, V., Alkotmány
ucca 25. TELEFON: 1-18431 és 11
77-52 Sürgönycim: LAflA Budapest.

hiven simán legyenek lebo
nyolíthatók.

Kérjük olvasóinkat, hogy ér
deklődés esetén közve.tlenül a
Verband der Ungarnfreunde
hoz (Wien I. Kiirtnerring 3.),
ahol minden felvilágositást
megadnak és a szükséges nyom
tatványokat megküldik.

Jól sikerült
tenyészállat kiálHtás
.volt Szeghalmon

Mint már megírtuk, Békés
vármegye törvényhatósága te
n)'észállat-kiállitást rendezett
vasárnap Szeghalmon, a köz
birtokossági legelőn. Akiálli·
tásnak szép sikere volt, bár az
óriási hőség annak nagyobb.
arányu kifejlődését erősen hát
ráltaUa. A felhajtás a követke
ző volt: 220 ló, 140 pirostarka
és 40 magyartehén, 250 serlés,
409 juh, 80 baromfi, 10 kecske,
30 nyul, 25 galamb, 13 kutya,
főleg puli és komoudor.

Az állatok minősége kiváló
volt, jeIéül annak, hogya kis
gazdák is rátértek aminöségi
állattenyésztésre. A birálóbizott
ság 11 oklevelet és sok más
jutalmat osztott ki.

A vármegyei gazdasági felü
gyelőség 30 tenyészkost és 3
tenyészbikát vett. A kosok ára
90-100 pengő volt s azokból
30 darabot a szeghalmi, 10 da
rabot a gyomai járás kap. A
bikák ára 800-900 pengő volt
és ezeket a szűkséglethez képest
kapják az arra rászoruló köz
ségele

Lefoglalható-e
az iparos

szerszámgépe ?
Köztudomásulag a kézmüipa

rosokszerszámai és munkakel
lékei, melyek űzemük folytatá
sához szükségesek, mentesilve
vannak a végrehajtás alóL Vi
tás volt ellenben mindezideig
az a kérdés, hogy a törvény
nek ezt az intézkedését alkal
mazni lehet-e a szerszámgépek
re is. A törvényben ugyanis a
kisiparosok által használt és
elemi erőre berendezett szer
számgépekre nincs intézkedés.
A gyakorlatban ugyanezeket a
gépi berendezéseket is sokszor
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A g,y,omai. épitŐ

ipari szakosztálH
szabálbJozta a
rHunkaidőt

Sze-bb kivitel!

pengötöl

leges rendezését sürgették, majd
öntözési bizoLtságot alakílolLak.
Ennek a bizottságnak elnőkévé

egyhangulag dr. Sebők Eleket
(Békés) válaszLolLák meg. Tag
jai: az elnökség gróf Merán Já
nos (Körösladány), dr. Vargha
Gyula polgármester (Gyula),
vitéz Jánossy Gyula polgármes
ter (Békéscsaba), vitéz Tep-

. liczky János (Szarvas), gróf
Blankenstein Pál (Füzesgyar
mat), gróf Almássy Alajos(Gyu
la), Góg András (Gyula), id.
MorvaJ Mihály (Békés), Cser
nusMihály (Endrőd)és ·Wagner
MArion (Gyoma).

A gyomai ipartesLiilet épitő

ipad szakosztálya április 25-lől

kezdve amunkaidöl egységesen
szabál)ozla, olyképen, hogy
hétfön, kedden, szerdán, csü
törtökön és pénteken a mun
kaidő reggel fél 7 órától este
6 óráig tari, egy fél órai reg
geli és egy {él órai déli ebéd·
szünet közbevelésével, m i g
szombaton a munkaidő reggel

. fél 7 órától csak délután 1 óráig
tari, fél órai reggeli szüneUel.
A fél órás szünetek reggel 8

pikál öt

&EL Mi u

II

n = 52 WUCT 37W

nninőség!

Eredeti zacsk6 2 darabbal __ . P 0.24

Eredeti doboz 2Q darabba!. .. _ P 1.30

ulpi

KULPIN
FÉRFI- ÉS FIUKÉSZRUHA OSZTÁLYA

" "BEKE SCSi\. BA.
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Külön öntözési
bizottságot alakHott

a Békésvármeg61ei
Gazd. Egyesület
A Békésmegyei Gazdasági

Egyesület leguLóbb megtarlolt
igazga Ló választmányi ülésén a
védett birtokosok ügyének vég-

fáradhalatlánul munkálkodnak
és akik hazalias érzésektöl ve
zére!tetve nemcsak szórakozta
tási alkalom nyujlásáról, hanem
elsősorban kitünő lövészek né
veléséről gondoskodnak.

Amidön a csoport vezetőségi

és többi taf!jainak további ki
tartÓ munkálkodására a Min
denható áldását kérjük,bizto
siljuk öket, hogy irányító té
nyeztink legmesszebbmenő tá
mogatás~Ta számilhalnak, mert
azt méJtán megérdemlik.
~----~

pesl, VIII. Sándor-u. 26. La~

punk olvasói - hivatkozással
lapunkra - az egyesü let részé
röl ke:!vezményben részesül-

. nek.

Löverse-ny
óhalom-pusztán

Idimáju fenyves erdőktől öve
zett Szentgotthárdon, amelyben
6-18 éves korig mindkét nem
heli elemi, polgári, összes kö-

zépiskolai, kereskedelmi isko
lai és taniLóképezdei iskolás
gyermekek vétetnek fel. Az el
mult évben adta át rendelteté
sének 6 holdas fenyves terüle
ten lévő csodás fekvésü svábr·
hegyi iskolaszanatóriumát, a
melyben mindkét nembeli ele·
mi, közép- és kereskedelmi is
kolás fiunövendékek vétetnek
fel. A fel vétel módozatairól
részletes tájékoztat,ástad és ki
vánatra megküldi az intézet
képes ismertetését az iskola
szanatól:iumokat fenntartó Ma
gyar Iskolaszanatórium . Egye
sület központi irodája: Buda-

-Polgári Lövész Egyesület
póhalmi küHerüleLi csoportja
május 23-án, vasárnap lőver

senyt rendezett, melyen a cso
port 27 tagja közül 18-an ne
veztek. be és vetlek részt.

5 lőállúsból 3 teslhelyzeLből

löltek a tagok és a primitiv
lőtéri állapo t ellenére a ver
senyzők szép eredményeket ér
tek eL

A kílüzötl első dijat, nagy
ezüst érmet Bula Vendel leven
Le, a második dijal, kis ezüsl
érmet Farkas Lajos polgári lö
vész egyleli tag és a harmadik
dijal, bronz érmet Szabó István
polgári lövész egyleti tag nyer
te meg.

A küHerületi polgári lövész
egyleti csoport müködése ifj.
Zs. Timár András g2zd:ílkodó,
esoportvezetö, Rácz Lajos gaz
dálkodó, csoportbeli jegyző és
Farkas Lajos gazdálkodó, lő

vészmester, póhalmi földbérlők
agilitása, odaad ó, megértő mun
kálkodása folytán biz Lositva
van és példaképül szolgálhat a
belterüleli főcsapartnakis, mely
az irányitó szerepbetöHésére
hivatott.

A lőversenyon R o k n i c s
György tüzér-őrnagy és Neme
rey Péter takarékpénztári igaz
gató, a gyomai járási és a vár
megyei Polgári Lövész Egyesü
letek intézöbizottságainak tagja
jelen volLak és a lőversenyen

részi-vett tagok fegyelmezett
magatartásáról, buzgalmáról és
lősport iránti szeretetükről győ.

ződtek meg és ezek felett elis
meré~üknek adtak kifejezést.

Kölön dicséret illeti meg a
csoport fentebb felsorolt csa
portvezetöségi tagjait, akik a
lősport fejlesztése érdekében

Iskolásgyermekek tnegerö~

sitése a szentgotthárdi és
svábhegyi iskolaszanatóriu
mokban. Szakorvosaink -meg
áUapitása szerint évről évre
emelkedik azoknak a gyer. ge,
Yérszegény, megerősítésre szo~

ruló gyermekeknek a száma,
akiket a zártlevegojü iskolából
ki kellene vonnunk és oly in
tézményekben kellene elhe
lyeznünk, ahol rendszeres or
vosi felügyelet alatt végzett ed
zési kezelés és szabadnégi ok
tatás segitségével erősitjük meg
szervezetükeí. Ezt a célt szol·
gálják a kiiHöMön nagy szám
ban lévő iskolaszanatóriumok.
Magyarországon a Magyar Is
kolaszanalórillm Egyesület ál
illot! fel eddig két iskolasza
rialóriumot és pedig a subalJ>cin

·------_-·-··--------m--··---

légvédelmi tüzérség s a gép
puskás gyalogság közremükö
dése, mely teljes mértékben
érzékeltetni fogja a valóságnak
IDrgtelelő légelhárHást.

Ez alkalommal a városi
mozgószinházban bemutatásra
kerül egy nagyhatásu légoltalmi
film, s azonkivül egy légvédel
mi ldállitásban is gyönyörköd
hetnek az érdeklődök.

Versenyzőkként felvonulnak
a magyar jövő ifju repülőí is:
a diákok, mDguk által épitett
model gépeikkel, melyek közül
a győztesek díjazásban része
sülnek. Az orszagos hirü jász
berényi mJdelező diákok is el
hozzák Szolnokra kis-repülőgé

peiket.
A repülőnap n1Índen· moz

zanatáról hangszórókon tájé
koztatják akö;zönséget.

Hatalmas jelentőségét bizo
nyitja a repülőnapnak az is,
hogy a rádiÓ a bemutató egy
részét müsorába iktaLja> a film
hiradó pedig fényképez ni fogja.

A repülőnapra legalább 500
ulas jelenlkezése eseténáz or
szág mÍnden részéből filléres
vonatok érkeznek.

Belépőjegyekről ajánlato,; e
lőre gondoskodni!

Belépőjegyek árai: 20 tillé 
től 2 pengőig.

A repülőnap délelőlljén 8 ó
rától a legmodernebb kétülé
ses KLEMM gépeken utasre
pülLelés is lesz. Ennek úra 6 P.
személyenként. Kérjük, hogy
legkésőbb junitls 2-ig jelent
kezzenek azok. akik ebben
ré.~zt akarnak venni. Jelentkez
ni lehet személyesen a Repü
löna"p irodájában Szolnokon
(Csarnokok) és postaulalvány
nyal nRepülőnap Szolnok" ci
men. Postaulalványon jelent
kezők 6 P. 10 fillért küldjenek.

Az utasrepülletés CSf! k kellő

számu (legalább 100) jelenlke
ző esetén tartható meg.
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Megnyilt a
..

gyom'dI Körös strandfürdő,.

Az Uri Kaszinó Tekintetes
Elnökségéne\.'. F. hó l5-én
megtartott növendékhangverse
nyünkön a terem dijtalan át
engedéséért ez uton mond kö
szönetet Szilágyi Eszter és Ben
ke Lajos zenetanár.

A gyomai állami polgári is~

lwJa szokásos tanévvégi torna
űnnepéJyét junius 6-án d.u. fél
4 órakor tartja asportpályán.
Az ünnepély befelyező száma
a gyomai polgári iskola labda
rugó mérkőzése lesz.

Emléktáblát emeltel~Szarva
son S70ntagh Tamásna\.'. A
Szarvasi Öregdiákok Szövetsége
junius 5.-én leplezi le Szarva
son iglói Szontagh Tamás dr.
emlék tábláját. Ezt megelőzőleg

érettségi találkozókat tartanak.

Bérmálás Gyomán. Zadravetz
István rüspök bérmakörutján
szerdán este Gyomára érkezett
és Urnapján kiosztotta a bér
málás szentségéL

A gyomai I. számú községi
ovodában, junius 2-án szerdán
délután 3 órai kezdet/el gyer-

. mek ünnepélyt tartunk, mely
re a lek. iskolaszéld tagokat,
szülőket és az érdeklődő kö
zönséget szereteUelvárjuk. Tari
Sándorné közs. óvónö.

K ö z g y ü l é s. Az Alföldi
Szarvasmarhalenyészt6 Egyesü
leLek Szövetsége junius 6-án
vasárnap délelőt! fél 11 órakor
Orosházán, az Orosházi Kisbir
tokos Szövetség székházának
nagytermében igazgató-választ
mányi és évi rendes közgyülést
tart. A tárgysorozata a követ
kező: 1. Beszámoló aSzövétség
1935/66 évi müködéséről. 2. Az
elnöki állás betöltése. 3. Szö
vetségi elnöki tanács és _ igaz~·

gató-választmány kiegészítése.
4. Uj szövetségi tagok felvétele.
5. Számvizsgáló-bizottság tagjai
nak megválasztása. 6. Szövet
ségi zárszámadás bemutatása.
7. Költségvetési tervezet bemu
tatása 1937/38: évre. 8. Esetle
ges inditváoyok.

Fióküzlettel biró iparosol<
hetivásár látogatási joga.
Egyik kereskedelmi és iparka-.
mara egy vitás!>á tett· kérdés
ben a kereskedelem- és közl,e
kedésügyi miniszterhez fordult,
aki a kamarához intézett leira
tában azt az állásponto t fog
lajta el, hogy az iparos az üz
letvezető alkalmazása mellett
folylatott fő-, vagytiókűzleté.

nek községében tartani szokott
hetivásárokon. való árusitástól,

A szeretetvendégségen összesen
huszonhatan jelentek meg. Ne

mes cselekedelükért a legmé

lyebb hála és köszönet illeti

meg öket és amikor ennek ki

fejezést adunk, kivánjuk, bogy

példájuk minél több követőre

találjon a községben.

nyékén. Pomázon a megáradt
Dera patak elöntötte az egész
környéket, házakat, embereket,
állatokat sodort magával. Hor
váth József dr. 48 éves katoli
kus lelkész és Szabó Ferenc
kocsis, akik négy apácát akar
tak megmenteni, a vizbefultak.
Krofta cseh külügyminiszter a
parlament külügyi bizottságá
ban nagy beszédet mondott,
amelyben minden eddiginél
barátságosabb hangokat penge
tett Magyarország felé és kije
lentése szerint ~ajnálná, ha
Magyarország egyoldaluan élet
beléptetné a katonai egyenjo
guságot. - Anglia közbelépett
annak érdekében, hogya spa
nyol polgárháboruban átmene
tileg szüntessék meg az ellen
ségeskedést és ezidő alatt ki
séreljék meg a béke helyreál
litását. - Kilencvennyolc éves
korában meghalt John Rocke
feller, a világ leggazdagabb
embere, aki mintegy 4000 mil
Hó dollár vagyont mondhatott
a magáénak. Rockefeller annak
idején teljesen szegényen kezd
te pályafutását és a hatalmas
vagyont petról::ummal keresle.

Meghaltal{: LukLes Gergely
né Szilágyi Julianna ,66 éves,
ref., Ágoston Józsefné Horvát
Erzsébet 85 éves, ref.; Szűcs

JÓZSI: f· 15 éves, rel.
Szeretetvendégség. H o n t i

Antal kereskedőés felesége pün
kösd másodnapján ebéden ven
dégüllálták a község szegényeit.

A nagyvilág hirei
Viktor Emálnielolasz király,

Helena királyné, Mária kir.
hercegnő és kiséretük szomba
ton látogatást tettek Eszter
gomban, majd este 7 órakor
a föváros közönségének meleg
ünneplése közben vissza utaztak
Olaszországba. - Bornemissza
Géza iparügyi miniszter az
iparügyi tárca költségvetése
során nyomatékosan hangoz
tatta, hogya modern szakszer
vezetek nem állíthatják a mnn
kásságot nemzetellenes pártpo
Iilika szolgálatába és a keres
kedelmet sem ugy kell védeni,
hogyaszövetkezeteket támad
ják. - Serédi Jusztinián bibo
ros hercegprimás vasárnap dél
után 4 órakor a budapesti ba
zilikában megnyitotta az eu
charisztikus szentévet. - Az
elhunyt Geduly Henrik dr.
nyíregyházi evangelikus püs
pök helyébe Domján Elek dr.
eddigi püspökhelyettest, sátor·
aljaujhelyi lelkipásztort válasz
tották meg. - Baráti látoga
tásra finn és eszt lelkészek ér
keztek Budapestre. - Vasár
nap borzalmas erejű vihar

. pusztított Budapesten és kör-

A Gyoma-Kecsegés meteorológiai állomás fontosabb észlelési adatai:

Anyakönyvi hh-ek
A gyomai anyakönyvi hivatal

könyveibe május 19-től 26-ig a
kövelkező bejegyzések tör
téntek:

Született: Márton Lajosné Fa
ragó Rózának leánya, Ilona,
ref., Friedrich Mártonné Bein
inschróth Máriának leánya, Ilo
na, ág. ey., Szabó Jánosné Sü·
tő Juliannának fia, Tamás-Béla,
Bokor Sándorné Pető Zsuzsan
nának fia, Lajos, ref., Hanyeez
Györgyné Rajlik MargitQak le
ánya, Irén-Mária, rk, Juhász
Lajosné KÓn)'3 Eszternek fia,
Lajos, ref., Kruchió Istvánné
Vizsnyai Rózánakfia.Ferene,ref

Házasságot kötöttek: Barlolf
Mihály és Czeglédi Róza, Klimó
Vince és Simon Piroska, K. Kis
Imre és Bátri Mária, Béres Mi
hály és K. Nagy Róza.

Az 1, jelű hőmérő 5 cm. mélyen van a talajban. A 2. jeW hőmérő 10 Cnl. mélyell van a talaj
ban A 3. jelü hőmérő 10 cm. magasan van a talaj felett. A 4. jelü hőmérő 50 cm. magasan van a ta
laj felett. Az 5, jelű hőmérő 150 cm. magasan van a talaj felett.

Az 1937. V. 19 -v. 25 időlartamot magas hőfok, (maximum 39°) zivatarok. jégeső, viharos sze-
lek és teljes harmatmentesség jellemzi. .

Megjegyzés. - *) Két órás eső közbell,30 perc tartalmu, galambtojás nagyságot elérö jégeső.

Elmentek Németor=
szágba él békésme-=

gyei munkások
Ismeretes, hogy Békésmegyé

ből közel ezer mezőgazdasági

munkás szerződött el munkára
Németországba.

A munkások hétfőn és ked
den indultak utnak. A gyomai
munkások a második napon,
kedden ültek vonatra.

órakor, illetve déli 12 órakor
kezdődnek.

Amunkaidő szabályozását dr.
Sorbán Jenő főszolgabiró jóvá
hagyta és kötelezte az épitő

iparosokat a fenti határozat be
tartására.
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Robotné, a feleségem

Ozeni az asszonynépnek ,

Szívleljék meg mindazok,

Kik mosóteknő mellé lépnek,

Hogya ruha meg fürödjön

Hófehéren omló habbon,

Legyen kéznél minden házban

A FlórCl terpentins%oppan.
A ruhája gyönyörű lesz,

A munka is jobban megyer;,

Jegyezzék meg hát o jelszót :

Okos legyen, Flórót vegyen §

Az ífjusági meccseken való
szereplésre vonatkozólag, félre
értések elkerülése véfielt alant
közö!:ük a hivatalos szabályzat
kivonatáL

"Az lfjusági bajnoki mérkő

zésekell csak az MLSz, illetve
a körzeti egyesbirók által iga
zolt 20 évnel fiatalabb játéko
sok vehetnek részt. Azok a já
tékosok, akik valamelyegyesü.
let részére a szövetség által már
le vannak igazolva, cS:lk saját
egyesületük i1jusági csapatában
szerepelhetnek. A mérkőzések

nem mondhatók le és a pálya
választási jog az ellenfél javára
nem adható fel." Igy tehát kö·
zömbös, bo~y a játékos az egye
sület első csapatában már ját
szolt! Ha 20 évesnél fiatalabb,
az ifj. bajnokságban is játszhat.

MÁV-CSAK meccs a jövő
vasárnap lesz lejátszva.

Május 30ci mérközések: (zár
jelben az őszi eredmény). Bé
késszentandráson: Hunyadi
GyTK (O-4), vezeti: Klimaj. Me
zőtúron: M.Máv.-VSE(1-1) ve
zeti: dr. Magyar. Békésen: BISE
-Törekvés (O-O) vezeti: Kereki,
Sarkadon: CASS-KTE (0-0)_
vezeti: Kiss.

A DLASz válogatott csapat
juniusban 3 mérkőzést fog ját
szani Erdél)'ben. Keltőt Nagy
váradon egyet pedig Aradon,
revánskölelezell séggel.

botembe,- I

JWUY~a_

Aleu~xetkö%ilJii4~~:

ADDIG~~:~~~:~~~:MIG NEM KÉSŐ! ~
ARATÓGÉPALKA-TRÉSZEK

és aratóponyvák
MC. CORMICK. MASSEY HARRIS,

DEERING. MILWAUKEE, JOUNSTON,
stb. gépekhez. - Mií1d,'11l1elllü melőgazcl,"lsá",i

gépall\alré-,:,zl'l<, rn(hzc1I,Í ci!,l<ek és oicliok legol
csóbb beszerzési forrása:

ZÖLDtIEGYI M. ISTVÁN
Budapest, V., Báthory u. 3. szám.

Sporthirek
Mult vasárnapi eredmények:

BTE-TAC 5-2 (3-O), M.MÁV
Törekvés 2-O (O-O), VSE-KTE
1-1 (1-0) félbeszakadt.

A magunk részéről készsé
gesen adtunk helyet Csáky tit
l,ár úr fenti nyilatkozatánal{,
annál is inkább, mivel kőzben

magunk is meggyőződtünk ró·
la, hogy ezt a csunya és sport
emberhez nem méltó alattomos
támadást nem futballista kö
vetle el. A "névtelen levéliIó":
Lakatos Jáno~ gyomai cipész
mester, a GyTK meccseinek
főrendezöje. Az ő lelkiismere
tét fogja terhelni mind az az
erkölcsi kár, melyet a vizsgájuk
előtt álló kisdiákoknak, hamis
adatokat tartalmazó leveleivel
okozott !

A GyTK játékosaitól pedig,
téves információ alapján közölt
cikkünk miaU, elnézést kérünk.
Őket továbbra h~ nagyrabecsül
jük s most sem volt szándé
kunkban öket megbántani.

Egyébként ebben az ügyben
Imre Lajos GySe főtitkár a
következők közlését kérte:

A GySe elnöksége Lakatos
János cipészmes'ert a GySC ál
tal rendezendő összes mérkőzé
sekről ö r ö k r e k i t i I t j a ,
mert müködése az egyetemes
gyomai sport egészséges fejlő

désére káros hatással van 1

•••
Nyilatkozat

A Gyomai Ujság mult heti
számában megjelent azon cikk
re, mely arról sz~imolbe, hogy
a GyTK valamelyik játékosa
feljelentést tett volna a GySC
középiskolás játékosai ellen és
ezzel egyes tanulóknak hátrá
nyos kárt okozott volna, meg
cáfolom. Tény azonban az,
hogy ezen sajnálatos eset meg
történt, amit a GyTK vezető

sége is a leghatározottabban el
ilél, különösen akkor, amidőn

ugya két egyesület vezetősége,

'.uint játékosai között a legtel.
jesebb szívélyes jóviszony áll
fenI, amire példa nem igen
volt rég idők óta.

Csodálkozom azon, hogy ke
rűl még mindég fanatikus sporl
ember, ld elragadja magát be
teg szenvedélyei folytán és ár
tatlan tanuló knak árt ezen ha
szontalan cselekvésével.

Ártatlan diákemberek elő

menetelét vizsga előtt rontani
a .legkegyetlenebb bosszúállás
műve, de kérdeni kell miért?
Sajnos, hogy az illető nem volt
diákember és ezért halvány
fogalma sincs arról, mit jelent
ez a diák lelki világában! Re
méljük, hogy ezeknek is vége
lesz és a testnevelés az ilyen
heteges lelkivilágú emberektől

megtisztulva, zavartalanul megy
tovább. Az illetékesek befogják
látni, hogy itt csak rossz indu
lat mü ve az egész és gyomai
diákjainkra semmi káros hatású
kimenetele nem lesz.

Csál{y, titkár.

ségi elemi iskolában pedig ju
nius 10 én délelőtt lesz az év
záró vizsga. Elemi iskolákban
a vizsgák délelőtt fél 8 órakor
ke7dődnek. Beiratásokat min·
den iskoJáb3n junius 13, és 14
én tartjuk meg. Vizsgákra az
érdeklődő lakosságot ezulon is
tisztelettel meghívjuk. Községi
Iskolaszék.

Tudományos orvosi filmelö
adás Békéscsabán. A Békés
csabai Orvosi Kör május 29-én,
szombaton este 7 órakor a Csa
ba-szálló különtermében tudo
mányos filmelőadást tart. Be
mutatásra kerülnek a "Bayer"
Leverkusen laboratoriumaiban
készült filmek a következő

tárgysorozattal: 1 Mikroldne
matographiás felvételek kór
okozó protozonokról. 2. A hor
monkutatás aktuális kérdései
és a hormonok vizsgá!atának
módszerei. Utána barátságos
sörözés. Az eJőadásra a gyomai
orvosokat ezuton is meghivja.
Dr. MATUSOVSZKY ANDRÁS
sk. egyetemi m. tanál', a RO.K.
elnöke.

•••

MAfC ifj.-GyTK ifj. 13;1 (8~0).

bajnoki. vezetle: Heinfarth.

A G) TK csapatában, eddig
még csak 3-4 olyan játékos
van, aki megütí a mértéket
Ezeknél a sorrend a követke
ző. Ceglédi, Grosz, Perei, Szend
rei és Beinschrót, utóbbi a
csatársorban.

CASS-GYTK l-O. (1:0). I
vezetle; Rátfai.

A GyTK nap ellen és szél
mentes időben indilja utnak a
labdát és már az első p.- ben
Házi Barta II. elől szedi fel a
bőrL A játék igen gyorsir;:tmu
és mindkét oldalon tetszetős

támadások alairulnak ki. tO.-ik
p.-ben Ősy hatalmas lesá.llasban
kapja a labdát a 16-os vonalon
belüJ. A védelem leáll, a ka
pus mozdu!atlan és Ősi a né;na
sip mellell begurilja a két pon
tot jelentő ofszeid gólt. Vállo
zatos játékkal telik el a félidő.

Szünet után a készülőben lé
vő viharfelhők megérkeztek és
hatalmas szél ellen kell a GyTK
nak felvenni a küzdelmet. Eb
ben a félidőben a GyTK ka
pusa és a Csikós II. Vatai bekk
pár, valamint Bartha I. olyan
dicséretes munkát végzett, hogy
bármely nagycsapatnak ldtün
tetésére válna.

GyTK-ból az egy pillanatnyi
elnézéstöl elLekintve, mindenki
szépen és jól játszoU. Rátfai a
góllal mellé fogott, egyébként
igyekezett.

abból az okból, hogy a heli
vásárok alkalrrával az árusitást
az iparos személyesen, nem
pedig az üzletvezetője gya~o

rolja, - nem tiltható el. Ep
pen igy nem tiltható el az
iparos az üzletvezető alkalma
zása mellett folytatott fióküzle
tének községében tartani szo
kolt hetivásárokon az árusítás
tól sem. Azonban a fióküzlel
nek a 6618/1936. K. M sz.
rendelet által megkivánt áru
készlete megállapitásánál az az
áru, amelyet az iparos csupán
a hetivásáron való eladás cél
jából ho~oU a főüzletéb61 ma
gával, nem vehető figyelembe.

Évzáró vizsgák és beiratá·
sok a községi népiskolákban.
Értesítjük az iskoláztató szülő.

ket, hogya vizsgákat követke
ző sorrendben tartjuk meg:
Junius l-én délelőtt ahalmagyi,
délután a gazdasági - ponto
san 1 órai kezdettel a fiu-, s 3
órai kezdeltel a leány-osztályok
nál - 2.-án délelőtt á csuda·
banai, s 3-án a nyilasi elemi
iskolánáL A besenyszegi köz-



A Gyomai Termelők Szövetkeze
tében Horthy Miklós ut 40 sz.

reggel 6· tM, esle 6 ig, vasárnap reggel
o-tól 9-ig.

I liter arató pálinka P. 1.60
1 "kisüsti törk. p. cca 5üOjo " 2.-
1 "szilva ~I " 350
1 "barack pálinka " 3.80
I rum 2.-
1 " császárkörte 2.80
l " angolkeserü 2.80
l " édes c<;emege bor 1.-
l " zamatos asztali bor " -.35

legalább fél liter esetén.
Allandóan friss csapolás!

1 pohár (3 del.) Dreher János sör
28 fillér.

Karthelyiség ! KitUnö ételek I
Teke pálya!

Szerkesztésért és Itiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma

felelős üzemvezető: Wallach Míhály.

Eladó 40. kat. hold az Endrődi uga
ron - 38 hold görögáJláson - 14
hold Dévaványán - 22 hold, 20 hold
és IC) hold póhalmon. - Keresek
megbizóim részére 15 meg 20 hold
jobb minőségü fölqet azonnali kész
pénz fizetés melle.t. - Eladó házak a
község minden részében vannak nálam
elöiegyezve. Érdeklődök forduljanak
bizalommal Izsó Balázs ingatlan for
galmi irodájáhOz.

Publikáció
Rákóczi út 9. szám alatt egy susz

ternek, vagy szabónak való mOhely
van kiadó. 1-1

Zamatos mlnöségU, magas foku
ceglédi fehér, ujbor líterenként 40
fil.lérért kapható Kerekes Károlynál.
Ugyanott az ó bor Iiterie 56 fillér.

Minden géphez Emergé gumihajtó
. szij a legjobb. Kedvező fizetési feltétel

lel kapható Oyomán. KoJimann Jó
zsefnéL 6--5

V. ker. Bercsényi u. IS. szám alatt
I szoba, konyha és mellékhelyiségek
ből álló lakáskiad6. Érdeklődni le
het Mozsik Rózsikánál. x-l

A HOMBÁR Szövetkezetnél a mor
zsolt tengeri csutka métermázsája 2.50
pengő.

A szokásos nyári szünete.! meg
előző utolsó előadás. 1937. ma
jus 30·án vasárnap 7és 9 óralwr

Két nagy
slág.er egyszerre J

Ilyen és olyan Mind'enté-I'I~II'Ht~~~~~,.ft~f'lftftftft'
. ren van~ak IIOLCSÓBB A BOR I Idolgok, amelyek aranylag mgy értékvek

és olyanok, amelyek nem aiOk lia v.á- &i mint a szódaviz Iii

sárlásnál ügyelünk a val,'d.s igra. ugy
csalódás sohasem él het és megfelelő 22f i I I é r
el'enérléket kapunk Hafejflijás, meg- I I

é h I é' á egy liter kadarka vagyhül s, I euma el tn az eg sZ VII gon {ellér fejtett ujbor Soltvad-
bevá1t, elismert és kitünő hatásu szert kert állomásra kis7állilva
akarunk kapni, akkor vegyünk Aspirin- s feladva. Vasuti fuvar kb.
tablettát, amelynek valódiságáról köny- 4 fillér literellként. Csakis

I
50 literen felüli rendelést Inyen meggyőződhetünk a minden Aspi- fogadok el. Hordót diimen-

rin.. -tablettán láth.aló "Bayer"·kereszt ál- lesen adok aszállitás lar-
tal. Aspirin-tabletta "Bayer"-kereszt tamára kölcsön;. hordóm .
nélkül nincs I Minden gyógyszertárban 30 napon belül bérmentve
kaPható.. Ára 201ab.leHát tartalmazó do- I küldendő vissza. Szétkül-

dés utánvéttel. Egy pengő Ibozban 180 P, 2 darabot tartalmazó levélbélyeg ellenében kül-
eredeti zacskóban 24 fillér. dök mintát a borból min

tásdobozban, bérmentve.. .

Boraim kellemes édeskés,

I
tiszta, tök~letes zamatuakI

~ O :Il I és n e m savanyuak.
1.., .I. . L Székely Ferenc kft.
lk II II II I J JaJ II I I II I I I I I I I II I I' fajborpincészete

Soltvadkert, Pestme~ve.

Korona Hangos Mozgó Endrőd LliI'IIUlluwwwu~~lIoIlIoIuwwuud

Ketten
a sötétben

A bestia nyomában

Emberképü kutya
főszerepben:

Casár a farkaskutya.
Egy kutyasors kegyetlen fordulata. A

Rin-Tin·Tin óta nem volt ilyen
szép farkaskutya film.

Gyomai Vjság nyomdájában
egy jó családbó] származó fiú
tanulónak felvétetik.

Hangos Magyar
Világhiradokkal.

magyarul beszélő vigjáték.

F 6 S Z E R EP L Ö K:
Sandra Ravel,

Vik.tÓria. GentilH,
Mdurizio D" Aneora.

Nagy sikert aratott vigjáték, amely a
legremekebb humor jegyében készült.

A film csupa derü és kedvesség.

ORSZÁGOS STEFÁNIA
SZÖVETSÉ~

Az Anyák és Csecsemők védel
mével államilag megbizott

szervezet.
A nyári hónapokban minden ne
gyedik-ötödik csecsemőmeghall

MI ENNEK AZ OKA?
A nem megfelelő gondozás, de
különö~en a helytelen táplálás.

ANYÁK!

Most mosoiyog Önre a sze
rencse. El ne mulassza a ked
vező alkalmat. Siessen a legkö
zelebbi dohányíőzsdéb'e, vagy
sorsjegyárusit6hoz és vegyen
AUamsorsjegyet. A sorsjegy
ára csak 3 pengő. Főnyere

mény 40,000 pengő és ez, nki
vül még 17.000 különböző nye·
reményt sorsolnak ki.

Hallgassatok tehát a jó
tanácsokra :

1. Sohse válasszálok el nyáron cse-
csemőiteket. <

2. n+m szoptatott csecsemőkétkének
ekészitésére mindig megbizható tejet
vegyetek.

3. A friss tejet tlszta sűrű szűrőn

s:lűriétek át és hideg helyen tal'I sátok.
4. A csecsemők táplálékát gondosan

úgy készítsétek el, ahogy azt az orvos
elrendelle.

5. A táplálékot mindig pontos idő

ben és az orvos által előírt mennyiség
ben adjátok.

6. Mielőtt azt a csecsemővel meg
l'tetnétek, kóstoliátok meg. Összement,
savanyú, sárga vagy büzös leiet ne ad
jatok neki.

7. Óvjátok csecsemői1.eket a tűző
na psugártól.

S. Nappal inkább a hűvös szobában
vagy árnyékos helyen tartsátok és es
tefelé, ha már kicsit lehült a levegő,

vigyétek őt a szabadba.
9. Minél melegebb az idő, annál len

gébben öltözlessétek a csecsemőt és
itassátok saccharinos oroszteával.

tO. Óviátok úgy őt, mint táplálékát a
legyektől.

Akármilyen csekély rendellenességet
láttok csecsemőileknél, azonn?1 vigyé
tek orvoshol.

Amilyen könnyü a bajnak kezdetén
elejét venni, éppen olyan nehéz az el
hanyagolt bajt gyligyilani.

JIII"·"'I"·'II"'I"I

BETEGSÉGÉT
gyógyítja

VÉDI.
EGÉSZSÉGÉr

1111111111111'1'111"111

a Mohai Agnes-forrás természetes
szénsavas á!>ványvize. Orvosilag

javalva van.
Emésztési zavaroknál, a légzési szer
vek hurutos bántalmainál. Hatásos a
hugyutak hurutiainál, ves~köbántal

maknál és köszvényes bajokná!. Jó
eredménnyel használható a vegetatív
idegrendszer,- csalánkiütések, asthma
és egyéb túlérzékenység okozta
betegségeknél. Csökkenti a gyomor
sav fokozott képzödését, akadályozza
a gyomorégés t. Aiánla tos gyerme-

keknek is.
KITONŐ ASZTAlI- ÉS BORVIZ.
A hazai Mohai Ágnes-forrás gyógy
vizét népszeríí árban forgalomba
hozza a Mohai Agnes-forrlis ke·
zelösége, Moha, Fejér m. Kapható

mindenütt. Lerakat Gyomán;
Berkovics Adolf cégnél.
Vend~glöben is kifeiezette~

Mohai Agnes·gyógyvizet kérjen.

Gyoma község'
ingatlanforqaiIDa

Czegléqi József (nős Szilágyi Etel
kával) gyomai laKOS vett 163 négy
szögöl németzugi szántót Papp Gábor
(nős Mariai Terézzel) gyomai lakostól
50 pengőért.

T. Kiss Imre (nős Schwalm Katalin
nal) gyomai lakos vett 1381 és 1380
négyszögöl félhalmi ingallant EiJer
Ádámné Eiler Julianna és társátn!
380 pengőért.

Bátori Lajos és neje Haidu Eszter
gyomai lakosok vettek I hold 686 négy
szögöl zöldlaposi szántót Megyeri La
jos és neje Bácsi Rozália gyomai la
kosoktol 900 pengóért.

Adamik Pál és neje Szabó Erzsébet
gyomai lakosok vettek 118 négyszögöl
és 1 hold 590 négyszögöl elöhalmi in
gatlant Makcsali Elekné Csapó Mária
gyomai lakostól 1500 pengőért.

Adamik Pál és neje Szabó Erzsébet
gyomai lakosok vettek 220 négyszögöl
és 2 hold S17 négyszögöl elöhalmi in
gatlant Csapó Lászlóné Czeglédi Mária
gyomai lakostól 2700 pengöért.

Özv. Csapó Lászióné Czeglédi Mária
gyomai lakos vett 925 négyszögöl cser
gettyülaposi szántot Cs. Nagy Erzsébet
gyomai lakostól 300 pengöért.

Adamik Pál és neie Szabó Erzsébet
gyomai lakosok veHel, 13S4 négyszögöl
előhalmi ingatlant Cs. Na~y Erzsébet
gyomai lakostól 1200 pengöért.

Tóth László (nős Icsa Ilonával) gyo
mai lakos vett 2 hold 97 négyszögöl
tanyai szántot özv. Keresztesi ferenc
né Cs. Szabó Mária gyomai lakostól
1500 pengöért.

Tóth Lajos és neje Papp Lidia gyo
mai lakosok vettek egy lakoházat G.
Kiss József (nős Cs. Kovács Eszterrel)
és társaitól 1000 pengőért.

Szilágyi Albert gyomai lakos vett
egy beltelkes lakóházat Zöld László
(nös G. Kiss lIonával) gyomai lakostól
1300 pengőért.

Zöld László és neje G. Kiss Ilona
gyomai lakosok vettek egy beltelkes
lakóházat Zöld Józsefné Oláh Piroska
gyomai lakostól 1600 pengőért.

Tóth István és neje Csapó Erzsébet
gyomai lakosok vettek 3 hold 973
négyszögöl tanyai szántót Kiss Lajos
Gecsei Eszter kisujszállási lakostól
3000 pengőért.

Soczo Jánosné Tóth Veronika gyo
mai lakos vett 2 hold 413 négyszögöl
zsófiamaiori szántót Tóth István és
neje Csapó Erzsébet gyomai lakosok
tói 1650 pengóért.
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ELÖFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre l-30 P, Fél évre 2-60 P, Egész évre 5-20 P.

Befizetések postacsekken:
•Hungária-nyomda Gyoma· csekkszáml8.280

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

Felelős 5zerkeszt<5: WAGNER MÁRTON
Szerkesztöség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'lom a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyha'itábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetes
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél IQ százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdelésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2ó százalék kedvezményt adunk.

... wwu ~ ~ ~ ~

A református egyház presbi
tériuma elhatározta, hogy em
léktáblával örökiti meg azok
nak .nevét, akik akár a mult
ban nagyobb adományt adtak
az egyháznak, akár a jövőben

adni fognak. Ennek ahatáro,
zatnak eredménye az, bogy va
sárnap délután ünnepély kere
tében két emléktáblát is fel
avatnak.Előbb a Csapó Mihály
és neje által adományozott Rá
kóczi uti iskola falában elhelye
zett emléktábla felavatitsát tart
ják meg, délután fél 4 órakor
az összes iskolás gyermekek
részvételével, müsoros ünne
pély keretében. Azután a kö
zönség a Horthy Miklós uti
Gaál féle iskolához vonul, ahol
hasonló ünnepély lesz. Az is
kolaszék ugy a szülőket, mint
az érdeklődőketszereteUel hiv
ja és várja.

Emléktáblákat avat
a református egy ház

Békéscsabai napos
csibék ujból

kaphatók
A békéscsabai keltető köz

pont nyári keltésü csibéi junius
9-t61 kaphatók. Egy csibe ára
20 fillér.

A csibék beszerzése terén a
Hombár szövetkezet ismét szol
gálalot kiván tenni a b::;\romfi
tenyésztőknek, azzal, hogy mó
dotad a csibék tömeges meg
rendelésére. Abban az esetben
ugyanis, ha a szövetkezet tö
megesebben rendeli meg a csi
béket, a keltető központ nem
számit semmit a szállitó ládá
kért, melyekért ellel1kező eset
ben, ha külön-külön rendelnek
csibéket, darabonként 1 pengőt

keH fizetni.
Egy ládába 40 csibét csoma·

Dunántulon, majd Bajánál át
jöttek az Alföldre, ahonnan
Miskolcon keresztül tértek visz
sza Budapestre. Az utat, ősz

szesen 1280 kilométert 48 óra
alaU tették meg.

társelnöke. 5. Országzászló.
Énekli: a Gyomai Dali.rda. 6.
Az országzászlót átveszi: Ko
vács Gábor községi biró. 7. Ma
gyar Hiszekegy. Énekli: a Gyo
mai Dalárda. 8. A leventék,
cserkészek tisztelgő elvonulása
az országzászló előtt.

Az ünnepség után délután 1
órakor bankett lesz az Uri Ka·
szinóban.

Az ünnepséggel kapcsolatban
az előljáróság arra kéri a ház
tulajdonosokat, hogy az ünnep
ség idejére lobogózzák fel a
házaikal.

vé!-5g nézte a hősök csillagtu
rája alkalmával Gyomán szom
baton este fél 9 és éjjel 12 óra
között keresztül s:laladt autókat.

A versenyzők o teljes sebes·
séggel Endrőd felől robogtak
keresztül a községen és Körös
ladány irányában megállás nél
kül eltüntek az éjjeli sötétség
ben. Az autók Budapestről in
dullak el, végigszáguldtak a

harcias piros mellett tulsulyban
van a békés fehér és zöld, amit
soha egy pillanatra sem szabad
szem elől tévesztenünk. Köves
sünk el minden lehetőt, hogy
Magyarország integritását békés
eszközökkel helyreálli tsuk. És
csak akkor, ha ezen az uton
nem tudnánk eredményt elérni,
bontsuk ki az országzászló pi
ros színét és kövessük szárnya
lását a Kárpátok és az Adria
felé. Ezt követeli tőlünk a ma
felavatandó országzászló és
annak mindenekfelett álló be
csülete ... "

•mal

~ V"asárnap délel tt
, rak avatják f I a

rszágzászlótgy

nemzeti trikolórt adja oda ro
hamra induló katonáinak is,
mintha ezzel is hangsulyozni
kivánnánk, hogy mi a harcok
idején is a békét keressük. És
ez igy is van. Mi a véres harc
elől nem térünk ki, ha ránk
kényszerítik, de a békés kultu
ra, a szellemi torna, az előre

haladás sikereit épen olyan
nagyra értékeljük, mint a csa
tatereken aratott győzelmeket.

Ez különben az országzászló
szineiben is kifejezésre jut. A

Gyoma község közönsége az
elmult vasárnap a templomok
ban áldozolt a hősök emléke
előtt. Minden felekezet templo
mában istentiszteletet tartottak,
amelyen a hatóságok vezetöi,
.az iskolák tanulói, a körök és
egyesületek tagjai és a nagykö
zönség is o megjelentek.

Nyilvános ünnepség nem volt,
de majdnem az egész község

11

Gyoma község főterén már
korabban felállHatt országzász
lót vasárnap délelőtt 11 órakor
avatják fel ünnepélyes keretek
között. Az ünnepségre a rende·
zöbizottság diszés meghivót bo
csátott ki, mely részletesen is
merteti az alábbi müsort:

1. Himnusz. 2 MegnyiLó be-
o széd. Tartja: Bay József refor
mátus elnöklelkész. 3. Mi az
magyarnak lenni? Énekli: a
Gyomai Dalárda. 4. Avató ün
nepi beszéd. Tartja: vitéz Rát
vay Imre ny. tábornok, az Erek
lyés Országzászló Nagybizottság

hősök napjána
megünneplése yomán

A világtörténelem kezdete
óta az ember mindig zászlót
ajándékozott önmagának, ha
áldozatos, hősi cselekedetre ké
szült, A zászló szinbolizáIta az
elérendő vágyat, a követendő

messze célt, a zászló volt az
örök buzditás, lelkesités és a
siker hirdetője.

Ma mi is zászlót ajándéko
zunk önmagunknak: piros-fehér
züld országzászlót, melynek szi
neit külön-külön, vagy együtt
a magyar géniusz ezer esztendő
alaU már mind az öt világré
szen meghordozta. A magyar
katona elvitte Mexikótól és az
északamerikai Szent Lőrinc fo
lyótól a távolkeleti Csirigtauig,
a delafrikai Johannesburgtól a
svéd partokig, csak Ausztráliába
nem, oda viszont elvitték a ma
gyar tudósok, irók, mnvészek,
kereskedők, iparosok és föld
mivesek, akik a zászló alatt ma
már világhirt szereztek maguk
nak és nemzetüknek.

Mi a ma felavatandó ország
zászlót csak a Kárpátok ölén
akarjuk meghordozni, de iH
minden kis hegyi falu és min
den tanyaközpont templomá
nak ormára oda akarjuk tüzni.
Nem hóditás vágyból, nem kap
zsiságból, haném azért, hogy
emberi és nemzeti jogainkat
érvényesithessük. Vissza akar
juk szerezni mindazt, ami a
miénk volt, amiért ezer eszten
dőn keresztül "éreztünk. Az
országzászló ezt a célt szinbo
lizálja és ennek követésére buz
dit és lelkesit. Némán, hangta
lanul és mégis magával raga
dón, mint egykor Alpár sikján,
Szent Gallen utcáin, a merse
burgi ligetekben, vagy legutóbb,
a világháboru alatt Limanová
nál, amikor feltarlózhatatlanul
szárnyalt a huszárkardok ez
reine~ élén.

Nagy tévedés volna azonban
azt hinni, hogy az or(~zágzászló

csak a harcias szeUemét kép
viseli. Egyáltalán nem. Talán
mi vagyunk az egyedüli nem
zet egész Európában, amely
nem használ külön hadilobo
gót, hanem a demokratikus
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a Mohai Ágnes-forrás természetes·
szénsavas ásványvize, Orvosilag

javalva van.
Emésztési zavaroknál, a légzési szer·
vek hurutos bántalmainál. Hatásos a
hugyutak hurutjainál, ves~kőb?ntal

rriaknál és köszvénj es bajokna!. Jó
ereJménnyei haszfiaiható a vegelatlV
ide,:rendszer,- csalánkiütések, 3sth ma
és egyéb lúl.érzék~,nység. okozta ~
betegségekneL Csohenll a gyomOt
sav fokozott képLödéset, akadályozza
a gyomorégés t. Aján.!alOs gyerme-

keknek IS

KITÜNÖ ASZTALI- ÉS BORVIZ.
A hazi\i Mohaj Ágnes forrás gyógy
vizet népszerű árban forgalomba
houa a Mohai Ágnes-forráS ke
zelösége,· Moha, fejér f!l Kapható

mindenütt Lerakat UYOl11án;
Bel kovics Adolf cégnéL
Vendéglőben is ki!ejezelte!1

Mohai Ágnes gyógyvIze! kérjen,

malac 30-35 pengő páronként.
Ló 500-600 pengő, kivétele

sen 850 pengő drb.·ként.

Junius 5-én lesz az
Országos Alföldku
tatő Bizottság köz-

gyülése
Még néhai Klebelsberg Kuno

gróf alapította a Szegeden szé
kelő Országos Alföldkutató Bí·
zottságot, amely egyizben Csa
bán is. ülésezett. Ez a bizott
ság az Alföld problémáinak
megvítatásával, javaslataival,
már sok alföldi kérdést segitett
a meg alósulásig. Ez évi köz
gyülését Szolnokon, a várme~

gyeháza nagytermében tartja a
bizolLság junius 5-én délelőtt

fél 12 órai kezdettel. Ezen a
közgyülésen megjelenik Ricsöy
Uhlarik Béla dr. főispán és
Márky Barna dr. alispán is

EGÉSZSÉGÉr
VÉDI.

BETEGSÉGÉT
gyógyítja
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fl' •• szeressük meg
f 't· "a a IS ...

A Békésvármegyei Gyümölcs- .
termelőkEgyesülete régi hiányt
pótol azzal, hogy havonta egy-

.szer propaganda kiadványokat
jelentet meg a gyümölcsterme
lés népszerüsilé~ére.

A kiadványok első száma
"Gyümölcstermelési Értesítő"

eimmel most jelent meg, dr.
vitéz Márky Barna alispán be·
köszöntőjével, mely többek kö
zölt a következőket tartalmazza:

"Esztendők óta igyekszem a
lakosság figyeimét felhivni a
gyümölcstermelés nagy jelentő

ségére, nem arra, hogy jó hu
zatermö terüleleinket gyümölcs
fákkal telepítsék be, hanem
inkább arra, hogy szeressük
meg a fát· is annyira, mint

jbhot és 925 sertést, ebből el
adtak 397 szarvasmarhát, 302
lovat, 637 juhot és 671 sertésL

Az árak a következők voltak:
Váaó marha 60-70 fillér kg.-t>

ként, friss fiastehén 400 - nOO
pengő drb:-ként, IL osztályu
tehén 200-400 pengő drb.-ként,
bárány 28-30 pengő páron
ként.
Süldő sertés 70-80 pengő

570 páronként, fél éves sertés 60 ~

1604 I 70 pengő páronkéut, választási

Lobogj z6szlónk. lelkesítsd a magyart,
Lelkükbe adjál hitet, eröt,
Az Ur lsten maid itéletet tart.
Számon veszi a hósi temelót !
félárbócon nem sokáig szenvedsz,
felrepülsz majd a rud tdejére.
Csonka hazánk ujm egésszé lesz
Amint lsten Árpádpak kimérte.

Lobogj zászlónk. kiáltsd az égre.
Igazságol Magyarországnak.
Legyen már él szenvedésnek vég(?,
Viruljon hajnala az éj~zakállé!k.

Ne türjük tovflbb a rab bilincseL
Szegény hazánk béna. csonka.
Csonka hazában élni nem ll'het.
Így nem 1~1élréldhat! Nem! Nem! Soha!

Lobogj zászlónk, multad példa legyen
Szebb jövőbe vidd, vezesd nemzeted.
égve lángolj a magyar lelkekb(?,
Csüggedőknek adj erős hitet.
Velünk voltál Doberdó poklába.
011 lobogtál a kéklő Adrián
Velünk leszel. ha majd üt az óra
És iirmegyünk a Hargitán.

Közel 4000 darab állatot hajtottak
fel a gyomai nyári vásárra

Lobogj zászlónk, lehullt már a lepel,
Hadd csókolja selymedet a szellő,

Magyar népünk szentelve ünnepel,
RaHad virul már ezer-esztendő.

Hős Árp6dnak honszerző karja
Tüzött téged Kárpátok ormám,
Hogy vigy6zz az árva magyarra
Szemfedőül boruljál sirjára !

Lobogj zászlónk, te, magyar nép lelke.
Iiadd lássa Illeg a sirrabló világ.
Hogy ezer év minden veszedelme
Nem tiportae! napkelet fiát!
Vész, vihar, fergeteges orkán,
Sujtson bár századokon ál.
De Budának vérőntözte ormán
Megtépve bár, a három szin lobog.

Lobogj zászlónk, piros-fehér-zöld,
Ürmepel most Hármas-Körös népe,
Feltámad még a magyar föld,
Imádkozva· kérünk magyarok Istene.
Hunyadiak, Rál<ócziak sirja fölött,
Rablól< bitodását tovább ne türd,
Bánát, l:)ács/{a. Érdély kincses földje
Magyar maradjon örökre.

A május 28.-án és 29.-én meg~

tartott gyomai nyári állatvásár
szokatlanul forgalmas volt. Kö
zel 4000 darab állatot hajtottak
fel, amelynek majdnem a fele
jó áronelkeit.

A vásárt általában nagy vé
telkedv jellemezte és nagyrészt
ennek tulajdonilható. hogy az
árak emelkedő tendenciát mu
tattak.

Felhajtottak összesen
szarvasmarbát, 799 lovat,

LOBOG·J ZASZLÚNK I

Vasárnap nagy
szabásu állatkiálli

tást rendeznek
Dévaványán

Már jeleztük, hogy a Szol
nokmegyei Gazdasági Egyesü
let rendezésében junius 6·án,
vasárnap nagyszabásu tenyész
állatkiállitást és vásárt rendez
nek Dévaványán. A kiállitásra
körülbelül 300 állatot hajtanak
fel.

Tekintettel a kiállitás érdekes
és rendkivül tanulságos voltára,
ajánlatos volna, ha azt Gyo
máról is minél több g a z d a
megtekintené.----

"Osztrák - magyar
diákcsere

mozgalom"
A Ve~band der Ungarnfreun

de (Wien L Karntnerring 3.),
amelynél a vendégdiákok be·
osztása már folyik, felkéri a
magyar vendéglátó szülőket,

hogy igényeiket minél előbb

jelentsék be, hogya beosztási
munkálaMk ?avartalanul és
idejében elvégezhetőklegyenek.

A Verband der Ungarnfreun
de szükségesnek tartja kijelen
teni, hogy akciója tisztán tár
sadalmi mozgalom, minden ha
tósági befolyás és kényszer nél
kül, mert ugy vélekedik, hogy
ez a diákc:sere-mozgalom csakis
tisztán társadalmi alapon vihe
tő mindkét fél megelégedésére
eredményesen keresztül. Az
összebarátkozásnak és megér
tésnek tisztán az lehet az alap
ja, hogy ugya magyar, mint
az osztrák vendéglátó csupán
azt fogadja vendégül, aki min
den kivánságának megfelel és
a Verband der Ungarnfreunde
eddigi müködésének sikerét
épen abban látja, hogy nem
csak az osztrák, hanem főleg a
magyar érdekekre és a magyar
kivánságok teljesitésére fekteti
a fősulyt.

Azon i. t. olvasóink, akiket
a diákcsere-mozgalom érdekel,
forduljanak közvetlenül a Ver
band der Ungarnfreundehoz,
Wien, I., Karntnerring 3., ahol
minden felviIágositást és a szük
sége;s. nyomtatványokat meg
kapjak

golnal~, tehát a· rendeléseket is
40 darabonként kell feladni.

A csibék iránt az érdeklődés

elé{::l élénk, nemcsak Gyomán,
hanem a környékbeIí közsé
gekben is. Akik a megrende
lésnél igénybe akarják venni a
Hombár szövetkezet segítségét,
fáradjanak be az irodába, ahol
a még szükséges tudnivalókat
is megtudhatják.
....--~...,..-----
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Hallgassatok tehát a jó

tanácsokra:

HÁZIASSZONYOK ! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb
tésztarecepteket megkapja, ha
még ma kéri a Dr. OETKER
féle világhirü FÉNYKÉPES
RECEPTKÚNYVET, m e l y e t
bárkinek ingyen megküld a
gyár: Dr. OETKER A. Buda
pest, VIII. Conti-utca 25.

ANYÁKI

ORSZAGOS STEFANIA

·SZÖVETSE.G

1 Sohse válassIátok el nyáflln cse
csemőilekeL

2 n+m sLOp~atotl csecsemők étkének
e késLÍtésére mindig me~bizható te;et
ve"yelek.

3 A friss fejet tlsz[a sű,ű szű őn

s;aűrjételc ál és hide:.: helyen tartsátok_
4 A csecsell,ők táplálékát gondosan

úgy k~szítsé:ek el, ahogy azt az orvos
elrendel e

5_ A lápLil~kot mindig pontos idő

ben és az orvos által előírt mennyiség
ben adjátok.

6_ Mielőtt azt a csecsemqvel meg
eletnétek, kósloljitok meg. Összement.
savanyú, sárga V~jgy- büzös tejel ne ad":
jatok neki.

7 Óvjátok csecsemöÍleket a tűző
napsugártM.

8. Nappal inkább a hűvös szobában
vagy árnyékos helyen tartsátok és es
tefelé, ha már kicsit lehüH a leveE;ő,

vigyétek őt a szabadba.
9. Minél melegebb az idő, annál len

gébben öl!öztessétek a csecsemőt és
itassátok saccharinos oroszteávitt.

10. Óvjátok ú5Y öt, mint táplálékát a
legyektől.

Akármilyen csekély rendellenességet
láttok csecsemőileknét, azonnili vigyé
tek orvoshoz.

Amilyen könnyü a bajnak ~ezdelén

elejét venni, éppen olyan nehéz az el
hanyagolt bajt gyógyitani.

Dr. a
OETKEQ-féle.. ..

QECEPTKONVVBDl
Q

Az Anyák és Csecsemők védel
mével államilag megbizott

szervezet.

A nyári hónapokban minden ne
gyedik-ötödik csecsemőmeghal!

MI ENNEK AZ OKA?
A nem megfelelő gondozás, de
különö<en a helytelen táplálás.

re fontosnak tartaná az alis
pán egy olyan postai és 'liasuli
dijszabás reformot, amely ki·
egyeniHi a főváros és vidék
árai között keletkező árkülön
bözetet.

büsen mentek. el . a gyümölcs
termelés kilátásai mellett.

A "Gyümölcstermelési Érte
sítő" az egyesület tagjai ingyen
kapják.

engedély szükséges és az ilyen
tulmunkát .a munkaadó a ren
desnél· legalább 25 százalékkal
magasabban köteles dijazni. A
legkisebb munkabért a tervezet
számszerüleg nem állapítja meg,
hanem felhatalmazza az ipar
ügyi minisztert az egyes szak
mákban. illetőleg foglalkozási
ágakban a javadalmazás mér
vét megállapító szervezetek, il
letve bizQUságok létesitésére.
AlkalmazoUjainakininden mun-

. kaadó évente legalább hat napi
fizetéses szabadságot tartozik
engedélyezni. Kimondja még a
tervezet, hogy minden megál
lafodás, amely a hozandó tör
vény intézkedéseivel ellentétes,
semmisnek tekintendő, azonki
vül felhatalmazza a tervezet az
iparügyi minisztert, hogy a fel
mondási jogviszonyokra és vég
kielégitésre vonatkozólag a ki
válóan szakképzett és fontos
munkakört betöltó alkalmazot
taknál külön intézkedéseket
léptessen életbe. A törvé~yter
vezetet a miniszter junius el
sején küldötte meg a kereske
delmi és iparkamaráknak, de
kisérő levelében közölte, hogy

javaslatát még a nyári szünet
előlt kivánja a parlament elé
terjeszteni, miért is kéri az ér
dekeltségek véleményének le
hető legsütgősehb beküldését.

kiviteli

Magánalkalmazottak
munkaviszonyának

szabályozása

Szebb

hogy "ezidőszerint még nem
ánnak rendelkezésére adatok,
amelyek alapján a szövetkeze
tek müködéséről b i r á l a t o l
mondhatna." A vidéki kereske
delem érdekében minden eset-

a gyiimölcstermeléshez füződö

nagy érdekek felismertetéséhez
és célkitüzéseinek elérésében
azok is támogatni fogják az
egyesületet, akik eddig közöm-

Az iparügyi miniszter a kor
mány megb~jzásábólelkészítette
a magánalkalmazoUak munka
viszonyának szabályozásáról
szóló törvény tervezetét. A ter
vezet kiterj ed a leghosszabb
munkaidő, a legkisebb munka
bér és az évenkénti fizetéses
szabadság ügyének rendezésére.
A tervezet szerint a valóságos
legkisebb heti munkaidő álta
lában negyvennyolc órl\nál,
tisztviselöknél pedig negy ven
-négy óránál több nem· lehet
Munkaidő meghosszabbiláshoz

-= pengötöl
II

minöség f

2

UL IN DIVAT ÁZ
FÉRFI- ÉS FIUKÉSZRUHA OSZTALYA

" "B:E KE S C S A. B A OIl

-g

Jobb

Kulpin tropikál öltöny

Márky Barna alispán évnegyedes
jelentésében megállapitja a vidéki

kereskedelem helyzetének
rosszabbodását

amennyire megszeretlük föl
dünknek főtennényét."

Bizunk benne, hogy ez a
programmnak is maradéktalan
beköszöntő megtalálja az utat

A mult hónap végén jelent
meg Békésvármegye alispánjá
nak évnegyedes jelentése, a
melyben részletesen beszámol
a februári l{őzgyülésóta lörlént
fontosabb eseményekről. A
mindvégig nagy figyelmet igény
lő jelentés során az alispán saj
nálallal állapHja meg, hogy" né
pünk a fút nem szereti, az ut
szélére kiültetett fiatal cseme
téket, a nagy gonddal és ne
hézséggel nevelt fiatal fákat
barbár módra, gyökereiket el·
lépve kihuzzák, kHördelilc"

Rendkivül érdekes a jelen
tésnek az a része, amelyhen a
kereskedelem helyzetének rosz
szabbodásával foglalkozik - az
alispán és ezzel l{apcsolatban
idézi az OMl\.E gyulai kerüle
tének véleményét. Eszerint, a
rosszabbodást a fixtizetésüek
fizetése és a magas árak közti
aránytalanság és az ugyneve
zett egykézrendszer elhatalma
sodása idézte elő. Az egykéz
rendszer alatt az OMKE gyulai
kerülete elsősorban a szövet
kezeteket érli és ezzel kapcso
latban az alispán megjegyzi,

!JIIIIS---IIIIilI!SI- ~_I..__
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A Gyoma-Kecsegés meteorológiai állomás fontosabb észlelési adatai:

•••

TAC---ETK meccsre Buda
pestről hazahozalják a drukke
rek Simont is.

kül a Hunyadi javára irta. Né~

zelünk szerint azonban ezzet
nem fog befejezést nyerni az
ügy. Ugyanis a Hunyadi hetek
óta dijhátralékban van s ha
ezt az alszövetség pénztárosa
hivatalosan is megállapitJa majd
- ami valószinü is, - úgy a
meccs 2 pontját játék nélkül is
meg fogja kapni a GyTK.
Egyébként a Hunyadit, mivel a
szerdai ülésre nem küldte el
megbizottját, sulyos pénzbünte
tésre ítélték.

Az alosztálydöntök terminu
sa: Junius lO-én Szegeden:
SZAK - MAFC, junius l3-án:
Mezőtúron: MAFC-SZ:\K. Dön
tellen eseten, ha harmadik mér
kőzésre is szükség lesz, ezt ju
nius l5-én Csahán, a CSAK
pályán jálszák le.

Az ifjusági körzetvezető ez
uton is kéri a közönséget, hogy
az ifjúsági jálékvezetőket, akik
a meccseket csupán sportszere
telhől, minden dijazás nélkül
vezetik, ha még tévednek is,
ne sértegessék!

GyTK ll! A vasárnap meg
tartandó Törekvés-GyTK mér
kőzést én is megnézem és ki
vánom a GyTK fiuk gyözelmét.

,Tippem 3-l a GyTK javára!
Nem kell elbizakodni. (Szedő)

Felhivás ! A junius 6-án d;u.
4 órakor Mezőluronmegtartan
dó MAFC-GySC ifj. bajnoki
mérkőzésre az alanli játékosok
felszereléssel együtt jelenjenek
meg d.u. 2 órakor a pályaud
varon: Gálos, Takács, Béres,
Kruchió Lajos, Mónus, Cifrák,
Csáky, K. Szabó, Kruehió Lász.
ló, Györy, Palaky, Schusztek,
Tibor, Pálinkás. - Intéző. _

f~lhivás aszülőkhöz ! Kö
zeleg a vakáció s ilyenkor sok
gyermek kisebb szorgalma vagy
egyéb okok miatt tanulni kény
telen Megkőnnyiti gyermeke
tanulását és a pótvizsga sikerét
biztosítja, ha szakképzett ne·
velőt·tanitót vesz mellé. Erre
pedig hol találhatna alkalma
sabbat, mint a Magyar Állásta
lan Tanitók Országos Egyesü
letében (Bpest, VIn., Reviczky
u. 7. HI. em.). Budapestre és
vidékre nyárra házitanítót és
nevelőt, - magyar és német
társalgót - elemista és közép·
iskolás gyermeke mellé a M.A.
T.O.E.-től kérjen. Megkeresés
személyesen, vagy levélben a
ti tkárságnál.

SPORT•••

Mult vasárnapi ered mények:
CASS-,-KTE 2-2 (l-O), M.MÁV
VSE 5-:0 (2-O), BISE-Törekvés
2-l (l-l).

üyse elnöksége ezuton is
felkéri az egyesület tagjait, hogy
vasárnap d. e. fél ll-kor mi
nél nagyobb számban szives
kedjenek megjelenni az egye
sület Uri·Kaszinóban lévő klub
helyiségében, ahonnan testüle
tileg fognak felvonulni az 01'

szágzászló ünnepélyre.

Junius 6.-i mérközések: (Zár
jelben az őszi eredmény). Me
zőberényben: Törekvés- GyTK
(l-l), Túrkevén: TAC - ETK
(2-4), Békésen BTE-Hunyadi
( 1·0). Vésztőn VSE-ElSE (2-1).

Hunyadi-GyTK mult vasár
napra kiWzött bajnoki mérkö
zésen a GyTK csapata a kez
dési időre nem jelent meg a
szentandrási pályán, mire KIi
maj játékvezető, hos$zas vára
kozás lllán, 1/4 7·kor lefujta a
mérkőzést. Ennyit mond a biró
jelentése, mi pedig az alanti
magyarázatot kaptuk a GyTK

.egyik vezetőjétöl az elmaradt
meccsre vonatkozólag: A GyTK
játékosai motorcsónakozással
és hosszas gyalogolással kom
binált kalandos ulazás után fél
7-kor érkeztek meg a szenland
rási pályára, de már ekkor a
biró eltávozott, a jelenlévö
Hunyadi játékosok pedig vona
kodlak barátságos mérközésre
kiállani. A csabai egyesbiró
szerdfm tárgyalta az ügyet s
miután a GyTK jelenlevő kép
viselője nem vállalta a csapat
ujbóli költséges odaulazását, a
meccs 2 pontját gólarány nél-

után egyszersmind a beiratá
sokat is megejlik. Az ezekre
vonatkozó pontos tudnivalókat
az iskolák tábláira ldfüggesz
tették, az érdeklődő szülők te'"
hát oda forduljanak.

A megye orvosai
megválasztoUák tör
vényhatósági képvi

selőiket

Az orvosi kamara o' felhivásá
ra vasárnap ejtették meg a bé
késmegyei orvosok a törvény
hatósági bizottságba küldendő

3 rendes és 2 póttag választását.
A választás eredménJe az

volt, hogy Lőrinczy Aladár 7~,

Matusovszky András 10, Don
ner László 68, Gáli Géza 66 és
Kultsár Sándor 63 szavazaUal
került be (a két utóbbi póttag
ként) a törvényhatósági bizolt·
ságba.

A gyomai iskolákban a héten
.mégtartják a vizsgákat

Eredeti zacskó :2 darabbai , , P 0.24
Eredeti doboz 20 darabba!., , P 1.80

Ismeretes, hogy a kultusz
miniszter legujabb rendelkezé
se értelmében junius U-ig min
denütt be kell fejezni a tané
vet. Ehez mérten Gyomán már
a hét folyamán megtarlják a
vizsgákat, melyeketjunius 6-án
délután fél négy órakor a pol
gári iskola tornavizsgája vezet
be. Az osztályvizsgákat junius
7 től 14~ig tartják meg a pol
gáiiban, mig az elemi iskolák
vizsgasorrendje a 'következő:

A községi iskolák közül a
halmagyi iskolában és a gazda
sági iskolában junius l-én, a
csudabaHai iskolában junius 2
án, a nyilasi iskolában juníus
3·án már meg voltak a vizsgák,
mig a besenyszegi iskolában
junius lQ-én vizsgáznak a ta
nulók.

A református iskolákban ju
nius 9-én és tO-én, az evan
gélikus iskolában junius 9- én,
a katolikus iskolában 9-én
lesznek meg a vizsgák melyek

ASSZONYOM! - Akar Ön szép, elegáns és fiatalos len
ni? Öltözködjék a Párisi Divat modellje szerint! Olcsó, kitünő
szabásmiriták, bármilyen alakra átigazithatók. - Szebbnél
szebb kézi munkák, pompás ételreceptek, érdekes olvasmányok
teszik szinpompássá, élénké ezt az általánosankedvelt folyó~

iratot. Ára 60 fillér.

I Hőmérséklet Celsius fQkokban ~ Légnedves- l Csa a C
N a P t I Z -r J -4 j ség O/o-ban I d&' IHarmat

Imax. ~in.-I max ol min. II max l min. máx. I min. Imax. I min.I~-~~

Az 1. jelű hőmérő 5 cm. mélyen van a talajban. A 2. jelű hőmérő lO C[J1. mélyen van a talaj
ban A 3. jelű hőmérŐ 10 cm. magasan van a talaj fejelI. A 4. jelű hőmérő 50 cm. magasan van a la
laj felett. Az 5, jelü hőmérő ISO cm. magasan van a talaj feletl.

Az J937. V. 26-VI. 1. időtartamúl magas hőfok, (mllximum 40°) s állalában száraz idő jel
lemzi, kevés harmattal.

május 26 188 1861224 19 I~I3:1 14 I 30 15 II 31J~ =~_J~~__~_
27 192 -19'1 22'8 19-431 15 32 14 36 13 92 I 41 - -
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A legérdekest"bb színpadi
szerző. Egy most felfedezet!
szinpadi szerzőröl rendkivül
érdekes képpel -illusztrált cik
ket közöl a Délibáb uj száma;
amely nagy terjedelemben és
gazdag tarlalommal jelent meg.
Pompás illusztrált rádiómüso
rokat, egyfelvonásos szindara
bot, szinházi pletykákat, nagy
szerü filmrovatot és több mint
száz szebbnél szebb képet ta
lál az olvasó a népszerü szin
házi képeslapban. A Délibáb
egy száma 20 fillér.

A folyélwny arany királyá..
nak regényes élete. A legcso
dálatosabb karrier végére te:t
pontot a halál: Rockefeller, az
olajkirály meghalt. Éle:ének
szines és tanulságos regényéről

nagy fényképes leirást ad Tol
nai Világlapja uj száma, amely
gazdag tartalommal és nagy
terjedelemben most megjelent.
A legkiválóbb magyar irok no
vellái közül, kitünik Torday
Sándor: Az ember csak egy
szer fiatal cimü rem~k irása,
ezenkivül nagyszerü folytatásos
regényt és közel száz pompás
képet talát az olvasó a népsze
rü képeslapban. Tolnai Világ
lapja egy száma 20 fillér.

ADDIG~~~~~~:~~~iMIG NEM KÉSŐ! ltJ
ARATÓGÉPALKATRÉSZEK

és aratóponyvák
Me. CORMICK, MASSEY HARRIS,

DEERING, MllWAUKEE, JOHN5rON,
stb. gépekhez. - Milid~'111WIl1Ü' llle7ÓgcJZcJc)sági
gépClHujlrészel" mÚSZa!<i cikkd{ és olaiok legol

csóbb beszerzési forrása:

ZÖLDHEGYI. M .. ISTVÁN
Budapest; V.• Báthory U. 3. szám.

len István gróf vasárnap nagy
beszédet mondott Nagykanizsán
és a polgári pártok teljes együtt
müködését sürgette Darányi
miniszterelnök vezetése alatt.
- Spanyol vörös. repülőgépek
bombázt-ák az ibizai kikötőben

békésen horgonyzó "Deutsch·
land" páncélos cirkálót. A bom
bázásnak 24 halottja és 83 se
besültje van. Megtorláskénl Né·
metország egy órán keresztül
lövette a megerősített Alméria
spanyol vörös kikötőf. A várat
lan konfliktus az egész világon
óriási izgalmat keltett és min
denütt ujabb világháboru kitö·
résétől tartottak. Azóta a hely
zet lényegesen enyhült.- Blom
ber német hadügyminiszter
szerdán Rómába utazott, mig
Neurath német külügyminiszter
Szófiában, Belgrádban és Bu-
dapesten tesz látogatást. - A
franciaországi Tours közelében
fekvő Candé-kastélyban a wind
sori herceg, a brit vHágiroda
lom egykori ura csütörtökön
házasságot kötött Warfiel Wal
lis-sal, Simpson angol hajózási
vállalkozó elvált feleségével. .

----.......---

A nagyvilág hirei

IRE
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legi munkaadójuknál· megsza
kitás nélkül legalább is betöl
tött 25 év óta vannak alkalo
mazva, 50. életévüket betöltöt
ték és ezideig kitüntetésben
még nem részesültek. A pályá
zati kénényhez mellékelni kell
a munkaadó által kiaIlitotl
szolgálati bízonyitványt, vala
mint erkölcsi bizonyitványt
arról, hogy az állam iránti
hüség és egyéni megbízhatóság
szempontjából kifogástalan a
pályázó. A nem magyarországi
születésű pályázók a magyar
honosság megszerzését is iga
zolni tartoznak. A pályázatok
legkésőbb julius hó l-ig kell a
szegedi kereskedelmi és ipar
kamaránál benyujtani.

Miniszteri rendelet a "Mes
ter" megjelölés használatáról.
Egy budapesti szücsmester az
zal a kérelemmel fordult az
iparügyi miniszterhez, hogy ne
ki a "mestérszücs" elnevezés
használatát engedje meg. Az
iparügyi miniszter a kérelmet
Budapest székesfőváros polgár
mesteréhez intézett rendelettel
intézte el, amelyben kimon
dotta, hogya" meSter" megje
lölésnek ebben a formában
való használata könnyen félre
értésre vezethetne és a közön
ségben azt a hitet .kelthetné,
hogy itt egy magasabb értékü
képesitésről van szó, minek
következtében a "mester" mp.g
jelölés kizárólag az ipar meg
nevezése után, nem pedig előt-

te használandó.
A konyári sóstófürdő, eza

200 éve ismert és kedveH üdü
lőhely. amelynek hire messze
vidékeketbejárt, mint a reu
malikus, csuzos betegségekre is
kiválóan gyógyi!ó erejü, szik
sós vizü tóbirlokosa, mint most
értesülünk, uj, lendületes és
áldozatkész vezetés alá kerűlt.

Az uj vezetőség tovább fejlesz
tette a fürdő berendezései! és
ezenkivül uj szórakozási lehe
lő?éget is kiván nyujtani' Igy
mmden remény meg van arra,
hogy ez a régi kedvelt fürdő

h7ly nemcsak megtarlja kitünő

hlrnevét, hanem még fokozni
is fogja és közönsége évről év
re növekedni fog.

Horthy Miklós kormányzó
vasárnap nagy ünnepségek ke
retében felavaUa Szegeden a
"hősök kapuját", amelyet a vi·
lágháboruban elesett hősök em
lékére emeltek. - Darányi Kál
mán miniszterelnök a képvise
lőházban bejelentette a mező·

gazdasági muukásság öregségi
biztositásának törvényhozási
rendezését. - Békéscsaba ma
gának kéri Szacsvay Imre Nagy
váradon eltávolitott fzobrál.
Széll József belügyminisztert
Salgótarjánban képviselőnek je
lölték. - Swietoslawski lengyel
ku1tuszminiszter szerdán éjjel
hivatalos látogatásra Budapest
re érkezett. - Albrecht főher

ceg elvált a feleségétől: a pol
gári származásu Lelbach Irén
től, akí a jövőben "Albrecht
tescheni hercegné" cimet fogja
viselni. - Átépítés közben ösz
szeomlotta dnnabogdányi 300
éves öregtemplom. Két munkás
meghalt, három életveszélyesen
megsebesült. - Rüstü Arasz tö
rök külügyminiszter Budapes
ten Kánya Kálmán magyar kül·
ügyminiszterrel tárgyal. - Beth·

A Szombathelyi Kereskedelmi
Kör ez év október havában
ünnepli fennállásának ötven
éves jubileumát, amely alka

Az orvosszövetség tisztujitó lomból Szombathelyen orszá-
iilt.'se. Az Országos Orvosszö- gos füszerkereskedői kongresz-
vetség békésmegyei fiókja va- szus rendezését vette tervbe. A
sáruap tartotta lisztujHó köz- kongresszllsra vonatkozó min-
gyülését. Elnök lett dr. Karo- dennemü felvilágosiIáséri a ke-
liny L3jOS, alelnök dr. Gáli
Géza és dr. Lőrinczy Aladár, reskedehni kör elnökségéhez

lehet fordulni.
titkár dr. Komássy Mihály, pénz- Három ki! ós f
táros dr. Fischmann Mihály. mammut og.

Junius elsején eresztették 'a
Békéscsaba. Békéscsaba vá- Körösbe a gyomai halászok a

ros megfestette Horthy Miklós hálójukat először II halászati
kormányzó arcképét, melyet tilalom után. Egyik hálóhuzás
héUőn délután képviselőtestületi ban egy 3 kiló sulyu takaros
díszgyülős keretében lepleztek mammutfog is felszínre került.
le a városházán. - Békéscsa- A sok évezred alatt ide-oda
bán megalakult a Békéscsabai hánykolódott fog méHán kelti
Kisgazdák Tejszövetkezete. fel a mai belegtogu ember bá-

_ Gyermekszerencsétlenség. mulatát. Mit tudna ez a mam
Bene Mihály 9 éves gyomai mutfog mesélni, ha beszélni
kistiul súlyos szerencséllenség tudna? .. A háromkilós fo
érte. Játék közben a szecska- gacska a HOMBÁR szövetkezet
vágó elkapta és összezúzta a irodájában várja az érdeklődők

jobbkezét. Sulyos sérülésével a ' to ábbi bámulatát.
békéscsabai kórházba száUi~ Kereskedő~egédek és ipa-
tolták. rossegédek jutalmazása. A m.

Internátus Békésen. A béké- kfr. kereskedelem- és közleke
si ref gimnázium internálusába désügyi miniszter felhivására
felvételnek 1-'- VIII. o. gimn. a szegedi kereskedelmi és ipar
tanulók vaUáskulönbségnélkül. kamara pályázatot hirdethosz
Állandó tanári felügyelet és el- szu szolgálattal rendelkező ér
lenőrzés. Évi díj 500 P. Jelent- demes kereskedősegédek, vala
ke:zési határídő; julius 15. Bő- mint vendéglői. kávéházi és
vebbfelvilágositást az Igazga- fodrászsegédek 100-100 pengő

(óság ad. összeggel való jutalmazására.
Országos fűszerkereskedői A julalmakra csak olyan segé

kongresszus Szombathelyen. dek pályázhatnak, akik jelen-
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5.38 17.43 20 43 21.43 ind Gyoma p. u. - - érk.5 32 6 22 20.37
5.50 17.55 205.5 21.55 érk. Endrőd templom-tér ind. 5.20 610 20.25

*) Csak hélköznap- **) csak vasárnap közlekedik. - Viteldij: 50 fillér.

ublikáció
Diószegi Dániel hentes üzlete ha

szonbérbe kiadó. Értekezni lehel vele
a lakásán. Hősök·ucca 71, 2-l

Zamatos minöség0, magas foku
ceglédi fehér, ujbor literenként 40
fillérért kapható Kerekes Károlyná!.
Ugyanott az Ó bor literje 56 fillér.

Minden géphez Emergé gumihajtó
szij a legjobb. Kedvező fizetési feltétel
lel kapható Gyomán. Kollmann jó
zsefnéJ. 6--5

V. ker. Bercsényi u. 18. szám alatt
1 szoba, konyha és mellékhelyiségek
ből álló lakás kiadó. Érdeklődni le.
het Mozsik RózsikánáJ. I - x

A HOMBÁR Szövetkezelnéla mor
zsolt tengeri csutka métermázsája 2.50
pengő.

Gyomai Vjság nyomdájában
egy jó családból származó fiú
tanulónak felvétetik~

Szerkesztésér! és kiadásért felelöf, :

WAGNER MÁRTON.
Hungária· könyvnyomdavállalat, Gyoma

Felelös üzemvezetö : Wallach Mihály.

Eladó 40. kat. hold az Endrődi uga
ron - 38 hold görögálláson - 14
hold Dévaványán - 22 hold, 20 hold

. és 1'1 hold póhalmon. _ Keresek
megbizóim részére 15 meg 20 hold
jobb minőségü földet azonnali kész
pénz fizetés meJle t. - Eladó házak a
község minden részében vannak nálam
előjegye;z;ve. Érdeklödők forduljanak
bizalommal Izsó Billázs ingatlan for
galmi irodájához.

fA~~ftAftfiftftftfiftftA~fiftJ

IOLCSÓBB A BOR I

egy liler kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kislálIitva
s feladva_ Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis

I
50 Jiteren felüli rendelést ,.
fogadok el. Hordót dijmen
lesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm .
30 napon belül bérmentve

I
· ~~~d~2~v~:f:{aEg;z;~~~löI

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

Soraim kellemes édeskés,

1
tiszta, tökéletes zamatuak I

és n e m savanyuak.

Székefy Ferenc kft.
fajborpincészete

SOltvadkert, Pestmel<ve.

iYuuuuuuu~~~uuwuu~uI

v' Gyóg yszertárszolgálat.
Ünnepnapokon és éjjel minden
hónap l.:.tőL 15-ig a Máday és
16·tól a hónap utolsó napjával
bezáróan a Balogh gyógyszer
tár tart szolgálatot.

.1nO~llnnalft••
HIRDESSEN
LAPUN KB-AN I
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délelőtt 10
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délután 14
15
16
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este 19
20
23

Molnár Antal és neje Izsó Róza I
gyomai lakosok vettek egy beltelkes·
lakoházat MádlY Aladárné Debreczeni
Klára és társaitól 4200 pengiiért.

Lehoczki József és neje Beinschroth
Róza gyomai lakosok vetlek e'E-Y bel
telkes lakóházat Molnár Antal (nős

Izsó Rózával) gyomai lakostol 2200
pengöért.

Csáki Imre (nős Zöld Ágnessel) gyo
mai lakos vett 918 négyszögöl kölesfe.
néki szántót Czakó Ilona toJnai lakos
tól 340 pengőért.

"

"

gyors

Érkezik Oyomára
személy reggel

személy

"sebes
személy

gyors

"személy

"

"

"

***

Budapest felől

Békéscsaba "
Mezölur
Békéscsaba "
Budapest
Lökősháza

"Budapest
Lőkösháza "
Budapest
Lőkösháza "
Budapest
Békéscsaba "
Budapest
Lőkösháza "

*

"MAvAUT" NyARI AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. május 22-től 1937. október 2-ig.

Gyoma-Endrőd:

"" éjjel

Indul Gyomáról
Lőkősháza felé személy reggel 2 óra 31 perckor

Budapest " " " 5" 41 "
Békéscsaba" " ,,6 ,,31 "
Budapest " sebes " 8" 20 "
Lőkösháza " személy délelőU 10 ,,28 "
Lőkösháza " gyors ,,11 ." 58 "
Budapest ",. ,,11 59 "
Budapest "személy délután 14 ,,30 "
Békéscsaba"" ,,15 ,,31 "
Budapest "gyors "16,, 59 "
Lőkösháza "" ,,17 ,,37 II

Mezőlur "személy este 19 III 29 "
Békéscsaba"" ,,20 ,,49 "
Budapest "." ,,23 ,,33 "

Gyoma-Dévaványa viszonylatban nincs változás, illetve
csak annyi, hogy az eddig Dévaványa felől délelőtt 11 óra 45
perckor érkezett motoros vonat 6 perccel korábban, 11 óra 39
perckor érkezik.

Endrőd-Gyoma- Püspökladány- Debrecen:
* **

610 ind. Endrőd templom-tér t 17.55 21.55

6.36 I Gyoma " 17.34 21.37
7.28 .Szeghalom p u - I 16.45 20.48
8.33 Püspökladány 1537 18.52
915 W HajduszoboszIó - - - - 14 53 1810
9.5.5 l Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 1415 17.30

*) Csak hétköznap - **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik.
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus70boszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti·jegy:" P 4.-. P 1050. P 12.50.

Endrőd -Gyoma:'-Szeghalom-Berettyóujfalu:
* **

610 ind. Endrőd templom-tér . t 17.55 21.55

6.36 ~ Gyoma " - - - 17.34 21.37
7.27 Szeghalom p. u_ - - - - 16.45 20.48
857 Berettyóujfalu p. u. - - - 14°° 19,u
9.03 "községháza - - ind. 13 50 19.05

*) Csak hélköznap - **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik.
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Berettyóujfaluba P 5.10.
Menettérti-jegy:" P 4..,-. "P 9 50.

A MAV nyári menetrendje
Békéscsaba-Gyoma és Gyoma

Budapestviszonylatban

Erzsébet budafoki lakosoktól 1000
pengőért.

Ifj. Wolf Mihály és neje Piltz Zsu
zsánna gyomai lakosok vettek egy bel
telkes lakóházat Szilágyi Lajos és ne
je Rácz Ilona gyomai lakosol<tól 2700
pengőért.

Özv. Tandi' Gergelyné Horváth Er
zsébet gyomai lakos vett 1 hold 519
négyszögöl csergettyűlaposi.szántót
Gál Imre (nös volt Perei Lidiával) örö
köseitől 550 pengöér1.

erdővel övezett turista vendégházban
(406 m) magas a várostól 45 percnyire.
Napi penzió ötször! étkezéssel P.
3.S0. Me\lékköltSégek nincsenek. Le
velezés: Paúlovits, Esztergom - Vas
~~. . 4-1

Ilyen és olyan Minden té-I_=- ----'=------..;. ren vannak
dolgok, amelyek aránylag nagy értéküek
és olyanok, amelyek nem azok Ha vá
sárlásnál ügyelünk a valódiságra, ugy
csalódás sohasem érhet és megfelelő

ellenértéket kapunk Ha fejfájás, meg
hűlés, rheuma ellen az egész világon
beváH, elismert és kitűnő hatásu szert
akarunk kapni, akkor vegyünk Aspirin
tablettát, amelynek valódiságáró! köny
nyen meggyőződhetünka minden Aspi
rin-tablettán látható "Bayer"-kereszt ál
tal. Aspirin-tabletta "Bayer"-kereszt
nélkül nincs I Minden gyógyszertárban
kapható. Ára 20 tablettát tartalmazó do
bozban 1.80 P, 2 darabot tartalmazó
eredeti zacskóban 24 fillér.

Nyaraljon Esztergom-Vaskapu

Gyoma község
ingatlanforgalIna

Nagy A. Gyula (nős Izsó Terézzel)
gyomai lakos vett fél rész beltelkes
lakóházat Izsó Lajos (nős Papp Teréz
zel) gyomai lakostól 2000 pengőért.

Fried Gézáné Heksch Margit gyo
mai lakos vett 626 négyszögöl cifra
kerti szántót Ailer Andrásné PiJcz Zsu
zsánna gyomai lakostól 360 pengőért.

Gábor Antal és neje Kiss F. Lidia
gyomai lakosok vettek 151 négyszögől

és I hold 1449 négyszögöl e:őhalmi

ingatlant B. Kiss Imre és neje Vatai
Rebeka gyomai lakosoktót 2000 P·ért.

Kovács Imre és neje Nagy M. Róza
gyomai lakosok vettek l hold 433
négyszögöl zöJdlaposi szántót Szkanyi
gó Ferencné Kruchió Erzsébet gyomai
lakostól 825 pengőért.

Szerető Istvánné Bődi Mária gyomai
lakos veU 449 négyszögöl és 450

. négyszögöl kölesfenéki szántót Kiss
Dániel (nős Nagy Sárával) gyomai la
kostóJ 300 pengőért.

Timár János és neje Timár Mária
endrődi lakosok vettek 1 hold 831
négyszögöl pusári szánt6l Bótos La
josné Csikós Erzsébet és társaitól
1200 pengöért.

Varga Ferencné Varga Lidia gyomai
lakos vett egy bánom kerti lakóházat
Weigert Győrgy és neje Oláh Róza
gyomai lakosoktól 780 pengőért.

Rau Mihályné Weigert Katalin gyo
mai lakos vett egy beltelkes lak6ház
3/12-ed részétWeigert Mihály, Lajos
és Róza budapesti lakosoktól 225 pen
gőér1.

Bertóthi Istvánné Bodon Etelka gyo
mai lakos vett 1 hold 810 négyszögöl
félhalmi szántót Ágoston József mező

turi lakostól 1150 pengőért.

P. Tóth Lajos (nős Csáki Ágnesse!)
gyomai lakos vStt 1 hold 241 négy
szögöl kölesfenéki szántót özv. Szücs
Lajosné B. Molnár Juliánna gyomai
lakostó) 700 pengöért.

·ParÓczai András (nős Timár. Juszti
nával) gyomai lakos vett 2 hold 1090
négyszögöl kölesfenéki szántó t H. Sza
bó József és neje G. Szabó Klára gyo
mai lakostól 1400 pengöér1.

Weigert György és neje Oláh Róza
gyomai lakosok vettek egy beltelkes
lakóházat ifj. Somogyi Sándor és neje
Szalóki Lidia gyomai lakosoktól 1200
pengőért.

Palkó Lajos és neje Szántó Erzsébet
gyomai lakosok vettek egy matakerti
lakóházat Kéri János és neje Burján
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ARA 10 FILLaR.

POLITIKAI, rÁR5ADAL

évfolyam, 24. szám.

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
N~~yet:l:évTe \'30 P,. fél évre 2-60 P, Egész évre 5-20 P

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

Lapzárta c s ti t ö r I ö k este 6 óra
Megjelenik minden szombaton reggeL

Felelés szerkeszté: WAGNER MÁRTON
Szerlc:elliztólIiég és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'll o m a, Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyha;;ábos (55 mm széles) I cm. magas hirdetea
20 fillér. Ötszöri hirdetésnéllO százalék, tizszerinél
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés eselén 25 százalék kedvezményt adunk.

Magyar nótaestet
rendeznek Békésen

él jegyzők

minimális árakat 2 pengövei
felemllik.

Az idei termésértékesitési
rendelet a határidőpiac vissz8
áHitásának kérdésében is dön
teni fog. Tözsdei körökben el
terjedt hirek szerint majdnem
bizonyosra vehető, hogy az il
letékes tényezők a határidő:'

piac reaktiválása mellett tognak
határozni, miután a világpiaci
helyzet jelenlegi alakulása mel
lett a határidőpiac funkcioná
lásáhozgazdaszempontokból is
nagy érdekek föződnek. A
mult évben a termésértékesi
tési rendelet julius 16-ánke
rölt kiadásra. Miután az idén
az államközi megállapodások
lekötésére előreláthatólag jóval
előbb kerül SOI", ezzel össze·
függően a termésértékesitési
rendelet megjelenése is hama
rabb várható.

Békésvármegye Jegyzőtestü

lete a békési jegyzők és tiszt
viselők rendezésében junius
13-án Békésen, 8 sporttelepen
a Jegyzők Országos Árvaház
Egyesülete javára tánccal és
magyar nótaesUel egybekötött
jegyzőnapot rendez.
Műsor a következő: 1. dr.

Molnár Jenő főjegyző, egyesü
leti alelnök megnyitó beszéde.
2. Gyökössy E.-Murgács IL
"Lesz még országunk". Melo
dráma. Előadja Leier Pál. 3.
Murgács Kálmán saját szerze
ményeiből ad elő cigányzene
kar kiséretével. 4. Egyfelvoná
sos bohózat. Bíró László tanitó
rendezésében. 5. Murgács Kál
mán saját szerzeményeiből ad
elő cigányzenekar kiséretével.

. 6. Komoráczy Péter jegyző,

árvaházi igazgató beszéde.
Szünet. 7. Farkas Inci mozgás
és táncmüvésnő magyar baleitet
ad elő. 8. Murgács Kálmán saját
szerzeméyneiből ad elő cigány
zenekar' kiséretével. 9. Harsá
nyi László jegyzőegyesüleli el-
nök záróbeszéde. Himnusz..

III
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Ezek az adatok a május 29
iki megállapitást ölelik Jel. Saj
nos azóla a kilátás,)k rosszab
bodtak.

után kerül sor a termésértéke
sitési rendelet kíadására. Érte
sülésünk szerint az idei ter
mésértékesitési rendelet alapel
veiben már tisztázva van. E
szerint a minimális árak rend
szerét ebben az évben is fenn
tarlják, az eltérés a tavalyi ál
lapoUal szemben csupán az
lesz, hogy a jelenlegi belföldi
árszinvonalnak megfelelően, a

A legnagyobb értékünkről

van szó: Az Alföldről, amely a
bevonuló magyarság első telep
helye volt s azóta is legnagyobb
erőforrása. Reméljük, hogy a
szolnoki gyülés felemeli a lel
keket, mert elhivatottak állot
tak az ügy élére. Az alföldi
kérdés megoldása jó kezekben
van: az Országos Alföldi Bizott
ság ujjáalakulva, állami támoga
tással kiindulópontja lehet és
lesz egy mérhetetlen fontossá
gu alkotó munkának.

A megválasztott elnök a ma
gyar föld szerelmese, a magyar
Alföld minden bajának isme
rője. Kilünő volt a választás,
amikor Kállay Miklóst helyez
ték néhai gróf KlebelsbergKu
nó örökébe. A közismert mun
kásság, mely a volt föld mive
lésügyi minisztertjeHemzi,b :z
tos garancia arra, hogy hüsé
ges munkatársaival megoldást
talál az Alföld égető problé
máira.

A tavalyinál magasabb
búzaár megállapitás

várható
IAz idei termésértékesités

kérdése már huzamosabb idő

óta élénken foglalkoztatja az
illetékes tényezőket. Végleges
döntés ebben a kérdésben
azonban csak' az államközi
megállapodások lekötése után
várható. Értesülésünk szerint
Olaszországgal mar a héten
megkezdődnek a tárgyalások.
Az államközi megállapodások

el ' sügyi i iszteri
ázsára becsüli az

t' ter ést
,

va
2

Az Alföldi Bizottság
ujjáalakulásának

, . ,

margo}ara
. Az Alföldi Bizottság, melyet I hajózhalóvá tétele, állat- és
még gróf KlehelsBerg Kunó, a növénynemesilés, szíkjavHás,
nagy magyar kultuszminis·zter bekötőútak,minőségi termelés,
hivott él'etre; hosszú szünet után gyümölcskultura, stb. szerepel.
a szolnoki gyüIéssel és .Kállay nek ebben a programban.· Igen
Miklós elnökkéválasztásával is- sok itt a me'croldásra váró fel-

l:)

mét megkezdte müködésél, hogy adat, amely egész embereket
II török-tatárdulta és a nyuga- kiván, de mindenek előU meg.;,
lom éveiben is elhanyagolt AI- követeli, hogy az úgynevezett
földet talpraállitsa és nemzeti vezetőréteg, az intelligencia éb·
létiinket erősitse. A kifejtett redjen fel már hivatástudatára
programmból az ország közvé.,; és dolgozzon vállvetett munká
leménye megismerhette a ma- val, ne szalasszon el egy pilla
gyarság-nagY>rszázéves telv"- natol se, mert minden percért
ét, az alföldi problémák -gyö- kár, mert sokszor az az érzé
keres és végleges megoldását. sünk, mintha már elkéstünk
Telkesítés, tanyakérdés, viziutak volna egy kicsit.

A -földmivelésügyi miniszte- I, tavaly 2 231.000 métermázsa
rium most tette közzé az idei volt a búzatermés, az idén csak
első termésbecslését, amely sze- 1_853.000 métermázsa termést

várnak.
rint a tavalyi 23.9 millió mé-
termázsával szemben 20.3 mil
lió métermázsára tehető az
1937. évre várható húzatermés.
A tőzsde szerint . azonban a
buzatermés nagyobb lesz ennél,
mégpedig mintegy 21.6 millió
métermázsa. Megállapítja a föld
mivelésügyi miniszterium jelen
tése, hogy az idén is az Alföl
dön lehet a legjobb buzater
mést várni, de ez II termés a
tavalyin~llényegesengyengébb

Általában a tavalyinál j(}bb ter
mést sehol sem lehet várni, a
25 ,megyeközülkHencben a
becslés ugyanolyan, mint tavaly
volt, de minden más megyében
rosszabb,s nem egyben lénye
gesen rosszabb. Békésmegyében



yomai munkások jól
érzik agu at érne ..

országba

Eladó egy antik poliluros kis szek

rény és e.y női iróasztal, 2 dib réz

ágy, egy ebédlő szekrény, asztal négy
s/ékkel, egy porszivógép slb_, sib. Cim

a kiadöhivatalban tudható Illeg 3.:: 1

menció nincsen, de ebből kQ$.z
tolni is tudjuk' magunkat. ,A
cukor 75 fillér, a só 30 fillér
kilónként, a tojás 10 fillér da
rabonként. Ha óránkénti kere
setünkből .csak 11 filléri for
dilunk magunkra, már jól ki·
jövünk.

A ruhanemü nagyon olcsó.
Tiszteljük a Marná!, a kis

Jóskát és a testvéreket mind.
Egy másik munkás leirja

utazási tapasztalatait. FelerniHi,
hogy megérkezésük után egy
nap pihenőtkaptak. Egy, a ten
gerhez l.özelfekvő 2500 holdas
birtokon dolgozik huszadrna.
gávaI. Velük dolgozik husz cseh
földmunkás is,. Ezekkel sok haj
van, mert nehezen ludják meg
értetni magukat. Azon igyekez
nek, hogy ezeket a cseheket
meglanilsák magyarul beszélni.

A ~{ereselükkel is megvannak
elégedve, mert naponként és
páronként 9 pengő 60 fillért
keresnek. Reméli, hogy havon
ként 100 pengőthazatudnak

küldeni, ami biztosítja majd az
oH dolgozók itthoni családjaik
nak a téli megélhetését.

kal ászost kalászos után vetnek
é.s ezzel elösegitik akártékon)'
rovar életfeltételeit A mostani
károsodásból is az a tanulság,
hogy nem szabad kalászost ka
lászos után vel ni.

szor pedig a német határon,
ahonnan Pyritzig au!óbúszon
tettük meg a 140 kilométeres
ulaI.

Huszonegyen gyomaiak mind
együn vagyunk. Emeletes ház
ban lakunk, villannyal világi
tunk, négyen lakunk egy szo
bában, van rendes ágyunk,
szekrényünk, stelázsink, aszta
lunk, székeink, 'gázsporherten
főzünk. A munkaidő aránylag
rövid. Reggel 6 órakor állunk
munkába és 2 órai étkezési idő
megszakitásával este 6 óráig
dolgozunk. A mai napig buzát
aszatoHunk, holnap hozz.ákez
dünk a répa egyeléshez.

A koszt jó, csak a viz rossz,
de viz helyet hideg teát iszunk,
cukor nélkül.

A keresel jó; 37 fillért fizet
nek egy órára. Igaz, hogy kom·

sanem a szerecsenpoloska, a
melynek csipéseitől a buza fe
je tönkremegy. A kárért azon
ban a gazdák magukra vesse
nek. A szerecsenpoloska kárte
vése:t ugyanis az okozza, hogy

A Némelországba szerződött

gyomai munkásokról most ér
keztek meg az első hirele Töb
ben irtak haza és leveleik tar
talma eg)'áltálán nem fedi azo
kat a sölét jóslásokat, amelyek
kel egyesek útnak ereszlették
őket. Valamennyien azt irják,
hogy kítünően érzik magukat
és jól keresnek. Ennek igazo
lására álljon ilt a SzHág'yi dülő
15 szám ,alól az északnémetor
szági Pyritz községbe szerző

dön Csikós Mihály levele, amely
némi stiláris javításokkal a kö
vetkerokettar talmazza :

Kedves Anyám és tesLvéreim!
Jól vagyunk, nincs semmi

bajunk. Semmi sem igaz azok
ból a hirekből, amivel odaha
za ijesztgettek bennünket. Ide
jövet kétszer szálHunk ál. Elő

ször a cseh határon, másod-

BErEGSÉGÉT
. gyó~yítja

a Mohai Agnes.forrás természetes
szénsavas ásványvize. Orvosilag

javalva van.
Emésztési zavaroknát, a légzési szer
vek hurutos bántalmainá!. Hatásos a
hugyutak huruljainál, vesekőbántal

maknál és köszvényes bajokná!. ]ó
eredménnyel használható a yegelativ
idegrendszer,- csalánkiütések,asthma
és egyéb túlérzékenység okozta
betegségeknél. Csökkenti a gyomor
sav fokozott képzödéset, akadályozza
a gyomorégést. Ajánlatos gyerme-

keknek is
KITÜNÖ ASZTALI- ÉS BORVIZ.
A hazai Mohai Agnes-forrás gy<'>gy
vizét népszerű árban fOlgalol1lba
hozza a Mohai Agnes-forr~s ke
zelősége, Moha, Fejér m. Kapható

minctenlilt. Lerakat Oyomán;
Bel kovics Adolf c 'gné!.
Vend~glőben is kifejezelten

Mohai Agnes gyógyvizeI kérj~n.

e ..

A
szerecsen poloska

pusztításai a
gyomai határban

VÉDI,
EGÉSZSÉGÉT

A gazdák az utóbbi napok
ban sürün panaszkodnak ami
att, hogy .a köd megcsapta a
buzát" és sok helyen a várható
termés telánLélyes részét tönk
refelte. A kár tényleg tekinLé
lyes, csak nem a köd okozta,

A KIS IHLETŐ
Ida: sz. CSORBA TIBOR, 1937_

Rada Máriának.

I.
A harmadik május. lU állok

II fél-nyugatra nézö iskola ab·
lakában. Megindult a virágba
borulás és Elek bácsi a vá
ros görnyedthátu kertgondozó
ja gyomlálgat a "rózsadomb"
körül. Ő ülteUe egy csokorba
II sok-sok rózsál, de a talajl is
ő dombositoUa. Hadd emel
kedjenek ki erőteljesebbenezek
a megfoghatatlan illatu ál
mok . .. Minden rózsatöben
megindult az élet. Küzködőn,

nehezen, kelletlenül, de meg
Elek bácsiban ugy élt a re·
mény, akár a csenevész gyer
mek bölcsője körül az anyai
aggodalom. És amit a rózsa
fáknak nem adott az élet, azt
öntözésben, ápolásban, kötö
zésben, nap-nap utáni utánajá
rásban megadta Elek bácsi.
Valami apokaliptikus szeretet
hajtotta az öreget reggelenkint
ide, hogy a kéftornyu kegy
templom harangszavára letegye
a 'kapát és nyugalommal fo
gyassza el vertfalu kék lábos
ból a csontoskezü asszony ké
szítette ebédet.

Nézem a rózsaélet megindu-

lását és állok a kilárt ablakban
hallgatagon. Az utca csendes.
A szembé'nlévö tüszerüzlet for
galma megcsapp.anL A táv9Ja~

hi péküzletbő! kékkartonruhás
lányo,k viszik haza a sző kére
sütött nagy kenyere l. Még to
vább sárgálik a napsii!öLLe ház
fal azzal az egyetlen zöld ab
lakával s elnyeli minden kUá·
tásomat Töle jobbra és balra
utcák torkolnak,- de mielőtt

ul cává születne a házsor, meg
halt a szemem számára. A ró
zsák meg feslenek,-bimbóznak,
zödül a level ük és szinesül a
szirmuk .. , A fehér karók me
reven tar[ják ezt a csodálatos
életet, amely a színek pompá
jában, a bimbók formájában, a I
szirmok belsejéből áradó illat
kábitó erejében magával hozta
az örök pusztulást is ... Megin
dulnak, megfogamzanak, kikel
nek, barnulnak, levelesednek,
bimbóznak, szines meséket sző

nek és amikor lelküket egészen
kitárták, al.kor ugyanez l az utat
teszik meg viszafelé, a föld
mélysége felé zuhan az alak
juk, a szinük ésazillatukban
is a mulandóság ize hull szer
te a légben ...

A rózsa bizonyára már itt
várta az embert ezen a földön,
és . bizony4ra kezdeUől fogva

hirdette, hogy csak az élete
szép, a halála s az indulása
époly bánatos, sokszor ép oly
reménytelen vagy aggasztó,
akárcsak az emberé ... Senki
sem hallja most a rózsaliget ez
üzenetét és senki sem nézi ...

Csak én ánok az ablak
ban ... Valami megérini a her
vadás gondolalából . .. Magam
vagyok ... És a nyiló, fejlődő,

hervadó rózsák... Az utca is
csendes. .. Éppen senki sem
tapossa a frissen olajozott ut
testet, de a j árdát sem... A
szembenlévő zárda iskola nö
vendékei is elbaHagtak már fe
hér inlézeti bluzaikban és fá
radlan lóbált táskákkal hesseget
ték el a .megugrott. napot" ...
Néma csend... A fejem felelt
elberregő repülőgép zaját sem
hallom már... De egy ablak
nehézcsattogásu nyilása eltereli
gondolataimat.

A rózsaliget baloldalán, az
alacsonyra épite lt elemi iskola
második ablaka csattant. Befe
lé nyiltak az utcán felémtük
röző táblák és aztán piros mus
kátlikat rakott oda valaki ...
Egy egész sort, amely elrejtette
a belátást a tanterembe, ahol
apróka magyarokat tanitott egy
diabolós kis szürkeruhás tani
tónő ..•

II.
Három május mutogatta fe

lém ezt a képet, de cs.ak ez a
I:larmadik szólaUato~t meg Há
rom duslombu május küldte
felém a tavasz millden szin
pompáját, de csak ez terméke
nyiteU meg a nap - nap után.
Három május harmincegy nap
ján áradt felém a bóditó rózsa
illat, de csak ez kábiloU eL

I Pazar pompáját három május
ajándékozia nekem és én gyö
nyörködtem, gyönyörködtem
csupán, de ez kezembe adta az
ecselet, kezembe nyomta a tol
lat és a müvész nyugtalansá.gá
nak levezetőcsalornái nyomán
sarjadt egy élet, amely lehet,
hogy rózsasorsu emdersorsot
takar, de lehet hogy má.st ...

Lilániás hangulatba ringatoU
ez a kép... Alkotóforrásom
lett ez a kép... Éleuempól
diktált ez a kép... Nótákat
parittyáztam az ég buzavirag
szinben uszó felhőire . .. Rin
góbb léptü lelt a járásom, fél~

recsapottabb anagykarimás
kalapom, lobogósabbak a barna
fürteim és a gomblyukba szegfü
is kellett - fehér, buzavirág is,
- de kékl... Uj vérkeringés
indult meg bennem, hogy el
hessegesse a bánaUuvalmu mu
landóságot és derüt idézzen
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Renoválják a
eformátus templomot

-

lökés és magasugrás stilusbe·
mulaló volt. A versenyt 2 nap
pal elöbb tartották meg az is
kola sportudvarán.

Az atlelikai verseny részletes
eredménye.

5 kg. stílyiökés: l. Villányi Pál
10 m. 37 cm. (iskolai rekord).
2. Fekete József 9 m. 97 cm.
3. Varga Lajos 9 m. 30 cm. '

MIlf{Il.'U ;((1.'>: 1. Villányi Pál
·147.5 cm. 2. Kasza Inlre 147.5
cm. 3.. Bencsik Lajos 145 cm.
Ezeken kivü még 3 tanuló ug
rolta a 145 em.-t.

Tcíl'olllgrtÍs: J. Kasza Imre 5
m, 20 cm. (iskolai rekord), 2.
Villányi Pál [) m. 17 cm. 3.
Fekete Béla 5 m. 13 cm.

80 m. sikfutás: 1. VilIányi Pál
10.2 mp. (iskolai rekord), 2.
Kasza Imre, 3. Fekete Béla.

60 m. síkfutás: (kiskorosztály),
1. Farkasinszki Imre 8.6 mp.
2. Katona József, 3. Podani
László..

5x80 nl. staféta ideje 53 mp.
(iskolai rekord). A staféta tag
jai Varga Lajos, Fekete József,
Villányi Pál, Kasza Imre és
Fekete Béla.

Leányok 40 m. sikfufása (kis
korosztály), 1. D. Tóth Emma
J. oszt. lan. 2. Palotás Gyön
gyike II. oszt. tan. 3. Kruchió
Piroska II. oszt. tan.

Leányok 60 m. siAfutása (na
gyobb korosztály) 1. Szöllősi

Irén If. o. t. 2. Szücs Terézia

ADDIG~~~~~~:~1~~MIGNEM KÉSÓr'~
ARATÓ6~PALKATR~SZEK

.és aratóponyvák
MC. CORMICK, MASSEY HARRIS,

DEERING, MILWAUKEE, JOHNSTON,
stb. gépekhez. -' Milld<-'Il!lemü lIle7őgazuasági

gépallü'llrészd<. múszald cil,l<ek és olajok legol
csóbb beszerz-ési forrása:

ZÖLDBEGYI M. ISTVÁN
Budapest, V., Báthory u. 3. szám.

ka jó szórakozást nyujtott a
közönségnek.

Az atletikai verseny futószá
mainak izgalmas döntője ma
gával ragadlaa jelenlevőket.

Az atlélikából c~upán suly-

Eredeti zacskó 2 dal·abbal. P 0.24
Eredeti doboz 20 darabba!. P 1.80

meg kivánja hallgatni az egész
egyházközség véleményét is ez
ügyben és ezért ugy határozott,
hogy junius hó 20-ára, vasár
Bap délután négy órára, össze.
kell hivni azősgyülést, a köz
ponti iskolába. ahol a hiveket
meg fo~.iák szavaztatní. Akik a
templom lcjavitását akarják,
azok igennel, a ik ellene van
nak, azok nemmel szavaznak.

Hogy a II agy tolongás elke
rülhető legyen, azoknak. akik
a kijavítás mellett vannak, nem
kell feltétlenül feljönniök, mert
a távolmaradók igennel szava
zoUaknak tekintetnek, mint a
magyar példaszó mondja: hall
gatás beleegyezés. Isten segitse
hozzá a református testvéreket,
hogy gyönyörü templomunk
megujitását keresztül vihessék!

Junius 6-án, vasárnap délután
a levente zenekar paUogós in·
d.ulói mellett vonult ki a pol
gári iskol~ fiú- és leánycsapata
a sporlpályára, ahol rengeteg
ember várta a szép tornaünne
pélyI.

A fiúk közös zenés szabad
gyakorlatai' valamint a leányok
ritmikus zenés szabadgyakoria
tai nagy sikert arattak. A II.
oszt. fiúk zenés botgyakor1atai
ujszerüleg hatott a nézőtérre.

Magas szakkulluráról tett timu
bizonyságot a leányok komoly
tornagyakorlatai, amelyet cso
portokban hatalmas vaskariká·
kon végeztek. A fiiúlanulók
szekrényugrásaí is jólkikép
zetttornászokat igazoltak. A
lel~nyok magyar tánclornája
precíz kivitelükkel hatottak
kellemesen.

Az I. o. fiútanulók labdajáté·

egy évi adóbevéteH jóval meg
haladó költség előteremtéséről

kell gondoskodni. Végre is ab·
ban állapodott meg a presby
térium, hogy öt évre osztja el
és öt évre veti ki azt aszük·
ségletet, amibe a templom re-·
noválás kerül. Igy egy évre
csak annyi teher esik, ameny·
nyi azilleló egylíádag 1937
évi adójának a negyedrésze,
annak a kivetését is csak az
1938·ik esztendőben kezdi meg,
tehát a folyó évben a külön
adó alól mentesek lesznek a
hiveit.

Apresbylériumnak ez a ha
tározata természetesen a temp
lom kijavitása ügyében csák a
kezdeményező lépést jelenli,
mert szükséges ahoz az egyház
községi közgyülés és a felettes
egyházi hatóságok jóváhagyá
sa is.

Az egyházközségi közgyülés
vasárnap, folyó hó l3·án, dé·
lelőtt 11 órakor, a publikáció
után, határoz a nagyfontosságu
ügyben.

De a presbytérium, - bár
a törvény ezt elő nem irja, -

egy muskállis nyitott ablakban
megjelenö kis tanítónő láttán,
aldnek fehér karját, diabolós
szőkehaját, és valami angyalian
gyermekes lényét nem tudtam
eléggé sokáig nézni. .. És soha
sem elégszer!

Olyan volt, mint egy legszebb
májusi virág - nekem. Olyan
volt, mint egy legszebb álom 
nekem. Ő volt a hajnali har
mat a reményzöld füvek en -'
nekem. Ö volt a titok, idegen
ség, a messzi fény - nekem.

:oA szerelmek
hogy születnek, hogy

[szövődnek,
- nem tudom!
De a muzsa
születését, ölelését,
- elmondom ... "

Mert a kis tanitónő minden
akarata, beleegyezése és tudta
nélkül ihletőm lett bizonyára
egy felsőbb parancs el nem
hangzó kijelentése értelmé·
ben ...

(folyt. kcvelkezík)

F. hó l3-án vasárnap délután
fél 3 órai kezdettel a· Gyomai
Dalárda az Erzsébet ligetben sé
tahangverseny! rendez, melyre a
nagyérdemU közönséget és dal
barátokat tisztelettel meghivjaaz

Elnökség.

Az elmult vasárnap, junius
hó 6-án, nagyfontósságu hatá
rozatot hozott a református
egyház presbytériuma. Két le
hetőség· között kellett választa
nia: Vagy hagyja továbbra is
bomladozó állapotban templo
mát és vállalja a felelősséget,

hogy annak nagy darabokban
lehulló 'akolatai veszélyeztetik
a járók-kelők biztonságát, eset
leg életét is; vagy hozzáfog vég
re a megujitás költséges mun
kájához. Presbylérium beható
tanácskozás után a javitásmel
lelt toglalt állást és egyhangu.
lag hozott határozatában ki
mondotta, hogya templom és
torony renoválását szükséges
nek tartja és ellIlek a· nagy
munkának fedezetéről pótadó
kivetése állal kiván gondos
kodni.

Élénk vitát vállolt ki az a
körülmény, hogy a mai nehéz
viszonyok között mi módon
lehet a hivek átdozatkész;:égéc
igénybe venni és a templom
k,ja dtását biztositani, hiszen
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Szebb kiviteli

orvosi szempontból világitja
meg dr. Kunszt János a Rudas
fürdő vezetö orvosa a Vendég-
forgalmi Ujság legujabb számá
ban. E kilünően szerkesztett
lap közli az Országos Magyar
Vendégforgalmi Szövetség ál
tal heszervezeH községek teljes
lajstromát, amelyben azok fon
tosabb nyaralási szempontból
is szükséges adataí vannak fel.
tüntetve. A gyönyörü képekkel
iHusztrált lap ismerteti Hasz·
nos községhez tartozó hutai
nyaralóvidéket, valamint Ma
gyaregregy fest6i környékét
Közli a Magyar Gazdák Orszá•
gos Lovasegyesülete által ren
dezett lovasnyaralás második
tudjának naptártérképét. "Ki
hogyan csinálja?" rovatban
hozzászólást enged mindenki
nek a gazdaságos . házi hűtés

kérdésében. Mutatvanyszámot
kívánatra küld II kiadóhivatal:
II. Zsigmond utca 9.

Vendégdiák akció
A Magyar Szülők Szövetsé

gének Pedagógiai főosztálya

angol, francia, német és len
gyel vendég, illetve ver dégdiák
akciót rendez. A Szövetség ve
zetősége felkéri azokat a szülő

kei, akik gyermekeiket, hozzá
tarlozóikal a nyári hónapok
ban a fenIemlitett nyelvek \"{l

lamelyikére lanitatni óliajlják,
közöljék cimüket a Szövetség
Pedagógiai föosztalyával.

.A kifogástalan külföldi csa
ládból származó diákven dég a
tökéletes irodalmi nyelvee ta
nitja a magyar szülő gyerme
két, pénzbeli ellenszolgáltatás
nélkül, tisztán vendéglátásért.

A mindkét nembeli vendég·
diákok kora 1O~28 év. Érdek
lődök és jelentkezési lapot ké
rők sziveskedjenek a Magyar
Szülök Szövetségének Pedagó~

giai föosztályához lordulni.
Cim: Budapest, VIIr. Revicz

ky u. 7.

pengötöl

'6..

minőség!
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ULPIN DIVATH
fÉRFI- ÉS FIUKÉSZRUHA OSZTALYA

BÉKÉ SCS A.B Ae

Kulpin tropikál öltönvl
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Hol és hogyan
pihenjünk ?

Nem mindegy, hogy hol és
-hogyan tölli pihenöjH a dolgo
zó ember. Ennek jelentőségét

között felavatták a gyomai országzászlót
I Beszéde végén az országzász-

lót félárbócra huzták és vitéz
dr. Horváth Béla erre a félár
hócra huzott zászlóra mutatva,
igy fejezte be beszédét:

- Ez a félárbócra huzoU
zászló adjon erőt nekünk Nagy
magyarország visszaszerzésére.

Az avatóbeszédet a Gyomai
Dalllrda: "Országzászló" cimü
ünnepi énekszáma köveL!e,illajd
Kovács Gábor kÖzségi bíró
Gyoma község közönsége ne
vében átvette az országzászlót

Utána ujból a Gyomai Da
lárda énekelt, majd vitéz dr.
Ricsóy Uhlarik Béla főispán és
vitéz dr. Horváth Béla kosza
rut helyeztek az emlékműre.

Az ünnepség a leventék és a
cserkészek diszelvon ulásával
ért véget.

Az ünnepség után az Uri
Kaszinóban helventeritékes
b~-qkeU volt., amelven Bay Jó
zsef vitéz nagybányai Horthy
Mildós kormányzóra felköszön
töt mondott.

erőt

"Ez

I
I. o. t. 3. Voltolin Mária IV. senyer:edményeiből meg kell
oszt. fan. állapitanunk, hogy Gyomán
. A leányok lOx40 m. stafétá- igen kiváló anyag van a test
Ját az 1. csapat nyerte. k . k k'c'l é éh

A " él·· é épességeme hej eszt s ezgyonyoru unnep yen s . ..
versenyen oU volt mindenki és lathato IS, hogy le~kes sza~-
Gyomáról, akiket a sport ér- kezekben ez szép SIkerre IS
dekel. vezet. Kár, hogy sportegyesüle-

A 11-15 éves tanulók ver- teink csupán a labdarugással

Ünnepélyes keretek
Gyoma község közönsége mél· magyar kötelességre: Magyar

tóságleljes ünnepség keretében ország integritásának helyreál.
avatta iel vasárnap délelőtt az lilásáért való munkálkodásra.
országzászlót. A fötérre már Beszéde további során utaH
jóval az ünnepség kezdete arra, hogy Gyoma községnek
előtt megkezdődött a közönség most már két emlékműve van.
felvonulása. Egymásután érkez- Az egyik a hősök szobra, amely
tek meg a különbözŐ társadal- a mult heroizmusát idézi, a
mi egyesületek küldöttségei, a másik az országzászló, amely
frontharcosok, hadirokkantak, a jövő felé szárnyal. Az E;lőbbi

iskolák zászlóik alatt, kivonult ből merítsünk erőt, a másodi
egy levente diszszázad zene- kat pedig kövessük, hogy az
karral, minden cserkészcsapaf, öntudatra éhrrdt magyarságnak
a hatóságok vezetöi dr. Sorbán mél!ó helyet biztosithassunk a
Jenő föszolgabiróval az élen, nap alaH
majd megérkezett viléz dr. Ri- Végül üdvözölte vitéz 'Ricsóy
csoy Uhlarik Béla főispán, akit Ublarik Béla főispánt és vitéz
ünnepélyesen fogadtak és meg- dr. Horváth Béla székesfővárosi

éljeneztek. A szeghal mi járást főjegyzőt, az Ereklyés Ország
dr. Lázár Géza tb. főszolgabi- zászló Nagyb:zottság tanácstag
ró, a szomszédos ~ndröd köz- ját, aki vitéz Rátvay Imre ny.
séget pedig egy tizenkéttagú tábornok helyett jött le Gyo·
küldöttség képviselte, Harsányi mára, hogy az országzászlót
László és Kalmár Imre vezeté- felavassa.
sével. Bay József beszé(ie 'Utál'l a

A szikrázó napsütésben vaki- Gyomai Dalárda énekszáma
tó országzászlót magyarruhás következett: "Mi az magyarnak
leányoklallták körül. Papp I1on- lenni" cimü hazafias dalt ad
ka, Zöld Erzsike, Köhler Zsu- ták elö, nagyon szépen és olyan
zsika, Zöld Jolán, Grósz Red- nagy sikerrel, hogy maga a tö
vig, Nagy Teréz, Seprenyi Rózsi, ispán is a legnagyobb dicséret
Zöld Gizi, Kun Mária, Kölcsey tel emlékezelt meg a dalárda
Julianna, Tóbiás Margit és Tóth énekkullurájáról.
Julia adták az emlékeztető mú Következett az ünnepség fény
eleven keretét, mintha szimbo- pontja: vitéz dr. Horváth Béla
liumai akartak volna lenni an- avatóbeszéde, am lynek gl'ujtó
nak az igazságnak, hogy csak a hatása mély benyomást ItelteU
magyar nők kötelességteljesitése az egybegyült nagyszámu kő

hozhatja el s2.ámunkra a tehá· zönségben.
madást. Viléz dr...Horváth Béla né-

Az ünnepség pontosan 11 hány felvilágosító szóval elosz~

órakor a Himnusz hangjaivallatta azt a hitet, mintha Ma
kezdődött, majd Bay József re- gyarország integrilásának hely
formátu':> elnöklelkész megnyíló reállilását szép szóval, rábeszé
beszédet mondott. Ismertette az léssel, propagandával meg\'aló
országzászló történetét, elmon- silhatnánk. Ezek csak segédesz
dolia, hogy az országzászlót közök, mert ~ célt csak a ma
közadakozásból állította fel gyar szuronyok milliói vivhat
Gyoma község közönsége, a I ják ki. Ezt hirdeti az orsl1.:ág
gyüjtést a Jótékony Nőegylet, zászló is, amely egyszer majd
illetve annak voll elnöknője a feltámadó magyar. hadsereg
inditotta el, majd amikor a élére röppen és katonafiainkat
szükséges összeg együtt volt, elviszi a régi, százszor szent
Papp Zsigmond, a rendkivül magyar határokra. Erre azidő

tehetséges gyomai szobrász fa- re kell készülnünk, testünk lel
ragla kőbe, hogy minden perc- künk és szellemünk megerősi

ben emlékez/essen a legszentebb tésév~l egy~r~p:tt,
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val felh:vatnának arra, hogy a
lt'gkisebb órabéreket magaban
t glaló hirdetményt és az em
liteH táblázatos kimutatást ol
vassák ál, meri bérelszámolá
sl:k az otl fellü •. tetett adatok
szerint történil\.

orosházi frontharcosok.
Szerdán este antibolsevista kul
lurelőadás volt Békéscsabán.
Az előadáson vitéz Jánossy
Gyula polgármester sürg~tle,

hogy mindenldt meg kell szel'
vezni a kommunizmus ellen.

napos belgrádi ta. tózkodása
után tovább utazott Szófiába,
ahonnan ugyancsak hivatalos
minőségben Budapestre látogat
el. - Slalinés Vorosilov had
ügyi népbiztos között - reva
li jelen'és szerint - sulyos el
lentétek törtek ki. Stalin állitó
lag Európa katonai meghódi
tását kivánná, amit Vorosilov
a végsőkig ellenez, de ellene
vannak a hadsereg legmagasabb
rangu tábornokai is, akiket
ezért állitólag letartóztattak. A
fantasztikus hirt más oldalról
nem erősiLeIték meg, annyi
azonban bizonyos, hogy Szov
jetoroszországban különös dol
g ,k történnek. A legmagasabb
szovjet méltóságokat egymásu
tán börtönbe velik és közülök
sokat kivégc'znek. Slalin anyja
Szibériában meghalt. - A spa
nyol nemzeti haderö ujra

bombázza Madridot. - Holly
woodban 26 éves korában
meghalt Jean Harlow, a világ
egyik leghiresebb és legnép
szerübb filmszinés711ője.

****

A Faluszövetség junius 13-án
Orosházán tartja meg ezévi
rendes közgyülésél. - Békés·
csabán Öregdiákok Egyesüle e

alakult. - Bornemissza Géza
iparügyi miniszter jelenlétében
vasárnap zászlót avatlak az

') 38 17.43 2043 21.43 illd Gyo,l1a p u. - - érle 532 622 20.37
5.5Ü 17.5.:' 20 55 2J.55 érk. Endrőd le,nplom·tér ind. 520 610. 20 25

*) CS:Jk hétköznap - **) csak vasárnap közlekedik - Viteldij: 50 fillér.

Endrőd-Gyoma--Püspökladány- Debrecen:
* **

610 ind. Endrőd templom-tér - t 17·% 21.55

6.36 I Gyoma " . 17.34 2137
728 Szegh=,lom p u - - 16.45 20.48
8. 33 I Püsp"kladany - - I 15.37 IS 52

915 HajLluszoboszló - - 14 53 IS.10
955 , Debrecen, "Arany Bika Szál\ó« ind. 14 15 17.30

*) Csak hétkőmap - **) ~sitk vdsárnap és ünnepnap kCilekedik.
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. HajJus1oboszlóta P 5.90. Debrecenbe P 6.S0.
Menettérti jegy;· ". P 4-. " P 1050. " P 1250.

"MAvAUT" NyARI AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. május 22-től 1937. október 2-ig.

Gyoma- Endrőd:

XXI j I *• IIII t I' II XilOl lI-!: " j II. I j I il I 'I'XI IIII1 j JI III Jj[ I a

RÖVID MEGYEI HIREK

A nagyvilág hirei
---.-.....---

Endrőd -Gyoma-Szeghalom-Berettyóujfalu:
* **

6.10 i.nd. Endrőci lemplom-lét - - - t 17 55 2J.55
6. 3C l Gyoma " - - - 17.3~ 21.3

•
727 Szeghalom p u. - - - - 16.45 20.48
Ső7 Beretly6ujfalu p. u. - - - 14 00 19.11
9.03 "községháza - - im!. 13 5o 19.0'

*) Csak hétköznap - **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik.
Menet-jegy: Szeghalomra P 230. Berettyóujfaluba P 5.10.
Menellerli-jegF P 4.-. "P 9.50.

A kormány nyilvánosságra
hozta a kormányzói jogkör ki·
terjesztéséről szóló t irvényja
vaslatot, amelyet legközelebb a
képviselöház elé teljeszlellek_
A javaslat legfontosabb pontja
az, hogyakormányzónak joga
lesz utódo I ajánlani. - Szol
no' on ujjáalakult a néhai gróf
Klebelsberg Kunó kultuszmi
niszter által életrehivoU Alföld
BizoUság, amely a Nagy Ma
gyar Alföld problemáit lesz hi
vatva me~oldani. A bizottság
elnökévé Kállay Miklós volt
földmivelésügyi miniszteri vá·
lasztották meg. - A képvise
lőház egy évvel ujból meg-·
hosszabbHotla a 33 as bizottság
megbizatását. - Swieloslawski
lengyel kuitnszminiszter négy
napot hivatalosan Budapesten
töltöt!, majd hétfőn este vissza-
utazott Lengyelországba.
Neurath báró német külügy
miniszter hivatalos látogatást
tett Belgrádban, ahol a legna
gyobb szivélyességgel fogadták.
A német külügyminiszter két

kivül bár.l:ely egyéb eimen le
vonást eszközöl, kö elesaz il
leW munkavállalónak külön
irásbeli elszámolást adni. A
munLaadók szempontjából cél·
szerü volna tehát, ha a mun
kavállalók felvételük alkalmá-
1I11"'lllkl"llllli'llllllllllljIXIII'IIllijj"'1

szágos tanulmányi versenye,
amely a budapesti evangélikus
gimnáziumnak olyan nagy si
kerL hozo LI,. ami egyedül áll
a tanulmányi versenyek törté
netében. Nyolc versenyszámból
ötöt nyertek meg a budapesli
evangélikus gimnázium tanulói
és a megmaradt három helyen
osztoznak a többi budapesti és
vidéki állami és felekezeti kö
zépiskolák növendékei. Ha nem
is ilyen nagy arányban, de már
többször kitüntek a budapesti
ev. gimnázium tanulói, amiben
nagy érdeme van a kiváló tan
testületnek és az iskolában nral
kodó példás szellemnek is.

Az Országos Baross Szövet·
ség naggyülése. Az Országos
Baross Szövetség junius 5·én
Budapesten országos naggyülést
rendezet~. A naggyülést a ma
gyar társadalom minden réte
gének szeretelteljes megnyilvá
nulása volt a Baross Szövetség
mellett.

Országos vásár junius 18-án,
19-én és 20-án Békésen or
szágos ki: akodó és állatvá~árt

tartanak.

1\'iunl<abérelszámolás az épi
tő iparokban. A legkisebb mun
kabérek megállapítására vonat
kozó miniszteri rendelet sze
rint a munkaadó akitizetelt
munkabérekről köteles irásbeli
elszámolást adni. Ez a rendel
kezés az építő iparokban rend
kivül sulyos adminisztrativ
munkát jelentett s ezért az
iparügyi miniszter egyelőre ld
sérletképen,. további rendelke
zésig megengedte, hogya fent
emliteLl rendelkezés az épitő

iparban teljesitettnek tekint~s

sék, ha a munkaadó a kötelező

legkisebb órabéreket magában
foglaló hirdetmény mellett az
érdekelt munkavállalók részére
könnyen hozzálérhető helyen
kifüggeszti az egyes bérfokoza
toknak megfelelő kereseti adó
és a törvény szerint levonható
üTI. járulékösszeges könnyen
áLlekinthetö olyan táblázatos
kimda,ását, amelyből a mun
kavállalók kereseti járandósá
guk helyes összegét ellenőriz

helik. Ha azonban a mnnka
adó a keresetből a fentieken

Szomoru öngyilkosság történt
junius 8.-án délután Gyomán.
Bodon Bálint 60 éves földmi
ves a Németzug közelében egy
lára felakasztotta magát és mi
re tet·ét észrevették már halott
voll. Tettél gyógyilhatatlan be
tegsége miatt köveUe el. Teme
tését junius lO-én tartották meg
a Széchenyi utca 33 számu
gyászházból a református egy
ház szertartása szerint.

ÖNGYILKOSSÁG

Áthelyezés. Árva János Máv
főtiszlet Gyomáról a szegedi
központi pályaudvarhoz he·
lyezték át· szolgálallételre. Tá
vozása fájdalmasan érinli egész
Gyoma uri közönségét, de kü
lönösen azokat, akik mint te
herpénztárossal élénkebb ösz
szeköUetésben állottak vele.
Álig egy évi ittartózkodása so
rán Gyoma kereskedelmi cége
inek osztatlan megbecsülését
és szeretetét kiérdemelte és
amikor ennek mod lapunk
hasábjain is kifejezést adunk,
sok szerencsét kivánunk neki
uj állomáshelyén.

Óvodai ünnepély: Gyoma
község II. sz. ovodájáhan Jókai
utca 4 sz. alatt f. hó ln·án
szerdán d. u. 3 órai kezdettel
ovodai ünnepélyt tartok, amely
re a tek. közsé6i iskolaszéki
tagokat, a kedves szülőket és
az érdeklődő közönséget tiszte
lettel meghivom,

Vaskorné Nádudvari Mária
kÖL~égi 6vonő

A gyomai polgári fiú- és le
ányiskola rajz- és kéziillUnka
kiállitása már megnyilt és ju
nius 20·ig áll az érdeklődők

rendelkezésére. Erdemes a Id
állitást Illindenkil)ek megteldn
teni.

Beiratások a gyomai fiú- és
Jeányiskolában. A tanévvégi
összefoglalások 14-ig tartanak.
A tanév ünnepélyes befejezése
17-én lesz. A következő tanévre
abeiratásokat lS'án és 19-én
délelőtt végezzük. Felhivjuk az
érdekelt szülöket, hogy ezeken
a napokon feltétlen ül irassák
be gyermekeiket, mivel a bei
ratások alapjáu tudjuk elin·
!ézni, bogy ti fiuk- és leányok
együttes, avagy külön osztályok
ban nyerjenek oktatást. Tekin
teltel arra, hogy az állami is
kolában a tandíj igen csekély,
kivánatos, hogy minél nagyobb
számban irassák be a szülők

gyermekeiket a felettes tanügyi
hatóságok állal is elismert Ma
gyarország egyik legkiválóbb
polgári iskolájába.

Bciratások a szolnoki fémi;
pari szakiskolába. A szolnoki
ul kir- áll. fa és fémipari szak
iskolában a beiratások, az ed
digi gyakorlattól eltérően, juli
us hó l·én és 2-én lesznek. A
jelentkezéshez szükséges alV.
középiskola sikeres elvégzését
igazoló bizonyitvány, születési
anyakönyvi kivonat és ujraol
tási bizonyítvány. Bővebb feF
világositással az intézet igazga
tósága szolgál.

A pesti ev. gimnázium pél
dátlan sikere. Most zajlott le
Budapesten a középiskolák 01'-
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Vasárnapi GySe - VSE biró
ja: Róth.

Sporthirek
Nagy iramu mérkőzésen 1-1

eldöntetlen eredményt ért el a
csabai alosztály bajnoka a Szak
csapata eHen.

ációPublJ

Szerkesztésért és kiadásérlfelelr.~ :

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat. Gyoma
felelös .üzemvezelö; Wallach Mihál~.

Horthy MiI,lós utca 9 szám alatt
kiilönféle butorok és férfiöJWnyök van
nak eladók. 5- l

T. Kocsis Mihály Petőfi utca 9 szá'!!
alatti házában egy 3 szobás lakás
kiadó. x-l

Diószegi Dániel hentes üzlete ha-
szonbérbe kiadó. Értekezni lehet· vele
a lakásán. Hősök-ucca 71, 2-2

Zamatos minöséglI, magas· foku
ceglédi fehér, ujbor literenltént 40
fillérért kapható Kerekes KárolynfIl.
Ugyanott az 6 bor literje 56 fillér.

Minden géphez Emergé gumihajtó
szij a legjobb. Kedvező fizetési fellélel
lel kaphatÓ' Gyomán. KoJlmann Jó
zsefnél. 6- 6

V. ker. Bercsényi u. 18 szám alatt
l szoba, konyha éSll1ellékhelyiségek
ből álló lakás kiadó. Érdeklődni le
het Mozsik Rózsikánál. x-6

A HOMBÁR Szövetkezelnéf a mor
zsolt tengeri csutka métennázsája 250
pengő.

Eladó 40. kat. hold az EndrŐdi uga
ron - 38 hold görögálláson - 14
hold Dévaványán ~ 22 hold,20hold
és I c) hold Póhalmon. - Keresek
lIlegbiz6im részére 15 meg 20 hold
jobbminőségü földet azonnali kész
pénz fizetés melle t. - Eladó házak a
község minden részében vallIlak nálam
elöjegyezve. Érdeklődök forduljanak
bizalommal Izsó. B,.lázs iugaHan for
galmi irodájáhOz.
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HIRDESSEN
LAPUNKBANI
~uwu..uwuuwu
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Gyomai Vjság nyomdájában
egy jó családból származó fiú
tanulónak felvétetik.

r~~fM*ftAftAAMHIHt'

l
,OLCSÓBB A BOR I
•m~~af iS;~d;V~Z·

I egy IHer kadarka vagy
fehér fejtetl ujbor Soltvad
kert állomásra kis7állitva
s feladva. Vasutí fuvar kb.
<I fillér literenként. Csakis

I
50lileren felüli rentielést J
fogadok eL Hordót dijmen-
tesen adok a szállítás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. SzétkUl-

I
dés utánvéttel. Egy pengő I

.

levélbélyeg ellenében kül-
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés,·

I
tiszta, tökéletes zamatuak

. és fl e m savanyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete

Soltvadkert, Pestme~ve.
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Erzsébet gyomai lakosok vettek egy
matakerti lakóházat Bácsi Gergely és
IIcjc Molnár Mária gyomai lakosoktól
900 pcngöért.

ÖZ'I. K6rüdi Imrén~ KUli Zsuzsánna
gyomai lakos veti egy 'Il'atakcrri lakó
hál.at Szőke Ist\'án és neje Pályi Má
ria gyomai lakosoktól 600 pengőért,

Timár János és neje Timár Mária
endrődi lakosok vettek 12 hold 21
négyszögöl zsófiamajori szántót Pólus
ZsigmOld g\oll1aiakostól 4275 pengő

ért.

Márton Elek (nős Márton Rózával
és Földesi Lás'l:ió (nős Márton Lidiával)
gyomai lakosok vettek egy lakóházat
Czulák Károlyné Putnold Róza gyomai
lakostól 800 pengőért.

Jenei Bálintné Cs. Nagy Erzsébet
l1:yomai lakos vett 3 hold ingatlant
Benedek Mártonné Muth Zsuzsánna
gyomai lakost 01 2900 pengőért.

Pető Lajos és neje Kiss Juliánna
gyomai lakosok vettek 2 hold 558 négy
szögöl, I hold 542 négyszögöl tanyai
szántókat és 6/12108·ad rész legelő iI
letöséget Nagy Gyuláné Izsó Teréz
gyomai lakoslóI 3000 pengöél t.

Özv. Makcsali Elekné Csapó Mária
gyomai lakos vett egy németzugi lakó·
házat Csikós Imre (nős P. Kiss Rózával)
gyomai lakostól IllO pengőért.

Izsó Balázs (nős Tóth Ilonával) gyo
mai lakos vett 342 négyszögöl zöldla
posi házhelyet Kőrösi Józsefné Lukács
Julianna gyomai lakostól 320 pengőért.

Dávid Mlklós és neje Kulik Bema
detle ~ndródi lakosok vetlek 2 hold
919 négyszögöl póhalmiszántót ifj.. Zs.
Timár János (nős Rácz Mónikával)
gyomai lakostól 1738 pengöért

Laki Lajosné Száfián Regina gyomai
lakos ~ett 970 négyszögöl és 245 négy
szögöl csepüskerti szántót Árvai Ist
vánné Imre Eszter mezöturi lakostól
700 pengöért.

Junius 13-án vasárnap, a
GyTK csapatát Dévaványa lát
ja vendégül.

---

Mezötúron: SzAK - M~FC

mérkőzés kezdete d. u. fél 6
órakor. DLASZ döntő I

Szünet után is vannak gyo
mai lefutások, melyekre a Tö
rekvés is ugyancsak azzal vá
laszol. 14. p.-ben Bartha U.
hajszálra lő mellé, 26.p.-beu
Nádudvari labdája dörzsöli a
kapufát. Majd az utólsó p.·ben
Drinyovszki eltévedt labdája
kötki a gyomai hálóba 3-O.

Törekvésböl:' Kiss, Ruck,
Maász és Váradi, mig a GyTK
ból Rozsnyai, Vatai IL "Bartha
1. és ll. vált ki.

Wertheim jól vezeleU.

Gyoma község
ingatlanforgallna

Bodendorfer András és neje H. Ko
vács Teréz gyomai lakosok vetlek 359
négyszögöl, 365 négyszögöl. 745 négy
szögöl, 742 négyszögöl. 1535 négyszög
öl és 739 négyszögöl dfrakerti szántó
kat Molnár Antal és neje Izsó Róza
gyomai lakosoktól 3000 pengőérl.

Braun András és neje Ailer Zsuzsan
na gyomai lakosok vettek 5 hold 687
négyszögöl tanyai szántót Wagner
Ádámné Ailer Katalin mezőberényi la
kostól 4200 pengőért.

Timár Vmcéné Baranyi Anna end
rődi lakos veli a csudaballai legelőből

2/300-ad rész lJldőséget Hajdu Sámuel
mezőturi lakostól 800 pengöért.

Bodon Béla gyomai lakos vett 1360
négyszögÖl félhalmi szántói V. Kiss f.
János é-s Bagi L:!lszló gyonlai lakosok
tól 400 pengőért.

Weigert Mihály és neje S7.abó Etelka
gyomai lakosok vetlek egy bellel kes
lakóházat Weigert József (nős Beinsch
róth Magdolnával) és társaitól 1700
pengőért.

Rákóczi Gyuláné Czeglédi Lidia gyo
mai lakos vett 3 hold 1411 négyszögöl
félhalmi szántót a Gyomai Ref. Egy
háztól 1863 P. 30 fillérért.

T. Kiss Gábor és neje Pelyva Ilona
g) omai lakosok vettek egy bánömkerti
lakóházat Sebők Erzsébet gyomai la
kostól 650 pengőért.

Hajdu Gyula és neje Harmati Etei
gyomai lakosok vettek 712 négys'l:ögöl
pocoszug és holtkörösi szántót Csapó
István és társaitól 210 pengőért.

Horváth János és neje Bácsi Róza
gyomai lakosok vettek egy bánomkerti
lakóházat Márton Elek és neje Márton
Róza gyoll1ai JakosoktóJ 600 pengöér!.

Ifj Székely István és neje Baráth

M.Törekvés - GvTK 3-O (2-O).
vezette: Wertheim.

A szezonvégi forma és az
ezzel járó kedvnélkülisé~ már
majdnem minden csapatra rá·
nyomta bélyegét, amihez ter
mészetesen hozzájárul a nagy
kánikulai hőség is. Ennek a
körülménynek tudható be az
is, hogy hol a játékvezető, hol
a csapat késve vagy tartaJéko
san jelenik meg a kHüzött
mérközéseken. A GyTK is, 
dacára a kedvező vasuti össze
köUetésnek, - hiányos össze
tételben érkezett Mezöberény
be, a második utólsÓ bajnoki
mérkőzését lE·játszani.

A mérkőzés nagy hőségben

veszi kezdetét, s igy az eléggé
unalmas is. Egyidejig biztosan
szereli a gyomai védelem a
fürgébben mozgó berényi csa
tárok támadásait, de később

mégis csak a vendéglálók ke
rülnek fölénybe és a 15. p.-ben
Maász megszerzi a vezetést l-O.
A közönség biztatására élénkül
az iram és a 30 p.-ben Dd
nyovszki átadásából ujból Maász
a gólszerző 2-O. A GyTK is tá
mad, de az ujone csatárok ka
puelőU eredménytelen k.

•••

erdővel övezett turista vendégházban
(406 m) magas a várostól 45 percnyire.
Napi penzió ötszöri étkezéssel P.
3.S0. Mellél<költségek nincsenek. Le
velezés: Paulovits, Esztergom - Vas
kapu. 4-2

NyaraljonEsztergom.Vaskapu

A lourdesi csodák titkairól
és a világhirü orvosok szövet
ségének kutatómunkájáról kö
zöl rendkivül érdekes képes
cikkel Tolnai Világlapja uj
száma, amely gazdag tartalom
mal és nagy terjedelemben
most megjelent Az értékes is
meretterjesztő cikkeken a leg
kiválóbb magyar irók novellá
in kivül nagyszerü folytatásos
regényt és közel szás pompás
képet talál az olvasó a népsze
rü képeslapban. Tolnai Világ
lapja egy száma 20lillér.

A világ legérdekesebb eskü
vöje. A Windsori herceg eskü
vőjéről rendkivül érdekes ké
pekkel illusztrált cikket közöl
a Délibáb uj száma, amely nagy
terjedelemben és gazdag tarLa
lommal jelent meg. Pompás
iUusztrált rádiómüsorokat, egy
felvonásos szindarabot, premi
erbeszámolót, szinházi pletyká
kat, nagyszerü fílmrovatot és
több'mint száz szebbnél szebb
képet talál az olvasó a népsze
rü szinházi képeslapban. A
Délibáb egy száma 20 fillér.

Anyakönyvi hirek
A gyomai anyakönyvi hivatal

könyveibe május 26-tól junius
9-ig a következő bejegyzések tör
téntek:

Született: Juhász Lajosné Kó
nya Eszternek fia, Lajos, ref.,
Kruchió Istvánné Vizsnyai Ró
zának fia, Ferenc, ref., Sipos
Lajosné Kiss Veronikának fia,
András, rk., Lőrinc Andrásné
Botyánszky Máriának fia, Lász
ló, rk. Szilágyi Györgyné Ki
szely Erzsébetnek fia, Gyula,
rk., Tóth Sándorné Láda VU
mának leánya, Vilma-Margit,
ref., .Gál Imréné Marjai Sárá
nak fia, Sándor, ref.

Házasságot kötöttek: Pető

János és Izsó Zsuzsánna, Nótád
Farkas István és Berki Gizella.

Meghaltak: Lovas Zoltánné
Polla Ilona 46 éves, rk. Szilágyi
Jánosné R. Kiss Zsuzsánna 69
éves, ref., Bokor Lajos 21 na
pos, ref., Bodor Bálint 60 éves.
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szakszerü javitását, agykészitést,
barnitást jutányosan készitek

ICS. SZABÓ GERGELY I
okI. technikus

puskaművesés mű!akatos mester
Gyoma, Gr6f Tisza I. ut 60.
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ELÖFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre 1'30 P ,rél évre 2-60 P, Egész évre 5-20 P.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280

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

Felel6s szerkesztő: WAGNER MARTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m 8, Kossuth LaJolll utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyha~ábos (55 mm széles) I cm. magas hjrdetes
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéi
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék é~

félévi hirdetés esetén 2:> százalék kedvezményt adunk.

A főszolgabirókomoly intelrne a
mezőgazdasági munkássághoz

A NeDgyomai szervezete napközi otthont
állít fel a szegénysorsu gyermekek részére
.A Nep gyomai szer,ezetének otthont állit fel a szegénysorsu

agilis elnöke: Nemerey Péter munkás szülők gyermekeinek
bankigazgató kezdeményezésére elhelyezésére, hogy ezáltal az
a szervezet Gyomán, a Zeöke te- anyák munkáhaállását is meg
lepi községi iskolában napközi könnyítse.

A gazdák körében feUünóen
sok a panasz amiaH, hogy az
éves és hónapos gazdasági cse.,
lédek tömegesen h3gyják el
szolgálati helyüket és sok eset
ben a karhatalommal való
visszavezetés után' is nyomban
ujb-ól megszöknek, szolgálati
helyükről. Ezzel kapcsolatban
dr. Sorbán Jenő föszolgabiró
kijelentette előttük, hogy most,
amikor tevékenységének a köz
pontjában a szociális feladatok
megoldása áll es amikor min.
den lehetőt elkövet annak ér
dekében, hogya mezőgazdasá-

gi- és földmunkásokat nyári
keresethez jullassa és ezállal
téli megélhetésüket biztosilsa,
hem fogja e!türni az ilyen ese
tekel:. Nyomatékosan hangsu
lyozta előttünk, hogya munka
kerülő mezőgazdasági mu.nká
sok és cselédek ellen a kihá
gási eljárást folyamatba teszi
és öket a legszigorubban meg
bünteti. Nem tévesztendő szem
elől, hogy a büntetés mérve 60
napi elzárást is elérhet.

Dr. Sorbán Jenő föszolgabiró
ezuton is felhivja a mezőgaz-

dasági munkásságot, hogy akár
mint gazdasági cselédek, akár
mint idény munkások vannak
is alkalmazva, szerződéseikben

foglalt kötelezetségeiknek fel
tétlenül tegyenek eleget, mert
ellenkező eselben a kihágási
eljáráson kivül annak is ldte-
szik magukat, hogy a jövőben

semmiféle hatósági támogatás
ban nem részesülnek.

Szükségesnek tartotta hang
sulyozni dr. Sorbán Jenő fő

szolgabiró azt is, hogya szö
kések tömeges megisméLlődése

esetén a küszöbön álló aratás
alkaLmával az aratógépek kor
lállan basználatát is megfogja
engedni.
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"Máju.,. Rózsáló reggel. Remény, igéret, harmat.
A szélbe fütyörészem a hajnalos vigalma I.

Kószálni jöt! ma kedvem: apostolok lovára
kapok a vaktában érek egy messzi kis tanyára.«

Ed olvasta el legtöbbször. Ez emlékezteUe ől a legtöbb szépre!

noszsága ... talán ezért a rá-
. galom. " De meg olyan gyer

mek nem igen találkozolt még
az élet csunyább oldalával és
ez az első találkozás annáL in
kább fájL

V.
Egy juniusi szép napon ar

ra ébredt, hogy az álmában
elindult vonat eszeveszetten ro-
bog valami hegynek fel .
HallózolI ulána, de hasztalan .
Integetett utána, de hiábavaló
nak bizonyult minden fáradt
silga ... Nézte, de a könnyeilől

már nem is láthatta ...
Az életéből megint elrobo

gott egy vonat és megint eh'ilt
valakit utolérhetetlen tájak és
magasságok felé... És éppen
akkor, amikor kezdett örülni
annak, hogy egyszerüségével,
szerénységével, apácához méltó,
gyermekded életével áramot
tudott fejleszteni egy olyan ve
zetékbe, amelynek utvonalán
az Isten maga gyujtogatja a
lámpákat ...

Már nem is hallotta a vonat
katlogását. Már nem is látta a
Idg) ózó feketeséget, a nyomá
ban terjedő füstöt sem, csak
azt a sok sok levelet tartolla .
az ölében és ujra meg ujra
élte a hófehér álmokat.

Azért takargalta annyi nyelve
lés a beszélők böné!, mert a
kisvárosi élet nem tudta elvi
selni a tiszták, a nyugodtak, az
eget tííkrözők zavartalan bol
dogságát. Szavakkal jól megfor-

. mállák, megmintázták minden'
rossznyelvüségöket és aztán,
amikor minden tállalva volt és
amikor a legárlatlanabbul kö
zéjül, lépett a kis tan ;tónö,
hogy valami kis ruhát probál
jon és varrasson eb!)en a var·
rodában - elöhozakodtak min
dennel, ami kellemetlen volt,
ami nyugialanná, álmaUanná
tudta tenni az éjtszakáját en
nek a gyereklánynak, aki iga
zában nem is tudta, hogy pusz
ta megjelenésével és egy egy
szerii, de kedves tekintetével
világot . teremt - bennem ...

BántoUák és ártatlanul. Meg
rikaUák és nem tudtam mély
ből fakadt könnyeit letörölni.
Kevés volt az ezernyi ezer
betü ... az ezernyi ezer szirma
annak a száz szál fehér rózsá
nak ... a léget betöltő illata a
száz fehér szegfünek ... Min
den, de minden kevés volt.
Ő nem akart az ihleiőm lenni

és mégis az lett. Nem tiltako
zott ellene, mintahogyan nem
is akarta ápolgatni. Talán ezért
fájt annyira az emberek go-

szeretetnek, .bár félt is tőle.

Soha sem értette meg "miért"
árasztják el annyi, de annyi
melegséggel, szépséggel ... Soha
sem értette, hogy miért keH
mindennek a robogó vonattal
elmennie? . .. Miért viszi tőle

el a vonat azokat, akik őt sze
rették és szeretik? .. A kivirá
gozott sir mellől ezekkel az ér
zésekkel ballagot Édesanyja
oldalán hazafelé, a város tulsó
végére, a v:rágdiszes kis hajLék
ba. Avasuli áljárónál várniok
kellett, mert éppen most robo
gat ki az esti gyors. Rettenetes
Tohangásával felrázta ennek a·
gyermeknek egész lelkét és
most már bánatos volt, nem
tudott örülni a meglepetésnek
sem. Hiszen mindent egyszer
ugyis elvisz az a csunya, rosz
vonat. .. A tanitványai szerete
tét is... Ezt a kedves meg
emlékezést, amely ma, Édesapja
halála évfordulóján annyira
megindította a szivét.

IV.
Az ember végeredményben

játszó gyerek. A háborgó ten
gert békében hagyja, mert talán
fél is tőle, de a szeliden eget
tükröző tó néma csendjét fel
veri akacsáknak behajigált
kaviccsal.

A fuldokló még soha sem
kapaszkodott uszó huUákba, ha
nem mindig az életben marad
lakat akarta magához rántani.

Hát azért lett olyan zajos az I
egyik kis utcai varroda egyszer. .

ll. folytatás.

Jrta: sz. CSORBA TIBOR, 1937.

Rada Máriának.

A KIS IHLETŐ

III.
Az élete bimbós. szerénységü

igéretes élet volt. Védtem az
Édesanyja szeretete, a kis tanit·
ványok hálája és azon emberek
jósága, akik nem mártották vit
rioIban nyelvüket, hogy szélté
ben - hosszában elmondják
"csak neked édesem « - mind
azt a sok gOnoszat, amil maguk
bíineként sem voltak képesek
elhurcolni e föld ekén.

És vigyázott valaki .még rá ...
Valaki, akihez naponkint kijárt
a temetőbe ... Valaki, akit el
vitt tőle a "csunya, rosz vonal « ,

hogy soha se adja vissza ebben'
az életben ...

Az Édesapja sirján egyik es
te rengeteg virágot talált Piros
tulipának izzottak a sir pere
mén, ,sárgák irigykedtek orgo
nacsokrok lilázták az illatot,
csilingeltek a gyöngyvirágok
és Ö ottálH érthetetlenségével,
tanácstalanul és törölgeUe bol
dogság könnyeit. fehér kisar
cocskájáróI. Az Édesanyja is
meghatódoll és talán sejtette,

. hogy az akis csapat tanuló,
akik délután velem járták rajz
füzetükkel a határt... hogy
talán azok jártak az évfordulós
sirnáL.. . .

Örült. .. Mert gyermek-
mód tudott örülni a feléáradt
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érdemesek az irántuk magas
helyről megnyilvánult bizalom
ra. G. Nagy Lászlónak a kerü
leti elnökségre történt kineve
zése mellett különösen örülünk
annak, hogy Bácsy Elekné lett
a NEP gyomai női csoportjá
nak elnöke, mert agilítása, ál
dozatkészsége és nem·· utólsó
sorban nagy tudása nagyban elő

fogják segíteni a szervezet ál
dásos müködését.

Fekete Sándor, dr. Házy Béla,
Feiler Lajos, Huhn Ferenc,
rványi Aladár, Józsa Lajos, dr.
Kanyó Ti vadar, Kató Lajos,
Kocsis Gyula, ifj. Kovács Dániel,
Kovács Gergely, Kuba Ferenc,
dr. Legeza Tibor, Lukács Ala
dárné, Merkovich Mária, m.
kir. csendőrség, Németh Gizi,
Németh József, Nónay Ferenc,
Öregszöllösi. Hangya Szövetke
zet, Palotás István, Pánczél
Emil, heöpapi Pikó Béla, -Ré
pás Pál, Sebessy János, SpHzer
Dezső, ifj. Schwalm József, Cs.
Szabó Albert, dr. Szász Lajos,
Szilágyi MatiId,di'. Szilágyi Fe
renc.

A további adományokat a
szervezet kéri Nemerey Péter
szervezeti elnökhöz, vagy dr.

. Kovács János Hj. ~ csoport el
nökhöz eljuttatni.

Ismeretes, hogy Darányi Kál
mán miniszterelnök, a NEP
országos vezére G. Nagy Lász
lót a NEP gyomai kerületi el
nökévé, Bácsy Eleknét pedig a
NEP gyomai női csoportjának
elnökévé nevezte ki. Az erről

szóló diszes okiratokat vitéz
dr. Ricsóy Uhlarik Béla főis

pán junius 27.-én ünnepélyes
keretek között adja át a kine
vezetteknek, akik mindenképen

4 P.-t adtak dr. Christián
Kálmán, Nemerey Péter,

3. P. adtak Bartha Gusztáv,
brassói Greiszing József, Kerdu
Péter, Salgó Sándor,

2 PA adtak Balassa Gizi,
Bay József, dr. Bárdos László,
ifj. Debreczeny Tibor, Farkas

.László, GlÜck Ármin, Göndös
József, dr. Horváth Imre, Ivá
nyi István, Karsay Lajos" dr.
Messinger Albert,· dr. Molnár
Kálmán, dr. Neményi Honfi,
özv. Ösapay Györgyné, Péter
mann József, Pintér István, dr.
Sallay László, dr. Singer István,
dr. Tardos Gáspár, Ugor Lász
ló, dr. Vincze Endre, Papp
Zsigmond, Schwartz Károly.

1 P.-t adtak Arany Gusztáv,
Bácsy Géza, Bencsik László,
dr. Biró János, Biró Gyula,

. Békéssy Lajos, Fekete János,

A főispán junius 27-én adja át G. Nagy
Lászlónak és Bácsy Eleknének él NED
elnöki tisztségekre történt kinevezésük""

ről szóló okiratot

A főispán figyelemmel kísérteti él N émet

országba szerződött munkások sorsát

Eredeti zacskó 2 darabba!. P 0.24
Eredeti doboz 20 darabba!. , P 1.80

Dr. vitéz Ricsóy Uhlarik Bé-Ilandó figyelemmel, érdeklődje

la, a vármegye közszeretetben nek a munkások sorsa, hogy
álló főispánja ismét tanujeiét léte ~s kereseti viszonyai felől

adta annak a meleg szeretet- és tapasztalaikról állandóan és
nek és áUandóérdeklődésnek, rendszeresen tájékoztassák a
amellyel a vármegye munkás- föispánt.
ságának sorsa iránt viseltetik. A gyomai járásban dr. Sor
A főszolgabirók ugyanis főis- bán Jenő nagy örömmel fogadta
páni rendeletet kaptak arra vo- C"· á' d I t t ál .. a. 10lSp III ren e e e ann IS
natkozolag, hogy a Németor- . . . '
szágba, mezőgazdasági munkára l~k~bb, mert maga IS nag~ szo-

. elszerződött munkások ottani cláhs érzéssel és áUando ér-
helyzetét az itthon maradt deklődésselviseltetik a munká-
családtagok révén kisérjék ál- sok sorsa iránt.

Szebb kiviteli

larik Béla föispánnak, dr. Sor
bán Jenő főszolgabirónak, Ne
merey Péter bankigazgatónak,
az egyháznak és a községnek
azért, hogy gondoltak a szegény
sorsu szülők gyermekeire.

Nagy jót teltek ezzei nem
csak a községI?-ek, hanem az
egész magyarságnak is, mert
köztudomásu, hogya nagy nyá·
ri csecsemőhalálozás elsősor

ban azért szokott bekövetkezni,
mert a munkábaálló anyáknak
nincs hova elhelyezni csecsemő
iket, azokal rendszerint a ma
gukkalis tehetetlen öregekre biz
zák, akik sem gondozni, sem
táplálni nem tudják őket és igy
közülök sokan elpusztulnak. A
napközi otthon amellett, hogya
munkás szülőknek is nagy
segitségére lesz, igen sok cse
csemőt is megment az életnek
és a magyarságnak.

lokról gondoskodik. Lesz pör
költ, rántot csirke és rántot hal,
megfelelő köritéssel és savanyu
sággal. Belépödij nincs. A pör
költ ára 80 fillér, a rántot csir
ke és rántot hal ára 1. 20 pen
gő. Az ünnepségen mindenkit

. szivesen lát a rendezőség.

Itt említjük meg, hogya feJ
szentelésre kerülö csónakok
kétpárevezősek, négyszemélye
sek és azokat a NEP ifúsági
csoportjának tagjai dijtalanul
vehetik igénybe. Egyedüli fel
tétel, hogy uszni tudjanak.

A csónakszegekre az alábbi
adományok futottak be:

11.57 P. adtak Grósz Zoltán
kft., Wagner Márton Fiai.

10 P. adtak Kovács János, G.
Nagy László,

5 P. adtak Bácsy Elek, Kner
Endre, Kner Imre, dr. Sorbán
Jenő, dr. Kovács Péter, Vaniss
Gyula,

peng.ötöl

tropi
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A napközi otthon megszerve
zése érdekében dr. Sorbán Jenő

főszolgabiró, aki az ügyet a
legnagyobb örömmel a magáé
vá tette, junius 14.-re értekez
letet hivott össze a községhá
zára. Az értekezleten sikerült a
község és az egyházak, de első

sorban vitéz dr. Ricsoy Uhralík
Béla főispán ismert áldozat
készsége és jólelküsége folytán
a napközi otthon felállításának
anyagi feltételeit biztositani és
miután a fiatal gyomai tanító
nők önzetlenül vállalkoztak
arra, hogya gyemekek felügye
letét ellátják, a napközi otthon
már néhány napon belül meg
kezdheti müködését.

Mikor mindezt kötelességsze
rüen regisztráljuk, nem mu
laszthatjuk el, hogy köszönetet
mondjunk vitéz dr. Ricsoy Uh-

Junius 27-én csónakszentelési
ünnepséget rendez a NED
gyomai ifjúság szervezete

A Nep gyomai szervezetének
ifjusági csoportja a vizi sport
népszerüsítése érdekében két uj
csónakot szerzet be és ezek
felszentelését junius 27.-én dél
után 5 órakor tartja meg a
Hármas Körös jobbparti részén,
800 méterre a közuti hidtól, az
Ivánfenéki Ármentesitő Társu
lat parUerületén.

A csónakszentelési ünnepsé
gen vitéz dr. Ricsóy Uhlarik
Béla főispán feleségével együtt
részt vesz, de ott lesz Gyoma
l{özség egész elit közönsége is.
A két csónak keresztanyaságát
a főispán neje és Bácsy Elekné,
a Nep gyomai női csoporljának
elnöke váUaUák. Az ünnepélyes
aktust vidám mulatság kö
veti, amelyhez a zenét cigány
zenekar és gramafon lemezek
szolgáltatják. A rendezőség kitü
nő ételekről és jégbehütött ita-
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gyomaI Körös strandfürdő

A filléres gyorsra Gyomán is feltehet szállni

halom és dr. Széki Ármin
Gyula.

Egy ember aki füstöt árul.
A világ legkülönösebb embe l

reiról kÖ7öl rendkivül érdekes
cikkel Tolnai Világlapia uj
száma, amely gazdag tarlalolll
mal és nagy terjedelemben
most megjelenI. Pazar képes
cikk leplezi le a vadállatok
idolllilásának izgalmak tál fŰlölI

víláj,lál s a legkiválóbb magyar
irók novelláin kivül, nagyszerü
folyiaiasos regényi és könd
száz pompá<; képet lalM az
olvasó él népszerü képesldpban,
amelynek minden sora sürilelt
érdelu:sség. Tolnai Vílá~löpja

('gy száma 20 fillér.

Mindenfajta kévekötő aratógé
pek és alkatrészek, MANILlA KÉ
VEKÖTŐ ZSINEG. Mindenfajta
olllljok -;- gumi és börszijak utób
biak becserélhetök ócska szijjak
kal - legolcsóbban kaphatók
WEISZ J. JÁNOS-NÁL MEZŐBE

RÉNYBEN.

Szinésznők a strandon. A
korán beköszönlöll kánil,ula
elói a legismertebb pesli szi
nészllók is a strandra mene
küllek. R-2ndldvül érdiZkes ké
p"kkel ilIusziráll cikket közöl
erról a Ddíbáb leguiabb száma,
amely nagy terjedelemben és
gazdag tar/alommal jeleni l1lelt.
Pompás illusztrált rádiÓl11üso
rokal, egyfelvonásos szindara
bot, premier beszámolót, szín
házi pletykákal, nögyszerü film·
rovatot és több mini száz
szebbnél s7ebb képel jalál az
olvasó 1'1 népszerü szinházi
képeslapban. A D~libáb egy
szá ma 20 fillér.

Felvétel a debreceni egye
temre A debreceni m. kir. Tisza
Islván-Tudományegyetem bjj·.
jogo, 'és állam, orvos" bölcsé
szetludományi, ennek maiiJe'
malikai éi termé~zelludományi

c.;;oporliára·a rendes beirdiko
zás az 1937-38. tanév I. fél
~vére szepl ember hó )-16· ig
lörl. Dékáni ellgedéilyel beiral
kozni szeptember hó 16-20-ig.
reclori engedéllyel szeptember
21-30 ig lehel. A fiZlvélel; kér
vényeke! az illetékes karhoz
cimze/len 1957 augusztus hó
I és 31 közl kell benYlljlaní.
Ered-2ti okírálok szükségesek.
A dékáni hivatalok csak kellő

leg f",lszere!t l,él"l éllYiGkel fo·
gadnak el Akik /andíjmenles
ségél'I rolyamodnak, kérelmü·
kel az ille/ékes karhoz 1937
szrp!ember I ig nyujtják be.

Részletes tájékozlatás jelen!
nleg a Budapesti Közlönyben,
s felvilágosításl nyuil cl reclori
hivatal. Az egyelemen férfi és
nói internálusok múköunek.
Erre "é!ve az internátus, ille
I ()!eg koi i<.:'gi UI1l iRa z go al óságö
nyujl részlczles lájdwzlalásl.

sz. irodáiában díjtalanul meg
kaphatják azok, akik az Or
szágos Gazdasági Munkás
p~nzlártól nem kaplak. figyel
mezleli az elóljáróság a gép
lulajdonosokat. hogy a bizlo·
silás elmulasztása kihágási el
íárásl és szigoru büntetést von

maga után.

biztosithat a Menetjegyiroda,
akik rövidesen jelentkeznek,
részben, mert csak korlátolt
számu férőhelyei rendelkezik,
részben pedig, mert azokat jó
val az indulás előlt fixre le kell
kötnie, ezért mindenkinek a
mielőbbi jelentkezést ajánljuk.

Kétségtelen, hogy P 11.
részvételi díj elszállásolással'
reggelivel együtt oly csekély
összeg, hogy feltétlenül nagy
érdeklődéssel kell számolni.

Jelentkezéseket elfogad a
Menetjegyiroda békéscsabai fi
ókja.

Eljegyzés Dr. Kovács Mária
l'rvos és Szüls Ede tn. kir.
főhadnagy, okleveles gazda
jegyesek.

Nyugdijazás. A vármegye
törvényhatósági bizoilsága ju
nius elsejei ha/állyal asajál
kérelmére nyugdiiazta Bencsik
László fószolgabilosági iroda
fólisz/ef. Bencsik László 37 évi

szolgálat ul án megy nyugdijba.

A békéscsabai keltetököz
pont a napos csibék árát 15
fillérre leszálIitoUa.

Gyászhir. izseni lszer Hlin
rik a bajai Nos/ra állalános
áruközraklárak és kereskedel·
mi R.1. igazgalója a böjai Ön
segélyző Hitelszövetkezet el
nöke slb. slb. hosszas szen
vedés u/án folyó hó 17-én Ba
ján meghall. Az elhunytban
ifj. fekele Jánosné izseni Iszer
Izabella édesapját gyászolja.

Négy ügyvédet töröltek a
szegedi ügyvédi kamara tag
jai sorából. A Hivatalos Lap
1937 junius II én megjeleni
számában a szegedi iigyvédi
kamara közhirré teszi, hogy az
ügyvédek névjegyzékéból az
1934 XXIII. I. c. 8 §-a alapján

/ a kövelkuó ügyvédekel töröl
ték: dr. Hoczmann István Gyo·
mn, dr. Ltiszló l<áloly Oros
tICll a, dr. Mdkk dY t\-ltlJ'JOll SLeg-

fizessék be az Országos Gaz
dasági tvlullkáspémtár 8550
sz. csekkszámlájára s ezen

körülményt, valamini cséplógí
peinek gyártási számát a köz
ségháza 35 irodájában f"llél
lenül jelentsék be.' A beielen
léshez szükséges összes nyom-

tatványokat a községháza 33

Gyuláról 2 napos filléres gyors
indul él Balatonra

Aratógépekhez manlJla legol

cs6bban beszerezhető V. Kovács

lajosnál Hősök emlékútja 30.

szám.· 3-1

A menetjegyiroda julius 3·4
re Siófokra. 2 napos filléres
gyors indítását tervezi.

A részvételi dij vonatjegy
gyel oda-vissza és é,ije:i elszál·
lásolással, valamint reggelivel
együtt P 11.-, csak vasuti jegy
7 pengő.

A vonat szombaton a déli
órákban indul s vasárnap
éjjel érkezik vissza. - Közben
vasárnap 4·5 órás sétahajózást
rendez a Menetjegyirodá, az
exponáltabb balatoni fürdőhe

lyek megtekin tésével.
Szállást csak azok részére

Rövid megyei hirek
A pénzügyminiszter Hermeczi

Andor számvevőségi tanácsost
a gyulai pénzügyigazgatóság
számvevöségi főnökévé nevezte
ki. - A mezöturi ipartestület
"Iparos Ujság" cimen havonta
egyszer megjelenő ujságot in
dit, ho~y az iparos ügyekröl
pontosan tájékoztassa az iparo
sokat. - A honvédelmi mi
niszterium véglegesen döntött
arról, hogy a katonaságot nem
Gyoma, hanem Mezőtúr kapja
meg. A mezőtúri lapok ezzel
kapcsolatban köszönettel adóz
nak báró Urbán Gáspár képvi
selőnek, aki minden befolyását
latbavetette Mézötur érdekében.
- Augusztus 20.-tól 25.-ig ki
álJitást rendeznek a mezötúri

iparosok. - A vármegyei jegy

zőegyesületnek vasárnap Béké

megtartott vándorgyülése meg

állapította, hogy a njegyzői kar

munkája túlhaladja a normális

kereteket." - A "Körösvidék"
cimü Békéscsabán megjelenő

napilap erélyes hangon köve
teli, hogy mindenféle jármü
térjen ki és engedjen szabad
utat a mentőautónak.

Országos vásárok jumus 21-én,
22-én és 23-án Békéscsabán, 27-én
Körösladányban. julius 5·én Dévavá
nyán ors7.agos kirakodó és állatvásárt
tartanak.

HIRDETMÉNYEK
A község elóljárósága fdhiv

ja alal<osságot. hogyaba·
golypille hernyóínak puszlilá·
sára minden' 1i?INtóf IIzgyen
meg. Ha lavasszal a vetésben
jelenJkezik a bagolypille ber
nyáia, akkor legalkalmasabb él

puszlulá foll szélét fél százalé·
kos arzén pél Ddal/al köda
lakban megpermelezni. Az
ugarföldeket és fiGl nem szán·
tóll tarlót sürün kell sertéssel
járaini, mert a sertés nagyon
jó rovarirló. A kihordott trá
gyál minél elöbb tökélelesen
Ie kell szániani, mert a bagoly
pille rendszerini a kiálló ros z
szul elszánláH vagy pedig a
még alá nem szánjoli szalma
szálakrd rakia le a pcléit. A
lengeri és burgonyaföldeket a
lerm~s belakaritásáig a hernyó
irlása végeit alaposan n1l7g kell
serlésekkel járatni. A mesg\ é·
ket, ulak széleil rendszeresen
kaszálni kell, meri az Odd gyŰ

ló pillék örökös veszedelmei
képeznek. A h\?lyes vetésforgó
beta r/ása, valamint a jó és ide
jében elvég-zell lalajmunka már
részben védekezés akilrlevók
ellen. Mindazok, akik az elsza·
porodoll bagolypille' hernyói·
nak irlását ven felhivás da·
cára is elmulasztják, kihágás!
köveinek el és az idevonal·
kozó rendell<ezések szerini
meg lesznek büntetve.

*
felhívja az elóijáróság az

összes cséplógéptulajdonoso
kat, hogy az 1937. évi bale
selbizlosilási dijal millél előbb

ilbizlasSlonv
bilszkes e

8 tarkán ragyogó beföttesl1vegek.
A befözésnél fl, következő szabá

lyokra kell ügyelni:

.1. Foltmentes és tisztára mosott
gyümölcs, .

2. Kékitetlen
6 daráscukor,

S.Cr. OeRker·féle
bel'özöpor használata l'

A befözöport főzni sohasem
szabad, hanem feloldva a forró
masBzába kell belekeverni. 5 kg.
készitményhez 1 csomag Dr.
Oetker-féle befőzöport számitunk.

A Dl. Oetker-féle befözőpor

!I1inden füszerüzletben kapható.



A "HONSZ" gyomai Csoportja
elnöksége a csoport lu:ajdonát képező

halmagyi 100 hold földjére haszonbér
lőt keres_ Felvilágosilást nyujt Izsó Ba
lázs a csoport ügyvezetö igazgatója.

x-I

Olajos lajos bornagykereskedőnél

az elismert jó zamalu Tiszavidéki
bornak literje 42 fill; 5-1

HulladékgyUmölcsét gyüjlse ösz
sze és főzze ki pálinkának a Gyomai
Központi Szeszfözo Szövetkezet
ben. Most már érdemes pálinkát főz

ni, mert a szövetkezet leszállitotta
a fozési dijat literenként 20 fil
lérre. Az epervásárlás megkezdödött
kg.-ként 3 fillérért. 3-I

Gyomai Termelök Szövetkezete
vendéglője számára üzletvezetőt keres:

2-1

Sebessy János házánál sajáltermé
~ü jó bora 25 literes tételekben, lile
renként 40 fillérért kaphaló. 2-1

Horthy Miklós utca 9 szám alatt
különféle butorok és férfiöttőnyök van
nak elad6k. 5-2

T. Kocsis Mihály Petőfi utca 9 szárn
alatti házában egy 3 szobás lakás
kiadó_ x-2

Zamatos minöségU, magas foku
ceglédi fehér, ujbor lilerenként 40
fillérért kapható Kerekes Károlynél.
Ugyanott az ó bor Iilerje 56 fi/lér_

Elad6 egy antik polituros kis szek
rény és egy női iróasztal, 2 drb. réz
ágy, egy ebédlő szekrény, asztal négy
székkel,-egy porszivógép stb., stb_ Cim
a kiadóhivatilIban tudható meg_ 3-2

A HOMBÁR Szövetkezet nél a 1110r
zsoll tengeri csutka méterlllázsája 2.50
pengő.

Eladó: 38 hold görögállasi szánfó
szép tanya épülettel 150 kat. hold 6
hold szőlövd pincével továbbá megfe
lelö gazda~ági épületekkel holdanként
330 P_ 22 kat. hold Pósalmon - 20
hold és 2xlOhold Póhalmon kl'dvező

fizetési feltételekkel. 5 hold Óleden
közel a müuthoz. Eladó házak: 300 P.
től ld OOO P-ig a község minden részl'
ben vannak nálam nyil~ántartva. Kere
sek meghizóím részére 2 ferlály l;efe
Iyősi és 60 hold ki)rösön tuli szántót
azonnali kl'zpénz fizetés mellett.

Izsó Balázs Ingatlan közvelitő Gyo~

ma, Horthy M. ut 2.

BirókOIdés: GyTK- VSE: Boros IL,
Battonyán: Battonyai TK- Békési TE,
II. oszt. döntő, vezeti Oláh.

Gyebnár Pál volt Mezőberényi TK
játékos nevét, "Pálfia" névre magyaro
sitolta és átigazoltatta magát a Szol
noki MÁV. SE- be.

Atigazolások: Balázs János, (volt
MTK játékos) az M_ Törekvésbe; Bün
gösdi Béla (voll Ujlaki FC játékos) az
ETK-ba; Liszkai László (volt BTE já
tékos) a BISE-be igazoltatták le ma
gukat.

SZ.A.K. A DELI BAJNOK!!! Az
MLSz elnöksége csütörlők esti ülésén
hosszú vita után kimondta, hogy a
Szegedi A. K. indu'hat az alszövetségi
döntőben, nem a MAFClgy a SzAK
holnap Vácott jálf;zik Közép bajnoká
vaI, a VSE-vel. A MAFC a határozatot
me~feJlebbezte abelügyminiszterhez.

Gyse - ETK junius 20.-ra kitüzött
ifi bajnoki mérkőzést akőrzelvezetö

az endrődi levente verseny miatt hiva
talosan elhalasztotta és a meccs lejM
szását junius 29 én, Péter-Pál napján
rendelte el, azzal, hogy esetleges kö
zöskérelem esetén a meccs más hét
köznapon is lejátszható.

Mezötúrról nyert értesülésünk sze
rint a MAFC-Szövőgyár fuzióról for
galomba került hirek minden alapot
nélkülöznek.

lipcseit, a BISE jóJrepességü cen
terét az egyesbiró július 19 ig a játék
t61 eltiltotta s igya jövő vasárnap a
GySC ellen már nem szerepelhet.

- Mult vasárnapi eredmények: Ip U b II'" k a'c ·1'" o'.
KTE- BTE 3 2 (2·2) TAC - M MÁV
9 o (4 O).

A mezöturi körzeti ifjusági
bajnokságok állása:

l. GySC 4 4 18:4 8
2 MSzSC 4 3 1 32:8 6
3. MAFC 4 3 1 22:9 6
4. MÁV 4 I 2 39 3
5. ETK 4 1 2 3:10 - 3
6 TAC 3 3 2:6 -
7. GyTK 3 3 1:36 - -

Jun 20-áról elhalasztott M.MÁV:
GyTK, jun. 13-áról elhalasztott TAC
MSzSC, jun. 20·ról elhalasztott GySC
ETK mérközések uj ternlinusa jun.29.

Sporthirek

GySC-VS:E J~t (O~O).

Gyoma, vezetle: RÓlh_

GySC: Lőrinc, - Fekete, jeney, 
Imre, Zöld, Takács, - Bartha, Kárpáti,
Kiss, Győri, Ugor.

GySC nehéz küzdelem után szerezte
meg, a vésztői levente verseny miatt
csak 8 emberrel kiálló VSE elleni győ
zelmét. Igaz. hogy az ifjúsági meccs
miatt az első csapat néhány fiatal já
tékosál az ifj. csapatb<in szerepeltették,
sc.t, ezek közzül 2 játékos mindkét
meccsen szerepelt.

Élénk GySC támadásokka! kezdődik

a játék, de Vésztó meglepően jól véde
kezik sőt néhány fortmís támadást is
vezet, amit a GySC védelem biitosan
hárit eJ. A GySe 3 tartalékjátékosán
hamar kiütközik a kondici6hiány s a
nagyon lelkes vésztőiek félidő végéig
megtudják akadályo7lli a góllövést

Szünet után erősi! a GySe de. gé It
csak a 30. p_cben ér el Bartha védhe
tetlen lövéséből, de 4 perc mulva a
vésztői jobbúélsö egyéni játék után
kiegyenJit (1-1). Ezután a GySC rá
kapcsol és a teljesen kifulladt VSE' el
len a 33. p-ben Ugor majd 4I.p.·ben
Kárpáti által rugott 2 góllal végre meg
szerezte a régen várt gyözelmet.

fo. GySC· ből a közvetlen védelem,
Imre é~ az l'gész csatársor a VSE
bM a védelem, a centerhalf és a 3
csatár vált kL

Róth hibátlanul vezetett.

Junius 20-í bajnoki mérközések :
Gyomán: GyTK-·VSE, Endrődön: ETK
-BISE, Kondoroson. KTE-MTörekvés.

GySC-M.MÁV. 5-O. (2-O).
Gyoma, ifjusági bajnoki,

vezette: Heinfarlh.

EleinIe mezőnyjátékaiakul, később a
hazaiak fölénybe kerülnek és a mező

túri hátvéd lábáról lepattanó labdát
Kruchió belövi. Majd egyéni játék ulán
Győri lő gólt. A második félidőben

mindjárt gyomaiak Kerülnek fölénybe
és K. Szadó eredményes. Majd Győri

szőgiellugását ismét K Szabó fejel i be.
A mérkőzés utolsó g,)lját Györi rugia.

jók a GySC-böl K. Szabó, Győri,

Kruchió, a Máv-ból Lengyel Hatvani.
Hainfarth j61 vezetett.

VÉDi,
EGÉSZSÉGÉT

1319/937. tk. sz. IS p O R T
Arverési hirdetmény

és árverési feltételek.
Schwartz Lajos kft. cég végrehajta

tónak Dinya Vilmos végrehajtást szen
vrdő ellen inditott végrehajtási üf!yé
ben a tkví hatóság a végrehajtató ké
relme következtében az 1881: LX. tc.
144, 146, 147. §§ értelmében elrendeli
a végrehajtási árverést: 152 P. 10 f.
tőkekövetelés, ennek 1936. ápr. l-től 5
százalék kamata 17 P. 30 f. eddig
megállapitott per és végrehajlási és az
árverési kérvényért ezuttal megállapi
tott 16 P. költség követelése és jár.
behajtása végett a gyomai kir. jbíróság
területén levő Endrőd községben fek
vő s az endrődi 4583 sz. 1kví betétben
A + 2. sorsz. 173. hrsz. 314. öl Dinya
Vilmos nevén álló Beltelekben fekvő, a
betét szerint házas ingatlan, az adó és
értékbizonyitvány szeri'nt szóló ingat
lama 142 P. 50 f. kikiáltási árban.

A tkvi hatóság az árverésnek
Endrőd községházánál m?gtartá
sára 1937. évI jufius h6 12, nap
jának d. e. 3 óráját tűzi ki és az
árverési feltételeket a kővetkezőkben

álJapitja meg:
1. Az árverés alá 'eső ingatlant a

végrehajtató érdekében 544. P.-nél ala
csonyabb áron eladni nem lehet.

2. Az árvereini szándékozók kőtele

~ek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 szá
zalékát bánatpénzben, vagy óvadékké
pes értékpapírosban akiküldöttnél le
tennL

4 AT, aki az illgatlanért a kikiáltási
árnál magasa bb igéretet tett, ha tőb

bet igérni ser:ki sem akar, köteles nyom
ban a kikiáltási ár százaléka szerint
megálJöpitott bánatpénzt az általa igért
ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni.

Gyo ..::!, 1937. április 16.
Dr. Molnár sk. kir. jb.

Kiadmány hiteléül:
SzilágyL
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HÁZIASSZONYOKl Nem ke
rül pénzbe, meri ing-yen küldi
Önnek, ha kéri a csinos kiál
Iitásu uj "Befőző recepteket" a
Dr_ üETKER GYÁR, Buda
pest, VIII. Conti ll, 25 Befőző

por minden füszerüzletben és
szövetkezetben 12 fillérért kap~

ható.

"MAvAUT" NYÁRI AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. május 22--'-töl 1937. október 2-ig.

Gyoma-Endrőd:

5_;\" 17.43 20 43 21.43 ind Gyoma p. u. - - érk. 5 32 6 00 20.37

5.50 17.55 20 55 2l.55 érk. Endrőd templom- tér ind.. 5.20 610 202.'>
*) Csak hétköznap **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik. Viteldij: 50 fillér.

Endrőd-Gyoma-Püspökladány- Debrecen:
.* **

610 ind. Endrőd templom-tér f 17.5-5 2l.55

6.3" !Gyoma " - - - - t 17.34 21.37
7.27 Szegh:>lom p u - - - - I 16.45 20.48

8.35 Püspökladány - - - - I 15 37 18.52
915 Hajduszoboszl6 - - - - 14 53 18 10
955 Debrecen, "Arany Bika Szálln" ind 14 15 17.30

*) Csak hétkőznap- **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik.
Menet-jegy: SzeghalOlnra P 2.30. Hajdus70boszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti·jegy:" P 4.-. " P to.50. " P 12.50.

Endrőd -Gyoma-Szeghalom-Beretty6ujfalu:
* **

6.10 ind. Endrőd templom-tér A 17.55 21.55

~::~ l ~I~~~:lom p."u. - ==.=I ~~::: ~6::~
8.57 Berettyóujfalu p. u. - - - 1400 19.11

9.03 "községház3 - - ind. 13 50 19°5

*) Csak hétköznap - **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik.
,Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Bereltyóujfaluba P 5.10.
Menettérti-jegy:" P 4.-. "P 9 50.

BETEGSÉGÉT
gyógyítja

a Mohai Agnes-forrás természetes
szénsavas ásványvize. Orvosilag

javalva van.
Emésztési zavaroknál, a légzési szer
vek hurutos bántalmainál Hatásos a
hugyutak hurutjaináJ, vesekőbántal

maImái és köszvén) es bajoknál. jó
eredménnyel használható a vegelativ
idegrendszer,- csalánkiütések, asthma
és egyéb tÚlérzékenység okozta
betegségeknél. Csökl(enti a gyomor
sav fokozott képl.ődését, akadályozza
a gyomorégést. Ajánlatos gyerme-

keknek is
KITŰNŐ ASZTAlI- ÉS BORVIZ;
A hazai Mohai Agnes-forrás gy6gy
vizét népszerű árban forgalomba
hozza a· Mohai Ágnes-forrás ke·
zelősége, Moha, Fejér m, Kapható

mindenütt Lerakat Gyomán;
Berkovics Adolf cégnéL
Vend~glőbell is kifejezelten

Mohai Agnes-gyógyvizet kérjen.

Szerkesztésért és kiadásérI feleló~ :
WAGNER MÁRTON.

Hungária könyvnyoindavállalat, Gyoma
felelős üzemvezető: Wallach Mihály.

* * ** *

~~~AAAAAAftft~A~~

IOlCSOBB A BOR r

egy liter kadarka vagy
fehér fejtel! ujbor Soltvad
kert állomásra. kiszállilva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis

I
50 literen felüli rendeléstI
fogadok el. Hordót dijmen-
tesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza_ SzétküI-

I
dés ulánvéttel. Egy pengőI
levélbél~'eg ellenében kül-
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés,

I
tiszta, tökéletes zamatuakI

és n e m savanyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete

Soltvadkert, Pestme2ve.

Iuw~w~ww~~W~uuuwuwwul
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ELÖFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre l-30 P, Fél évre 2-60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
•Hungária-nyomda Gyoma· csekkszálll 18.280.

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

--Felelö5 szerkesztő: WAGNER MÁRTON I Hirdetések dijszabásai:
Szerkesztöség é~. kladóhlvatal: J E.gY~.aj;ábOS (5~ m~ széles) 1 cm_ magas _hird~té8

. "HUNGÁRIA" KONYVNYOMDA 20 fillér. ÖtSZOfl hIrdetésnéj 10 százalék, lIzszennéJ
G y o m a. Kossuth lajos utca 64. 15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és

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

Féláron utazhatnak
a kubikusok

A m. kir. földmivelésügyi
miniszter a kereskedelem- és
közlekedésügyi miniszterrel
egyetértőleg 54,000 -:-1937. VIII.
1. sz. 3. kiadott rendeletével,
ujból szabályozta a kubilmsok
vasuti kedvezményét.

A kubikusok a szerződésileg

elvállalt munka helyére és a
munka befejezése után lakó
he]yükre vissza legalább 5-ös
csoportban féláron utazhatnak
a munkának a munkaadói és
községi elöljárósági igazolása
mellelt.

A munka időleges szünetel
tetése esetében is megkapják
a munkások ezt az utazási
kedvezménYt.

A Budapesten foglalkoztatott
kubikusolmak a munkából való
hazautazásuk esetében a köz
ségi előljárósági igazolásra nin
csen szükségük, ha az utazó
munkások személyazonosságu
kat a jegy váltáskor avasuti
állomás pénztáránál arcképpel
ellátott munkásigazolványokkal
igazolják.

A munkahelyen megbetege
dett kubikus ugy egyenkint,
mint Snél kisebb létszámu
csoporIban is utazhat féláron
a munkahelyről lakóhelyére és
felgyógyulása után munkahe
lyére vissza, ha betegségét ha
tósági orvos igazolja és sze
mélyazonosságát a jegy váltás
nál arcképes munkásigazol
vánnyal igazolja.

A földmi velésügyi miniszter
a belügyminiszterrel egyetértő

leg elrendeli, hogy az 1898: II.
t. c. értelmében már kiadott
munkásigazolványokat épugy,
mint az ujabban kubikusok ré
szére kiadandó munkásigazol
ványokat 6_5xl0.5 cm. nagyságú
fényképpel kell ellátni

Utasítja a miniszter a közi
gazgatási hatóságokat, hassanak
közre, hogy ezeket a fényképe
ket a kubikusok minél olcsób
ban megszerezhessék.

A kubikusok munkásigazol
ványait legkésőbb ez év végé
ig fényképpel kell ellálni, mert
II jövő évtől kezdődőleg azok
a töldmunkások, akiknek mun-

fejenként a gyermekek, de né
hány napon belül már kenyér
ről, sőt gyümölcsizről is gon
dondoskodnak a--számukra. A
szükséges ételnemüeket gyüj
tés utján szerzik be. Legutóbb
a sarkadi Alföldi Cukorgyár Rt
igazgatósága 5 kg. cukrot, Ivá
nyi Aladár és István pedig 40
kg. lisztet adtak a gyermek
napközi oUhon céljaira. Az a
dományokért ezuton is hálás
köszönetet mond a N E P
gyomai szervezetének vezető

sége.
A gyermek napközi otthonra

bizott gyermekek gondozását
a gyomai tanitónőkből, ovó
nőkből és más uri leányokból
szervezett önkénles gárda látja
el. Nemes vállalkózásuk meg
érdemli, hogy ide iktassuk a
neveiket. Gondozónői szerepet
vállaltak : Balassa Gizella, Biró
Terus, Beinschroth Milike,
Dévánszky Márta, Dévánszky
Magda, Erdei Juliska, Gaál Ka
tica, Greising Joli, Németh
Gizike, Ősapay Ici, Ösapay Mun
ci, Pajor Eta, Salgó Erzsébet és
Tari Terus.

s 21-én egnyilt a
gyer ek napközi

otthona

főis án elnöklete alatt
egyei érte ezletet ta
Endrődön a E

Juni

is megvan a kilátás, tekintettel idei aratás után is bizakodva
arra, hogy a világpiaci árak nézhetünk a jövőbe, mert ha
tartottak és a vásárlókedv is -sokat nem adolt is az lsten,
eléggé nagy. Ismételjük tehál, annyit megadott, hogy megél
hogy hála a gyomai föld jósá- hetésünket szerény keretek kö
gának, a kormány előrelátó zött biztosilhaljuk és talán a
gondosságának és a kedvező község fejlődését is előbbre

értékesitési lehelöségeknek, az vihetjük.
~A~A~AAA~ftAAAAAAAAAAAAAA~AAAAA~~~AAAAA~AAAAAAA~

Nemerey. Péter bankigazgató,
községi NEP elnök kezdemé
nyezésére rövid egy hét lefor
gása alatt gyermek napközi
otthon létesült Gyomán, amely
junius 21-én, a Zeöke-telepi
községi iskolában már meg is
kezdte működését. Hogy meny
nyire szükség volt a gyermek
napközi otthonra, mi sem bi
zonyítja jobban, mint az a nagy
érdeklődés, amely ezt a gyer
mekjóléti intézményt a sze
génysorsu szülők körében fo
gadta. Már az első nap 53 gyer
meket helyeztek el az otthon
ban. Azóta ez a szám napról
napra növekszik. Junius 22-én
66, junius 23-án 74 volt a lét
szám.

A gyermekek átvétele reggel
6 órakor kezdődik és este 6
és 7 óra között adják vissza
őket a szüleiknek, akiknek igy
egész nap semmi gondjuk sincs
a gyermekekre. A NEP gyo
mai szervezete, mint házigazda
még ellátásukról is gondosko
dik. Egyelőre csak 3 deci tel
jes tápértékü, forralt és cukro
zott tejet kapnak naponként és

A NEP endrődi szervezetének rendezésében, vitéz dr. Ri
csóy Uhlarik Béla főispán elnöklete alatt, junius 27-én, vasár
nap értekezletet tart Endrődön a NEP vármegyei szervezete.

Az értekezleten a megye összes városi és községi NEP el
nökei megjelennek, azonkivül Gyomáról is sokan résztvesznek.

Programm a következő: Délután egynegyed 1 órakor a főis-·

pán fogadtatása. 1 órakor ebéd, fél 3 órakor értell:ezlet, amelyről
legközelebbi számunkban részletesen beszámolunk.

ARATNAK
Az idén szokatlanul korán

megkezdődött az aratás. Péter
Pál napja előlt két héttel már
arattak és ha az idő kedvező

lesz, julíus végére, legkésőbb

augusztus elejére a cséplést is
befejezik. Túloznánk a közhan
gulatot, ha azt imánk, hogy a
korai aral ásnak, betakaritásnak
és cséplésnek ö: ülnek a gaz
dák, mert a munkát távolról
sem valami kedvező körül
mény, hanem a hetekig tartó
aszályos időjárás sürgette. Mind
amellett nincs ok az elkesere
désre. Ha a termés nem kinál
kozik is valami jónak, a köze
pes átlagon aligha marad alul.
Általában elfogadhatjuk a föld
mivelésügyi miniszterium ter
mésbecslését, amely Békésme
gyében csak húsz százalékos
csökkenést jósol a tavalyi jó
terméshez képest. Minden bi
zonnyal lesznek vidékek, a1)ol.
ilyen termést sem tudnak majd
produkálni. Végeredményben
tehát csak hálásak lehetünk a
gyomai földnek, amely az idei
moslolla időjárási viszonyok
között sem hagyta cserben sze
relmeseit, a gyomai gazdákat,
akik a termés értékesitése
szempontjából is kedvezőbb

körülmények között vannak,
mint akár a szomszédos sár-
réti községek, ahol tudvalevőleg

tavaly is egy-egy pengő húsz
fillérrel volt olcsóbb a búza,
mint Gyomán. Ezt a tekinté
lyes pluszt az idén csak növeI
ni fogja a kormánynak az a
várható intézkedése, amely a
búza minimális árát előrelát

hatólag legalább két pengővel

felemeli. Amint ez meglörlé
nik, a gyomai gazda tulajdon
képen a termésveszteséget is
behozta, mert az aszály kö
vetkeztében elvesztett termést
visszanyeri a drágább értékesi
téssel. A tavalyi adoltságokhoz
viszonyítva nem járnak rosz
szabbul azok sem, akik a gép
meUőllesznek kénytelenek
áruba bocsátani a termésüket,
mert legalább tizenhat pengőt

ők is kapnak a búzájukérL
De az előjeleket tekintve, en
nél sokkal jobb érlékesitésre
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Lapunk más helyén megir
tuk, hogy a NEP gyomai szer
vezetének kezelésében junius
21-én megnyilt az első gyomai

A NEP országos' ei-=

nökségének adomá-=

nya a gyermek nap-=-

közi otthon céljaira

"Kartelen kivül"
Milyen hangzatos és megkapó

kijelentés manapság, ha valaki
közhirré leszi, hogy Ő kartelen
kivüli árakon szállit hizonyos
árukat, vagy munkákat Ma
amikor a különhözö és iGen

b

sokszámu kartelek rémuralmát
nyögi az ország lakossága, sZÍ
vesen üdvözöl mindenkil, aki
kartelen kivüli árak mellett
szolgálja ki.

Hogy valaki karlelen ki
vülinek hirdesse magát, ahhoz
elsősorban az szükséges, hogy
az illető szakmájában miíköd
jék is 1uJrtel. S viszont ha va
laki kartel .' hiányában hirdeti
magát kartelen kivülinek, an·
nak a céljai igen átlátszóak és
a jóizlésü közönség hamarosan
megtalálja az ilyen hirdetések
szülőokait.

A közelmultban egyik gyo
mai épitőiparos is kartelen ki
vülinek publikáltatta magát,
csak azt nem tudom, hogy mi
lyen kartelen ldvüiinek érzi
~magát Ugyanis az ő szakmájá
ban, az épílö iparban kartel
nincs. Sajnos, még iparosaink
egy minimális irá.nyárban,
(mely 'asziíkös megélhetést
van hivatva fedezni) sem tud
tak megállapodni, főleg azok
nak a hibájából és összeférhe
tetlenségéböl kifolyólag, akik
közérdekü múködésekre kép
telenek, kik minden megmoz
dulásból kizárólag a saját a
nyagi javaikat akarják szolgál
ni és pediglen a köz rovására.

Mivel a szakmában nincs
kartel, a gyomai ipartestület
épílő szakosztálya nevében fel
kérem a t. iparos urat, szives
kedjen megnevezni, hogy mi
lyen kartelen kivüli árakon ki
nálja ipari termékeit. Nevezze
meg azt a kartelt melyen ki
vül állónak érzi magát. Ha pe
diglen a nyilvánosság előlt nem
nevezi meg az illető kartelt,
ugy kénytelenek lennénk az
emlitett szakosztály nevében,
az ilyen hirdetést a közönség
megtévesztésére irányuló tisz
tességtelen versenynek. minősi
teni.

Az épitő iparosok szakosztá
lya megbizásából:

Beinschróth Márton
szakaszt. jegyző.

amelyen kimondo'ták, hogy az
öntözést felveszik a társulat
alapszabályszerü feladatai közé.

majd ismét más kapuk előtt

zörgessenek ! Mi pedig szomo
ruan kérdezzük: "Hova men
tek lányok, fiúk százan száz
felé?" .

ségéböl álló ősgyűlésre bízták.
Az egyházközségi közgyülés

junius 13-án, az ősgyülés pedig
20-án foglalkozolt a kérdéssel
és mindkét testület hozzájárult
a templom renoválásához.

A munkálatokat előrelátha

tólag már az ősz folyamán
megkezdik.

Ánllentesilő l~ár;

felvelte alapszabályszerü
közé az öntözést

Az Ivánfenéki
sulat

feladatai

Ismeretes, hogy a reformá
tus egyház presbitéríuma elha
tározta a bomladozóban lévő

templom renoválását. Tekin
teltel azonban arra, hogy a
költségek súlyos megterhelést
rónak a hivekre, a végleges
döntést az egyházközségi köz-

gyülésre, illetve a bivek összes-

lenlevők ki nem fogytak a jó

izü nevelésből. Végül tánc
következett és a távozó növen-
dékeink vidáman tették be
maguk után a kaput, hogy

Az Ivánfenéki Ármentesitő

és Árvizszabályozó Társulat
junius 24-én közgyíílést tartott,

A presbiterium és az egyházp

község után az ösgyülés is meg-='
szavazta a reformálus templom

kijavitását

Nagyarányu készülődés a NEP
vasárnapi csónakavató

ünnepségére
A Gyomai Ujság legutóbbi Ikövetkezö: Vitéz dr. Ricsóy

száma megírta, hogy a NEP Uhlaril~. Béla főispán fogadta
gyomai ifjusági szervezete· a tása. Udvözlő beszédet mond
vizisportok fejlesztése érde ifj. dr. Kovács János ifjusági
kében két csónako t szerzett be elnök. Utána az egybegyülte
és azok felavatását junius 27- ket bemutatják a főispánnak,

'én, vasárnap délután tartja majd a csónakok felavatása
meg, vitéz dr. Ricsóy Uhlarik következik. Avató beszédet
Béla főispán és Gyoma egész mond dr. Tóth Pál szarvasi
elitközönségének jelenlétében. országgyülési képviselő.

Az avató ünnepségre az elő- A továbbiak során pezsgővel

készületek már nagyban foly- "felszentelik" a csónakokat,
nak. A rendező~ég gondosko- amellyekkel később bemutató
dolt arról, hogy az érdeklődő versenyt tartanak. Az avató
közönségnek a piactértől a Kő- ünnepség a Himnusz hangjai
röshidig, illetve az ünnepség val ér véget.
szinhelyéig kocsi park és mo· Műsor után sétacsónakázás,
torcsónak álljon rendelkezésére. poharazás, cigányzene, majd
A kocsik és a motorcsónak dél- vacsora következík. Belépődij

után fél 4-től 5-ig közlekednek. nincs, csak az ételekért, italok-
Az ünnepség délután 5 óra- ért és a sélacsónakázásért kell

kor kezdődik. Programmja a fizetni.

G-yorrAai Köröli Strandfürdő I
Wagner féle kabinbérlet kedvezö filléres használattal

Egy kabin 2 személy részére ~ - - - 20 fillér
Egy kabin család vagy több személy részére 40 "
Egy személyes idénybérlet kabin használattal 2 - P

I
Egy családi kabin kedvező megegyezés szerint - 8.-12.- P-ig
Uszni tanitás gyermekeknek egy lecke - - 20 fillér
Tyukszemvágás - -- - - - - 40 fillér

Szíves pártfogást kér: SZAUKÓ MIHALy fUrdö mester. _

Bezárultak
az iskola kapui

kásigazolványa fényképpel el
látva nem lesz, az 50 %-os
vasuti utazási kedvezményt
igénybe nem vehetik.

Ezért, legelsősorban a mun·
kások érdekében áH, hogy la
kóhelyük községi előljárósága

utján munkásigazolványaikat az
előirt fényképpel mielőbb el
lássálc

Ismét elmult egy munkás,
küzdelmes iskolai év. E hó 19
én a polgárista tanulók feleke
zetek szerint hálaadó istentisz
teleten vettek részt, tanáraik
vezetése mellett. Te Deum után
az iskola tornatermében folyt
le számos szülő és iskolabarát
jelenlétében megható keretek
között az évzáró ünnepély. A
Himnusz eléneklése után Gön
dös József igazgató beszélt a
tanulókhoz, utasitásokat adott
a szünidei viselkedésre, a beí
ratásokra és az uj iskolaí évre
vonatkozólag. Szalóki István
végzett IV. o. növendék Abrá
nyi Vándormadár c. szép köl
teményét szavalta el, majd
Medveczky Magda végzett IV.
o. tanuló búcsúzott el megható
szavakkal az iskola tanári ka
rától, az osztálytársaitól és az
iUmaradó növendékekWL Né
gyessi Margit IV. o. tan. Havas
Istvánnak Búcsú a távozó le
ánytársaktól c. versét szavalta
el, Gíricz Mária IV. o. tanuló
pedig az alsóbb osztályosok
nevében búcsúzott el szépe!)
sikerült beszédben a végzett
növendékektőI.

Ezután a7 igazgató melegbangú,
szivhezszóló szavakkal válaszolt
és bucsúzott a távozóktól. Út
ravalóul a következő négy főbb

gondolatot emelte ki és véste
a tanulók lelkébe: A szívből

fakadó mély vallásosságot, a
szülők iránti tiszteletet és sze
retetet, a hazához való feltét
len hííséget és a kötelességek
miIidenkori lelkiismeretes tel
jesítését. Végül a jeles tanulók
jutalmazása következett. A be
érkezett kevésszámu könyv
sajnos nem tette lehetővé, hogy
minden jeles tanuló méltó ju
talomban részesüljön s igy
osztályonként csak 1-2 nö
veudék kapott ilyen kézzelfog
ható dicséretet.

Az ünnepély a Hiszekegy
éneklésével fejeződött be. 
Ugyancsak 19-én este volt a
végzett növendékek búcsúva
csorája, mely igen kedves, vi
dám hangulatban folyt le.
A leánynövendékek Merkovíts
Mária tanár irányításával és
segitségével jólsikerült műsort

állítottak össze ugy, bogy a je-
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EP junius 27-én délután 5
órakor a Körös parton.

A községi ingatlanok q,aszno
sításával kapcsolatban kimonc

dották, hogy az ingatlanokat
nem felesbe, hanem haszonbér
be adják ki, ez a határozat
azonban nem érinti a ldsem
berek bérletében lévő vetemény
földeket, amelyek továbbra is
a régi feltételek mellett marad
nak a bérlők kezén, de' nem
érinti a bikaistálló, a Szigeti
tanyai és a révlaposi földeket
sem, mert ezeket a jövőben is
házilag kezeli a község. Kiadás
ra tulajdonképpen csak a füz
fászugi községi földbirtok ke
rül és ezt a birtoiuészt négy
parcellában, és pedig árverés
utján adják ki.

A halározattal kapcsolatban
hozzájárultak Bácsy Elek igaz
gató főmérnöknek ahoz a ja
vaslatához, hogy az Alföld ön
tözés megindulása esetén a
füzfászugot felajánlják minla
öntöző telep céljaira. Erre Gyo
mán annál is inkább szükség
lesz, mert Bácsy Elek kijelen
tése szerint - a gyomai határ
ban tizezer holdak kerülnek
öntözésre és kell, hogy a gaz
dák megtanulják valahol az
öntözés módszereit.

A továbbiak során "egy sze
génysorsorsu tanuló" segélye
zésére korábban hozott határo
zalot módositották, olyan érte
lemben, hogy az évről-évre

megujitoH 250 pengős - segély
ne csak gazdasági iskolai tanu
lónak, hanem bármilyen más
középiskolai tanulónak is kiad
ható legyen.

A Polgári Lövészegylet évi
segélyezésére megszavaztak 245
pengőt, majd ujból számba vel
ték a községi közdülőutakat.

Az errevonatkozólag hozott ha
tározatot, illetve a kőzdü/öutak

nevét a legközelebbi számunk
ban részletesen~özöljük.

A közgyülés déli 12 órakor
ért véget.

miskolci rohamvezér: Reisinger
Ferenc, továbbá Malasics Géza,
Kéthli Anna és a szocialde
mokrala párt vezetősége kapta
meg. A marxizmus elleni el
lenszenv ugyanis mindjárt a
gyűlés első pillanatában oly
elementáris erővel tört ki a
megjelent közönségből, hogy

iskola

Csendőrszuronyok védelme
alatt sem lehetett megtartani
a szocialdemokrata nyilvános

naggyülést Mezőberényben

kony- és sportcélokat támogat
ja, hanem Nemerey Péter mes
sze kimagasló munkásságát is
elismeri és magasra értékeli,
amit az is élénken bizonyít,
hogy a kérelmet soronkivül és
a legnagyobb előzékenységgel

elintézték.

Csele !stvdn: A besenyszegi
iskolában 80 gyermeket tanit
egy tanitó, Nem lehetne egy
második tanítói állást rendsze
resíteni.

Pánczél Emí! főjegyző: Nem,
mert a knItuszminiszler nem
engedélyezi.

A keselyősi részen épitendő

elemi iskola céljaira megsza
vazták az erre gyiijtött alap
minden vagyonát, összesen 12
ezer pengőt, de mert az épités
és a felszerelés összes köILségei
23.597 pengőt tesznek ki, II költ
ségek fedezésére 45 százalékos
állami hozzájárulást kérnek.

Elhatározta a közgyülés, hogy
az orosházi ut mellett, avasuti
sinek és a Tisza malom ipar
vágánya közöLLi területen 22
drb. 150 négyszögöles ingyen
telket jelöl ki.

Hozzájárult a közgyiilés ahoz
az előljárósági javaslathoz, hogy
a takarékrnagtár és a Horthy
segélyalap buzakészletét julius
l-től kezdve a Hombár szövet
kezetnél tárolják.

Vasárnap délután három órá
ra naggyülést hirdetetett Mező

berényben a szociáldemokrata
párt. Választ akartak adni a
kél héttel előbb megtartolt
nyilasgyülésre. A választ azon
ban a magyar nemzeti érzésé-
ben megujhodott nép részéről

a gyűlésen szerepelni akaró

kérésére 100 arany pengőt utalt
ki a napközi otthon céljair3,
ugyanekkor 50 arany pengőt

adományozott abeszerzett
csónakok vételárának részbeni
fedezésére.

Az adományokkal az orszá
gos elnökség nemcsak a jóté-

kutatnak petroleum
em felesbe,

haszo bérbe adják ki
községi földeket

Rendkivüli közgyülést tartott a képviselőtestület

yelöre nem
után yomán
hanem

a

A vármegyei kisgyülés nem hagyta jová a gazdasági
épftésére Bartolf Mihállyal kötött szerződést

gyermek napközi otthon, amely
nekcéljaira most tekintélyes
adomány futot be a NEP orszá
gos elnökségétöl.

. Lapzártakor értesülünk ar
ról, hogy Ivádi· Béla, országos
elnök, Nemerey Péter bank
igazgató, N.t:P községi elnök

Gyoma község képviselőtes- a szerződés feloldása ellen
tülete junius 25.-én, pénteken Bartolf Mihály fellebbezést je
délelőtt KovlÍcs Gábor biró el- lenteU be a belűgyminiszterhez.

nöklete alatt rendkívüli köz- Wágner Márton rámutatott
gyülést tarlott. arra, hogy annak idején, ami-

Pánczél Emil főjegyzőbejelen- kor tiltakozott a szerződés meg·
teHe, hogya Mátyás király nt- kötése ellen, neki volt igaza.
cai járda kijavítását, illetve Egyéni reputációja érdekében
burkolattal való ellátását a vár- hangsulyozta, hogy közéleti mü
megyei kisgyűlés jóváhagyta, ködése során soha sem befo
azzal, hogya háztnlajdonosok lyásolták sem anyagi, sem sze
kötelesek a hozzájárulást a köz- mélyi érdekek.
ség pénztárába befizetni. A vármegyei kisgyülés hatá-

Nem hagyla jóvá a várme- rozatait a képviselőtestület tu
gyei kisgyülés a képviselőtestü- domásul. vette, majd folytatta a
lelnek azt a határozatát, amely- napirenden lévő ügyek tárgya-

lását. .
lyel 50.000 pengő! ajánlottak Vita nélkül megszavazták a
fel a Gyoma környéki gáz- és három keresztény felekezet ál
petroleum kutatás céljaira. In- tal kért ískolafenntartási se
dokolás: a kereskedelmi mi- gélyt. Ezen a eimen a refor~

niszterium értesitése szerint ma'tus egyila'z I'észére 1639 e... p n-
Gyoma környéke nincs fölvéve . göt, a romai katolikus egyház
a gáz- és petroleüm kutatás részére 489 pengő 60 fillért, az
programmjába. Amint ez meg- evangélikus egyház részére 326
történik, a képviselőtestület ha- pengő 40 fillért állitanakbe a
tá~ozatát ~jab~ megfontolás tár- költségvetésbe.
gyavá teSZIk. ... . I Jóváhagyták a besenyszegi

Nem hagyta Jova a varme- iskola elcserélése ügyében a re
gyei ki:g~ülés a kényszervágás formátus egyházzal kötött szer
alá ke~~lo á~lato.k hus~nak fo- zödést. Az iskoláért a' község
gyasztasl ado alol valo mente- a Faragó-féle iskolát és a Tisza
sitését. malomrnal szemben lévő üres

A gazdasági iskola munkála- telket kapja cserébe. A refor
iainak Bartolt Mihály kőmives- mátus egyház kötelezi magát
mesternek történt odaitélése hogya besenyszegi iskola néa;
elle~, Beinschróih Márton ré- osztályát fentartja, a beiratk~.
szérol beadott fellebbezést a zásra jelentkező gyermel eket
vármegyei kisgyülés. elfogadta, vallásfelekezeti különbség \: nél.
a BartoU Mihállyal kötött szer- k "1 fel e . ta d" t á f".. U V SZL, n lJa a m Sle-
zodést feloldotta és nj, szabály- l k l" kt "l ée eze ne o sem vesz s
szerü versenytárgyalás lefolyta- a l é' t I d'.. .., .. z azo \: r szere ar an o
tására kotelezte az elolJárosá- ll" ál él" f l l".. .. va asor { c JaIra meg e e o
got. Indokolás: a kozszálhtásl hel' ég t b át d lk é. YIS e ocs ren e ez sre;
szabályzat rendelkezéseIt nem ege'l k" tá t é Is y onyv r szervez s az
tartották be. A vármegyei kis- - ké t 100 .. l d t 'l' A.. . on n pengove o a Ja.
gyu~és... hal~~ozat~hoz PJnczél szegény gyermekeket ingyen
Enlll fOJegyzo megjegyezte, hogy látja el tankönyvekkel.
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Megnyilt a
..

gyomaI Körös strandfürdő

-----.----

A nagyvilág hirei

Honnan tudjuk meg, hogy
hol nyaraljunk Széles körben
ismerté váll az a vasuli ked·
vezmény, amQlyef a Kereske
d«:lemligyi Minlsz/er rendeleli
leg engedélyezell az Országos
Magyar Vendégfol'galmi Szö·
vel ség állal beszervezeH köz·
ségekben nyaralók részére. E
községek teljes listáját a Har
sányi Zsolt fószerkesztésében
megjelenő Vendégforgalmi Uj·
ság legujabb száma közli. lvlí-·

kén! válik olcsóvá a nyaralás,
mi a leendó a nyaralás meg
kezdése előll, - cimen nyujt

FELVETEL DIÁKOTTHONBA. -'
A mezöturi ref. gimnázium Diák
otthonában a gyermekeiket tanit
tat6 szülők fiainak meleg, csalá
dias otthcnt biztositunk. Évi tel
jes dij 500 P. Ötszöri bőségesét
kezés, gondos fell.lgyelet. Ref. lel
készek, tanitók gyermekei 100
P. kedvezményt kapnak. Szegény
sorsLI, j6 tanul6kmég nagyobb
kedvezményben ísrészesülhetnek.

Eljegyzés. Gál Lajos 1I1.kir. pénzügy
őri fővigyázó, eljegyezte felek Bertus
ka urleányl.

Hibaigazítás Bene.iil< László
fószolgabíósági irodafóliszt,
aki junius I'én nyugalomba
vonull, nem 37, hanem 40 esz
tendeig és 8 hónapig szolgál!.

Kinevezési okmányátadás.
A Gyomai UJság egyik legulób
bi számában már megirtuk.
hogy dr. Darlmyi Kálmán mi
niszterelnök, él Nep orszá~os

veLére. Bácsy Eleknét, az iván
f",néki Ármentesilő és Árvizsza
bályozó Talsulal igazgalójának
feleségét a Nl?p ~gyornai női

szervezeiének elnökévé nevez
le ki. Az erról szóló okmányl

. viléz dr. Rlcsóy Béla főispán

vasárnap délután a esónakava
lási ünnepség alkalmával adja
ál Bácsy Eleknének.

Mulatság az Ipartestületben.
A Gyomai Jparfeslü[el Vigall1li
bizolIsága 1937. junius 27 én
délulán 2 órai keldelIer, a les p

,ü1el kertbe!) hée?ében kedélyes
Jélulánt rendez. Si íves párlfo
gösl kér az iparlesJiileJ VJgal.
mi bizoIlsága.

Szakkönyveket kapott a Hal
magyi tanyai olvasókör. Ne'
merey Pél er bankigazgató f",l
lerjeszlé~él"e és kérésére viléz
dr. Ricsóy Uhlarik Béla föispán
aHalmagyi tanyaí olvasókör
rész~re gazdasági szakkönyve
kel eszközöl! ki CI földmivelés
iígyi mil1iszferiurnlóI. A köny
vek már meg is érkeztek Hal p

magYfél.

tes főparancsnokát és hét tábor
nagyt4rsát agyonlötték. A biroda
lom minden részében za vargások
törtek ki. A szovjet kalonai ha·
talma megrendlilt,-: irják a világ
lapok, amelyek arról is beszámol,
nak, hogy Szovjetoroszország bel
politikája valószinüleg jobbfelé to
lódik, - A spanyol nemzeti csa·
patok elfoglalták Silbao városát.

- A spanyol kommunisták siker
telen torpedótámadást intéztek a
" Leipzig" német cirkáló ellen.
Megtorlásul Németország ftolta-.
tüntetésre szólilo!ta fel aspanyoJ
partok ellenőrzésében résztvevö
hatalmakat, javaslatát azonban
ugy Anglia, mint Franciaország
elulasilották, mire Németország és
Olaszország kilép:ek a sparlyol
partokat ellenőrző bizottságból.
Az európai politikai légkör e miaU
nagyon feszült. Senlü sem tudja,
hogy Németország mire készül,
csak annyi· bizonyos. hogy az
egyik legnagyobb német páncélos
cirkáló, a graf Spree kifutott a
hazai kikötőböl és a spanyol par
tok felé vette az utját. - Blum
Leo francia miniszterelnök nép-
front . kormánya megbukott
Az uj kormányt Chautel1lps
radikális polili: us alakította meg

Anyal"-önyvi hirek
A gyomai anyakönyvi hivatal

könyve be junius 9-től 24-ig a
következő bejegyzések t ö r 
téntel\:

Született: Varga Ferencné
Varga Lidiának fia, Ferenc,

, ref, Ladnai Sándorné Bosnyák
Eszternek fia, Sándor, ref., Ko
vács Lajosné Tari Juliannának
fia, László, ref., Kató Endréné
Bekő Piroskának leánya, Ida,
ref., Gál Imréné Marjai Sárá
nak fia, Sándor, reL, Ágoston
Lajosné Bartha Margitnak fia,
Lajos ref., Diószegi Lászlóné
Putnoki Máriának fia, László
ref., Braun Mártonné Kruchió
Máriának fia, Mihály ág. ev.,
Perei Dánielné T. Kis Teréz
nek tia, László, ref.,. Wallner
Józsefné Selu'amm Eszternek
leánya, Eszter Zsuzsanna, rk.

Házasságot kötöttek: Pápai
hlván Ferenc és Pápai Fekete
Terézia Julianna.

Meghalt: Földi Imre, 9 hó
napos. ref.

Jónás István 2 hónapos, ref.
G. Nagy Mihályné Czeglédi Er
zsébet, 58 éves, ref., PiHz And
rásné Herter Magdolna, 58 éves,
ág. ev., Ágoston József, 1 na
pos, ret.

A képviselőház öntözési javas
latot fogadott el, amely 80 mil
lió pengös költséggel megoldja
az alföldi mezögazdaság vizzel
való ellátását. - Neuráth német
kül ügyminiszler az el mult héten
baráti látogatást tett Budapestcn.
- A szolnoki városházi panamák
ügyében dr. TÓlh Tamás polgár
mesteri a fegyelmi biróság állás
vesztésre itélte. - A pestvidéki
kir. törvényszék köté!általi halálra
ítélte Masznyik János kötélgyártó I
legényt, mert Aszódon meggyil
kolla és kirabolta munkaadójá/.
- Vasárnap este Budafok mellett
egymásba szaladt két vonat. Egy
ember meghall, ötven megsebe
sült. - Minden párt elfogadta a
kormányzói jogkör kiterjesztéséről

szóló törvényjavaslatot, amely még
a héten a képviselőház elé kerül.

- Szovjetoroszország sulyos bel
ső válságon megy keresztül. Szia·
Iin ellenforradalmi tevékenységgel.
hazaárulással és kémkedéssel vá·
dolja a hadsereg, az ipar és a
polilikai élei legfőbb vezetőit.

Ezerszámra tartózlatják le a leg
mJgasabbrangu hivatalnokokat és

. részben ld végzik, részben szám
űzik őke!. Tuchacsevszkij tábor
nagyot, a szovjelhadsereg helyet-

mely nagy valószínüséggel meg
mondja, melyek azok a köve
telmények, melyeket a helyes
mütrágyázásnál, főleg az adandó
mülrágyák helses megválasz

_ .............~--.-...-............. tásánál figyelembe kell venni.

A talajmintákat az ezidén
Már most gondoljunk őszre vetésre tervezett táblákból
az őszi műtrágyázás már m'Jst kell felvenni és be-

kérdéseire küldeni, mert különben a talaj-

Az Országos Mezőgazdasági viz gálati eredményeket nem
KamaraTalajtani Intézete közli: kaphatjuk meg idején. Minden

Az Országos Mezőgazdasági adatról, amire a gazdának az
Kamara Talajtani Intézetének ílyen talaj minták felvétele és
legujabb adatai is mindinkább talajvizsgálatok elvégeztetése
azt mutatják, hogya miHrágyá- céljából szüksége lehet, részle.
zás nagyon jövedelmező lehet tes tájékoztatással szolgál az
ugyan, de különféle talajokon, Országos Mezőgazdasági Ka
különféle éghajlati viszonyok mara Talajtani Intézetének
között és különtéle növények- nem régiben megjelent kiad
nél nagyon sok figyelmet és ványna: ~A talaj termőerejé

gondot igényel a mütrágyák nek fenntartásáról és a mütrá
helyes megválasztása. Alapvető gyázásról" cimmel. Ez a 115
tájékoztatást lehet nyerni a oldalas és emellett még számos
helyes és jövedelmező mütrá- táblázatban minden gyakorla
gyázás meghatározására talaj- !ilag fontos adatot tartalmazó,
vizsgálatok segitségéveL Vegyük közérthető könyv miHden gaz
ezért igénybe már most öszi da által könnyen beszerezhető,

vetési előirányzatainkhoz az mert mindössze P 1.50 áron
állami talajtani laboratóriumok ren~.elhető.~eg az Ország~s
szolgálatait, ahol a gazda tala- Me~ogazdasagl Kamara TalaJ
. . l' "1 h' tam Intézeténél (Budapest, V.
Jat o cs~n .m~gvlzsga tat atJa Szabadság tér 10.) vagy a vi-
és a vIzsgalah eredmények Idéki mezőgazdaságikamaránál.
alapján szakvéleményt nyerhet, Könyvkereskedésben iskapható.

Reisingerék szóhoz sem jutot
tak. A feHüzöl t vörös szegfű a
végletekig feitokozta a szenve·
délyeket. Hogy verekedés még
sem támadt, az egyedül csak a
hirtelenében megleremtett fe
gyelmezett és kötelességl udó
nyilaskordonnak volt köszön
hető. Soha ilyen kiabálás nem

.volt még NIezőberényben. Az
egetverő zajban csak néha le
hetelt a következő mondatokat
kivenni: Ti nekünk ne beszél
jetek, 18-ban megmutaLtátok,
hogy mit akarlok. Pfuj l Most
menjetek Moszkvába! Le a pi
ros szegfűvel! Mezőberénynem
Miskolc! Menjetek Palesztinába!
lU nem lesz többé bolsevizmus!
Éljen a magyar nemzeti szo
cializmus 1" A félelmetes zajból
egyszerre aztán egy pattogós
nyilasnóta formálódolt ki. A
közönség átvette a dallamot és
rengeteg torokból lelkesen éne·
kelt, miközben a szociálde
mokrata vezetők és leendő szó
nokok sápadtan figyelték a gyű

lés közőnségét. TönődheLtek is .
az idők változásán, hiszen pár
évvel ezelőtt még képviselő

jelöltet is állithatott Mezőbe

rényben a szociáldemokrata
párt. Most azonban nem volt
mit tenni, a gyűlést be kellett
szünletni, még mielőtt megkez
dődölt volna, s anagyszabásúra
tervezett piactéri naggyűlésböl

a szociáldemokraták pártta
nyáján cs~ndőrszuronyok vé
delme alatt megtartolt szerény
pártértekezlet lett.

Hiába! Mégis forgandó az idö!
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Járási leventever~

seny Endrödön

Gyomai Vjság nyomdájában
egy jó családból származó fiú
tanulónak és egy 14-15 éves
ügyes leány felvétetik.

;•

A mezöturi körzeti ifjusági
bajnokságok állása:

1. GySC 5 5 22:5 10
2. MSzSC 4 3 1 32:8 . 6
3. MAfC 4 3 1 22:9 6
4. MÁV 4 1 2 3·9 3
5. ETK 5 1 3 4:14 - 3
6. TAC 3 3 2:6 --
7. GyTK 3 3 1:36 - -

történte1, miatt aug. 13 íg bajnoki mér
közéseken nem játszhat.

Az Alszövetség tanácsa jun. 19 i
ülésén a kővetkező f()ntosabb határo
zatokat hozta: Az egységes első osz
tályt csak 1938-39 évben fogják fel
állítani; Tarhosi SE, Dévaványai ~E,

füzesgyarmati TE, Körösladányi AC,
Okányi lSE és Szeghalmi SE egyesüle
teket, a DLASz-ta~jai közzé felvették,
viszont aMezőberényi TK-t a tagok
sorából törölték; az Indokolatlanll1eccs
lemondásokat a jövöben SÚlY05 pénz
büntetéssel büntetik, amiért az egye
sület elnöke intézője és pénztárnoka
személyileg is felelősek le~znek, végül
a csabai alosztályban a bajnoki szezon
augusztus :22 én veszi kezdetét.

Az idén az Endrődi Levente Egyesü
let rendezésében szépszámú közönség
előtt zajlott le a járási levente atlétikai
verseny. Az előmérközéseket délelőtt

tartották meg, délután a dőntömérkőc

zésekre került a sor. A verseny el ed
ményei a következők:

100 m. síkfutás: I. Takács józsef
Gyoma 125 mp, ll. Balogh Péter End
rőd 13 mp., lll. Mónus Gábor Gyoma
13.1. mp.

Buzogánydobás: I. Timár Pál Endrőd
52.10, m. Il Gyuricza Antal Gyoma 44 90

'm. lll. Gyuricza Imre Gyoma 41.50. 111.

Sulydobás: l.Timár Pál Endrőd J1.29 m.
II. Bere Imre Gyoma lD.56, m. lll. Kru
chio Endre Gyoma 10.50. m.

Távolngrás: Takács józsef Gyüma
560 cm. ll. Monus Gábor Gyoma 5.54
cm. Ill. Balogh Pé1er Endrőd 5.40 cm.

Diszkoszvetés' I. Bere Imre Gyoma
~6.79 m. 11. Kató jános Gyoma 21.70
ol , lll. Thun Lajos Endrőd 21.40 nl.

Magasugrás: f. Kató Gergely Gyoma
157 és fél cm. 11. Gálos Gyula Uyoma J55
cm., 111. Takács józsef Gyoma 152 és
fél cm.

400 m. sikfutás: I. Földváry Gíbor
Endrőd 64 ol p., Il. Kruchió Endre.
Gyoma 65 mp., III. Hunya Vendel End
rőd 68 mp.

4x100 m. staféta: I. Gyoma 52 mp.
H. Csejt-Endrőd, III. Décspáskum
Endrőd.

Kézilabda: Gyoma-Endrőd 2-1 (l-I).

Az eredmények kihirdetését díjkiosz
tás követte. A győztesek zsebórát, köny
veket, illetve érmeket kapjak, mig a
korábban megtartott lőverseny egyéni
győztesét serleggel jlltalmazták A
zsebórákat Tüköry földbirtokos óján
dékozta az egyesületnek.

A verseny után a Népházban tánc
mulatság volt és annak keretében re
gősök régi magyar dalokat adtak elő

és hazafias verseket szavallak.

Az általános benyomás szerint az
anyagi és erkölcsi siker mínden vára
kozást kieJégitett.

Takács (GySC) a vésztői meccsen

Sporthirek
Junius 27.-i bajnoki mérkőzések:

Gyomán: GySC,BISE, vezeti: Bec,kő,

Mezőberényben : Törekvés - ETK, ve
zeti: Wertheím,. Mezőtúron: M.MÁV
Hunyadi, vezeti: Salgó, Vésztőn: VSE
TAC, vez.eti: Magyar II. - II. oszt. dön
tő: Békésen: BTE-BTK, vezeti: Boross
Pál. Barátságos: Csabai AK-Szolnoki
MÁV, vezeti: Hidvégi.

GySC-ETK 4 ...1 (t·t).
Gyoma, ifj. bajnoki,

vezette: Heinfarth.

GySC: Gálos, - Béres, Takács,-·
Cifrák, Mónus, Kruchió, - Domby.
Csáky, K. ~zabó, Schusztek, Győry.

E l K: Uhrin 1., - Koloh, Koós,
Varga, Uhrin' ll, Simon IL, - Korcsok,
Talán, Vaszkó, farkas, Dudás.

Élér-k endrődi támadással indúl a
meccs, sőt a vezetőgólt . is az ETK
szerzi meg, Cifrák miatt megítélt 1l
esből. Majd feljön a GySC is és K.
Szabó csakhamar egyenlit.

Szünet után az erősebb fizikumu
GySC fiúk nagy főlénybe kerülnek, ami
a további 3 gólban jut kifejezésre, sőt

Takács egy l l-est még kapu mellé is
rugott.

jók a győztes csapatból a kitünően

védő Galos, valamint Domby, Mónus,
K. Szabó és a népszerű Schusztek, 
az ETK-ból az apró Dudás, Uhrin L
és II., és Talán nyujtott elfogadható!.

Heinfarth hiba nélkül vezetett.

GyTK-VSE 5~O (1~O).

Gyoma, vezette: Boros II.

GyTK: Kertész, - Rozsnyai, Csikós,
- Bolehovszki, Bartha 1., Nádudvari,
- Bartha 11., Rau, Bartik, Tandi, La-
katos.

VSE: Turbucz II, - Gaál, Lévai, _.
Nagy I, Barabás, Elek, - Papp 11.,
Nagy It. Horváth, Holtósi, Kalocsa.

A mérkőzés váltakozó volt, holIany
ha, hol iramos, agólnélküliség milll!
két csapatnál megvolt ·az első félidő

ben. Végre a 35. p.,ben Rau megszerzi
a vezetést (1 O).

Szünet után a játék nagyobb iramot
diktál, különösen a honi csapat támad
erősen és ez gólokban jut kifejezésre.
5 p.-ben Bartha II. lő szép gólt. (2-O).
18 p.-ben Rau eredményes. (3 O). A
36 p ·ben Gaál öngóJt vét (4-O), a 42.
p.-ben Bartik beállilja a végeredményt.
(5-O).

GyTK a második félidőben szépen
játszott mind dicséretet érdemel.

A VSE-böl a védelem, Barabás, Elek
és Kalocsa váIt ki.

Boros II. jól vezetett.

Junius 27.~i ifjusági bajnoki
mérkőzések: Mezőtúron: MAFC
GySC, vezeti: dr. Boross István, kez
dete 2 órakor, M.MÁV-Szövőgyár: ve
zeti: Kovács Sándor, kezdete 10 órakor.
Endrődön: ETK-GyTK, vezeti Tak<\cs
Lajos, kezdete fél 6 kor. junius 29,én.
Mezőtúron: M.MÁV- GyTK, vezeti:
Varga Ferenc, Mezötúr. Túrkevén: TAC
Szövőgyár, vezeti: F. Tóth, Turkeve.

Mult vasárnapi eredmény: Váci
SE-Szegedi AK 3--1 (1-1). A SzAK
nagyon készül a szegedi revansra. A
mult heti csapat játszik, csupán Hajdú
helyén lesz változás.

ETK-BI~E meccset julius 1l-én
játszák le.

Gyoma község
ingatlanforga1Jna

Az "Angy,iJ"-hOz doneit gyógyszer.
tár, - az EndrMi utOll, Horthy Mk
lós ut 19 szál II alatt vesz anyarozöot
4 pengőért, szebb min(Íségűt 550- 60
Pengőért kilogrammonként. 1-1

Aratógépekhez manilla legol-
csóbban beszerezhető V. Kovács
lajosnál Hősök emlékútja SO.
szám. S-2

Bércsépléshez keresek "traktor"
hajtóerőt 6,os Máv golyós csapágyas
cséplőmhöz feles haszonra. Cséplési te
rület a keselyősi tanyákon biztositva,
Közelebbi felvilágositást nyujt Izsó Ba
lázs ingallan közvetitő Gyoma Horthy
Miklós ut 2.

100 kg.·oS tizedes mérleget ke
res megvételre Schulek Béla főmérnők.

1-1
Mikor kell a 9yllmölcsfákat ön

tözni? Erről ir a "Növényvédelem" és
"Kertészet" legújabb száma. Cikkeket
közöl még a szőiő nyári kezeléséről, az
őszibarackfAk betegségein)l, az idei her
nyóinvázióróJ, a legnagyobb szamóca
fajtáról, a nikotinos nyári permetezés
ről, a juniusban vethető zöldségfélékről,

a rózsa dus virágoztatásáról, a pero
noszpóra elleni eredményes védekezés
feltételeiről, a hangyák irtásáról slb.
A dusan illusztrált, szines gyümölcské
pet is közlö két szaklapból a (Növény
védelem) kiadóhivatala (Budapest, V.,
Főldmivelési Mi,nisztérium) egy alkalom
mat lapunkra való hivatkozással dijta
lanul küld mutatványszámot.

Hunya Imre és neje Kiszely Erzsébet
endrődi lakosok vettek egy be1telkes
lakóházat Labnai Mária Ágoston Jó
zsefné gyomai lakostól 2650 pengőért.

Pataki Lajos és neje Megyeri Eszter
gyomai lakosok vettek egy lakoházat
Kató EleImé Zöld Mária gyomai lakos
tóI 900 pengőért

Izsó Lajosné Papp Teréz gyomai lakos
vett egy beltelkes lakóházat Tuba Sán
dor gyomai lakostól 1350 pengőért.

D. Kovács István (nós Püski Rózával)
gyomai lakos vett egy belleIkes lakóhá
zat Vizsnyai Endre és neje L"'czi Anna
gyomai lakostól 2700 pengőérI.

Cs Nagy István (nős lc5a Ilonával)
gyomai lakos vett 2692 négyszögöl cser
getyülaposi szántót egészben, ezenkivül
1 hold 1372 négysző,;öl csergetyülaposi
szántót 1/3-ad részét ifj. jenei Bálintné
ts. Nagy Erzsébet gyomai lakostól 1350
pengőért.

Ágoston Istvánné Kabai Mária a gyo
mai lakos vette egy beJtelkes lakóházat
Szőke ferenc hódmezővásárhelyilakostól

2000 pengőért

Sebők Benedekné Rácz Erzsébet gyo
mai lakos vett 802 négyszőgöl csepüs
kerti lakóház, udvar és szántó ingatlant I
Bene Andrásné Varga Mária gyomai la
kostó 800 pengőérI.

K. Nagy Endre és neje Kovács Eszter
gyomai lakosok ~ vettek <egy beItelkes
lakóházat Téglási istvánné Nagy Teréz
és társaitól 9009 pengőért.

kisk.Kovács Sándor gyomai lakos vett
1 hold 684 négyszögöl félhalmi szántot
Tótka Bálint (nős Czeglédi R6zával)
gyomai lakostól 1000 pengőért.

F. Nagy Sándor és neje Braun Mag
dolna gyomai lakosok vettek egy faty~

tyasi lakóházat Sz. Nagy Tamas és ne
je Bucsi Zsuzsánna gyomai lakostól
1894 pengőért 31 fill.

Dolovi LáSlilÓ és neje Perei Zsuzsán
na gyomai lakosok vettek 1 hold 316
négys7:ögöl és 1 hold 3t6 négyszögöl
pusári szántónak 7/8-ad részét Perei
Mihály (nős volt B. Kiss Erzsébettel) és
társaitól 980 pengöér!.

Mindenfajta kévekötő aratógé
pek és alkatrészek, MANlllA KÉ
VEKÖTŐ ZSINEG. Mindenfajta
olajok - gumi és bőrszijak,utób
biak becserélhetők ócska szijjak
kal - legolcsóbban kaphat6k
WEISZ J. JANoS-NAL MEZŐBE

RÉNYBEN.

J6karban levö üzembiztos segéd
motoros kerél'pár, és egy Blüher, női

kerékpár eladó Endrődön. Gróf Apponyi
u. 19 sz. 2-1

rés ,1elG?s lájékozlatásl nyarolá-!
si helvének könnyed, k'öllség
I1h'nles és s7aKszerü ldielölé·
sére és a va' u'i kedvezmény
minden nyaraló számára való
Ille>/'szerezhelőségéröl. Molnár
Lajos OTI igözgaló a "l-Jyógy
üdülőkúra az egészségvédelem

és a gazdasági élet szolgála/á
ban" c. cikkben részlelesen
fejli ki annak szükségél, ho~y

. a nagy lermészet gyógyiló,
üdítő erejét, minI a különféle
betegségek elhárílására alkal,
mas leghatásosabb éi legol
csóbb gyógytényező! a szeré·
nyebb viszonyok közölI élők

is minél szélesebb körben is
igénybevegvék. A meglérl "kül
földímádó" a baráljál10z irt le

velében beszámol arról a lelki
átalakulásról, amelyel benne a
magyar föld szépsége, roman
tikáia, a magyar néplélek han·
gulala illdiloll el, hogy ma löre,

delmesen beismerje eddigi vak
ságál. A rovalok bőséges anya·
ga, kereszlreilvény és sok s7ép
kép leszi e mindig tetszetős k
pol a fizelővenMglálók, vala·
mint a nyaralni vágyó közön·.
ség körében igen 1l2pszerüvé.
Szzrkesztóség és kiadóhivatal:
Budapest, . ll., Zsigmond u. 9.
A Vendég forgalmi Uiság 20 fil
lérért kapható mindeniitt.

.Külföldi diálwk vendéglátá
sért nyelvekre tanitnak. A Ma
gyar S7ülők Szövelsé~ének

Pedagógiai főoszfálya angol,
fra'ncia, német és lengyel ven
dég, illetve vendégdiákakciót
rendez. A Szövelségvezelő·

sége felkéri azokal a szülőket,

akik gyermekeiket, hozzálarlo
zóikal a nyári hónapokban a
fenlemlilelf nyelvek valamelyi·
kére laniflatni óhajtják, közöl·
jék címükel a Szövelség Peda
gógiai főosztályával. l\ Idro'
gástalal1 külföldi családból
származó diákvendég a lökéIe
les irodalmi nyelvre tanUja
éi lllagyar szülők gyermekéi,
pénzbeli ellenszolgállalás nél·
kül, liszlán a vendéglátásérI. A
mindkét nernbeli vendégdiilkok
kora 10-28 év. Érdeklődók

és jelentkezési lapot kérók szi
veskedienek a ~1agyar Szülők

Szövetsé~énlZk Pedagógiai fó
oszlályához fordulni. Cim: Bu
dapes!, VIII. Reviczky u 7.

Országos vásárok iunius 27-én
Körösladanyban. julius 5,én Dévavá
nyán országos kirakodó és állatvásárt
tartanak.



A .. HON5Z" gyomai csoportja·
elnöksége a csoport tU':ljdonát képező

hallIlagyi 100 hold földj~re haszonbér
lőt keres. FelvilágosilástnYlljt Izsó Ba
lázs a csoport ügyveLetö igazgatója.

x-2
Olajos lajos bornagykereskedőnél

az elismert jó zama!u Tiszavidék!
bornak \iterje 42 fill. 5-2

Hulladékgyilmölcsét gyüjtse ösz
sze és főzze ki pálinkának a Gyomai
Központi Szeszfőzö Szövetkezet
ben. Most már érdemes pálinkát főz

ni, mert a szövetkezet leszállitotta
a fözési dijat literenként 20 fil
lérre. Az epervásárlás megkezdődött

kg.- ként 3 fillérért. 3-2

Gyomai Termelök Szövetkezete
vendéglöje számára üz]elvezetöt keres.

2-2

Sebessy János há7állM sajátterll1é
~ü jó bora 25 literes tételekben, ]jle
renként 40 fillérért kaplIató. 2 - 2

Horlhy Miklós ulca 9 szám alatt
különféle butorok és férfiöltönyök van
nak eladók. 5-3

T. Kocsis Mihály Petőfi ulca 9 szám
alaHi házában egy 3 szobás lakás
kiadn. x-3

Zamatos minőségO, magas foku
ceglédi fehér, ujbor literenként 40
fillérért !(apható Kerekes Károlynál.
Ugyanot! azó bor literje 56 fil/él".

Eladó egy antik polituros kis szek
rény és eQY női iróasztal, 2 drb. réz
ágy,egy ebédlő szekrény. asztal négy
székkti, egy porszivógép slb., slb. Cim
a kiadóhivatalban tudható meg. 3-3

A HOMBÁR Szövetkezelnél a mor
zsol! tengeri csutka méterl1lázsája 2.50
pengő.

Eladii: 38 h'JJd görögállasi szánló
szép tanya épülettel 150 kat. holJ 6
hold szöltvd pincével továbbá megfe
lelő gazdasági épűletekkel holdanként
330 P. 22 kat. hold Pósalll10n - 20
hold és 2xlO hold Póhallllon kedvező

fizetési feltéle\ekkel. 5 hold Őzeden

közel a miluthoz. Eladó házak: 300 P.
től 10 OOO P-ig a község minden részé
ben vallnak n"llam nyilvántartva Kere
sek meghizóilll részére 2 fertály kese
Iyösi és 60 h'lld kőrösön fuli szántót
azonnali kézpénz fizetés mellett.

Izsó BdáLs Ingallan kÖ7.velilő Gyo~

ma, Horthy M. ut 2.
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IOLCSÓBB A BOR I

Boraim kellemes édeskés,

I
tiszta, tökéletes zamaiuakI

és n e m savanyuak.

Székely Ferenc kft
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1v~~wwu~~~~YYUtiUYU~

*

TERFOSZF

**"-'

műtrágya állandóan kapható

*

"MAvAUTU NYÁRI AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. május 22-től 1937. október 2-ig.

Gyoma--c- End rőd:

szu

a Wagner Márton Fiai cég fatelepi irodában

Péti SÓ előjegyezhetö

Érkezik Gyomára

Budapest felől személy reggel 2 óra 21 perckor
Béké~csaba" » ,. 5» 34 "
Mezötur " " »6 ,,30 "
Békéscsaba" sebes "8,, 19 "
Budapest .. személy délelőtt 10 " 21·"
Lökösháza "gyors "11,, 56 "
Budapest" " ,,11 ,,57 "
Lőkösháza személy délután 14 ,,20 "
Budapest" " ,,15 " 24· "
Lőkösháza "gyors "16,, 58 "
Budapest II " ,,17 ,,36 "
Békéscsaba ., személy este 19 ,,26 ..
Budapest " " 20 »39 "
Lőkösháza» » éjjel 23 ,,24 "

]ndul Gyomáról
Lőkösháza felé személy reggel 2 óra 31 perckor
Budapest "" 5 41 "
Békéscsaba" » »6 ,,31 "
Budapest " sebes " 8" 20 "
Lőkösháza " személy délelőtt 10 ,,28 "
Lökösháza gyors "ll 58 "
Budapest "" ,,11 ., 59 "
Budapest "személy délután 14 n 30 "
Békéscsaba"" ,,15 ,,31 »
Budapest· "gyors "16,, 59 "
Lőkösháza "" ,,17 ,,37 II

Mezőlur "személyesle 19" 29
Békéscsaba".. »20 ,,49 "
Budapest "Il ,,23 ,,33 "

Gyoma-Dévaványa viszonylatban nincs változás, illetve
csak annyi, hogy az eddig Dévaványa felől d~lelőtt II Óra 45
perckor érkezett motoros vonat 6 perccel Iwrabban, 11 óra 39
perckor érkezilr.

5.38 11.43 20 43 21.43 ind Gyoma p U. - - érle. 5.32 6.22 20.37
5.50 17&& 205.& 2\.51; érk. Endröd templom tér ind. 5.20 610 20 25

*) Csak hélköznap **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik. Viteldij: 50 fillér.

Endrőd-Gyoma- Püspökladány- Debrecen:
* **

610 ind. Endrőd templom-jér érk. 17 5:; 21.55

t
17 31 21 376.36 I Gyoma " ..

727 Szegh:llom p u. - 16 4, 20.48
8.35 Püspé1kladflny 15.3' 18.52
g 15 , Hajduszoboszió - - - -. 14 5~ 18 10
g 55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" md. 14 1" 17.30

*) Csak hétköznap - **) csak vasárnap és ünnepnap kezlekedik.
Menet·jegy: Sze;;:halomra P 2.30. Hajdus7oboszlóra P 5.90. Debrecenbe P 680.
Menettérti-jegy." P 4 -. " P 1050. P 1250

Endrőd -Gyoma-Szeghalom- Berettyó*ujfal~:

610 ind. Endrőd templom-tér érk. 17.55 21.55

6.36 ~ Gyoma " - - - t 17.34 21.37
727 Szeghalom p. u. - - - - 16.45 20 4R

857 Berettyóujfalu p. u.- - -. 14 ~O 19.1~

9.03 érk. " községháza - - md. 13 uO 190'
*) Csak hétköznap - **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik.

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Berettyóujfaluba P 5.10.
Menettérti-jegy: P 4.-. P 950.

VÉDI,
EGÉSZSÉGÉT

BETEGSÉGÉT
gyógyitja

a Mohai Agnes.forrás természetes
szénsavas ásványvize. Orvosilag

javalva van.
Emésztési zavaroimái, a légzési szer·
vek hurutos bántalmaináL Hatásos a
hugyutak hurut jainál, ves~köbán!al

maknál és köszvényes baJokná/. Jó
eredménnyel használható a vegetativ
idegrendszer,- csalá nkiütések, as thma
és egyéb túlérzékenység okozta
betegségeknél. Csökkenti a gyomor
sav fokozott képzödését, akadályozza
a gyomorégést. Ajánlatos gyerme-

kelmek is
KITONŐ ASZTAlI- ÉS BORVIZ.
A hazai Mohai Agnes-forrás gyógy
vizét népszerű árban forgalomba
hozza a Mohai Agnes-forrás ke
zelősége, Moha, Fejér m. Kapható

mindenütt. Lerakat Gyomán;
Berkov!cs Adolf cégnél.

Vendéglöben is kifejezet1en
Mohai Ágnes-gyógyvizet kérjen.

Igazmondó szérum a rend
őrségen. Az albánia á larnbdí
Birníngharukan az Egyesüll
Államokban él rendőrség két
ve~zcdelme5 gangszt.zr! fogo't
el. A gono'57t.:vőktől nem lud
fak beismerő vallomási kicsi·
karni. cvva F. Rhodes, az Ujvi
lág Jeghir"esebl> elrneorvosa
tilokzalos szer! adolt be neki\<,
s erre vallani kezdtek. Erről és
az amerikai rendőrség vdllató
módszeréról kÖ2öl részkies
ismerfelésl Tolnai Világlapja
leguialJb száma. Több mill!
száz érdekes k~pben mu1alja
be az e'muli hél vi!á~esemé

nyeit A ~azdag larlalomból ki
emelkedik cl londoni gázvéue
lemről szóló beszámoló, Tápéi
László egyelemi fanár cikke,
leglliabb irók novel/ái ('s még'
~zines ludó'5ilások a há borzon·
galó boszorkány kerékről. az
örlgedésról és a kormá lyOl
haló léghajó lörlénelérÓI. Tol·
nai Világlapja egy ~z~ma 20 fill.

SportcsiUagok a rivaldán.
A hir, s sportbajnokokról. ak k a
szin padon is sikene: slerepel
nek, rendkivül érdolkes képek
kel illuszfráll cikkel közöl lj Dé·
libdb uj száma, amely nagy ler
iedeJemben ieent meg. Pompás
illusztrált rádiómüsorokaf. egy
felvonásos szindarabol. premi
erbeszámolókal, színházi plely·
kákaf. nagyszerü filmrovatol és
több minI száz szebbnél szebb
képel lahll az olvasó a népsze·
rü színháli képeslapnan. A D.z
Jibáb egy szám 20 fillér.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
felelős üzemvezető; Wallach Mihály.

1937 junius 26. 6 GYOMAI UJSAG
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Nyaral]o. Eszte;gom-Vaskapu A MÁV nyári menetrendje I U b li káci Ó
erdővel övezett turista vendégházban
(406 m) magas a várostól 45percnyire. Békéscsaba-Gyoma és Gyoma
Napi penzió ötször! étkezéssel P.

3.S0. Mellél<költségek nincsenek. Le- Budapest V'I szon ylatbar'velezés: Paulovits, Esztergom - Vas- I
. kapu. 4-3



XII. évfolyam, 27. szám. ARA 10 FILLÉR. Gyoma, 1937 julius 3.

p O L I T I K A I, T A R S A D A L ES KÖZGAZDASAGI HETILAP

ELŐFIZETÉSI ARAK:
N egyedévre l-30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5-20 P

Befizetések postacsekken :
.Hungaria-nyomda Gyoma" csekks7.ám 18.280.

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

Felelős szerkesztői: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KŐNYVNYOMDA .
G Y o m a. Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyha~ábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Otszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2~ százalék kedvezméNyt adunk.
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A főispáni-pár látogatása Oyomán

A főispáni-pár tisztelgő látogatásai

Elismerés ~ NEP gyomai szervezetének

tehát a holmi jelszavakkal do
rongoló politika, amelyet jó
lesz abbahagyni, mert sem a
kormány, sem a józan magyar
közvélemény nem fogja megen
gedni, de nem is engedheti
meg, hogy a magyar munkásra
távolról sem alkalmazható szó
lamokkal elodázzák a legége
tőbb szociális problémák meg
oldását.

Magyar Testvéreim!

Kis elemista korom ból emlékszem:
amikor Gyomán a vasuti hidat felszen
telték, akkor látlam a Körös hul lám le
rületén, a hid alatt, a tulsó parton, sát
rakat felállilva, ahol megünnepelték a
vasuti hid felavatását. Ez' negyvenegy
nehány évvel ezelőtt volt.

Ma is a Körös hulIámterüle1én gyül.
tünk össze, ho~y egy - talán sokak
szemében jelenték1elennek látszó ese
ményt ünnepeljünk meg. Pedig értékes
vissl-aemlékezésre alkalmas ez a !Íjai
nap I

Nem kell a történelem előtti idők

képzelődését igénybe vennünk, hogy a
melleltünk most szük mederben foly
dogáló Körösünkről elmélkedjünk. Nem
kell a szineket, hangokat a romantikus
mesélők leirásaiból merítenünk, hogy
megszólaHassuk a KörösünkeL

A távolabbi idők feljegyzései ből, a
nagyapáink átéléséből és a magunk éle
Iéból szabadjon egypár emléket fel-

csoportjának csónakjait

A továbbiak során a főispán

Bácsy Eleknének átnyujtolta
Darányi Kálmán mínisztereI
nöknek, a NEP országos vezé
rének megbizólevelét, amely
ben őt a NEP gyomai női

szervezetének elnökévé kine
vezte, egyben arra kérte Bácsy
elnöknöt, hogy odaadóan mun
kálkodjon ezen a területen.

Nemerey Péter bemutatta a
főispáni párnak a jelenlevő

hölgyeket és urakat, azután az
egész társaság a feldiszilett
Körös parton elsétált a lejáró
hoz, ahol a partba vágott lép
csőkön lehetett az avatásra el
készitett csónakokhoz lejutni.

A lejáratnál Wagner Márton
a következő beszédet mondotta:

.lIvlÉLTÓSÁGOS ASSZONYOM l

MÉLTÓSÁOOS FÓ1SPÁN UR l

TISZTELT HÖLGYEiM ÉS URAIM!

tisztelgését.
Gyoma község közönsége ne

vébeu Papp Ilonka több ma
g)ar ruhás leány élen rózsa
csokrot nyujtott át a főispán

nénak, aki ezulial tett elsőiz

ben látogatást Gyomán.

mint az uralkodó rendszer el
len való izgatást. A kGrmány
tagjai azt külön külön és együt
tesen számtalanszor hangoztat
ták, vigyázzunk tehát azzal a
lekomunistázással, mert ma
már jól tudja a világ, hogy az
ilyen ]{ijelentések mögöU több
nyire reakciós törekvések álla
nak. Nagyon is átlátszó dolog

b:zonyitéka a most felállitott
napközi otthon. Kéri a vezető

séget, hogy m u n k a k e d v é t
tartsa meg a jövőben is, hogy
igy együttesen munkálkodhas
sanak az ország javára.

föispáni pár kiséretében jöttek
dr. Sorbán Jenő főszolgabiró

feleségével, dr. báró Maasburg
Kornél szolgabiró és dr. Li
szonyi Imre főispáni litkár. A
főispáni pár elé elsőnek a kis
Nemerey Péter állott és egy
öntudatos, rövid beszéd után
100 szál piros rózsából kötött
csokrot adott át a főispánné

nak. Utána Bácsy Elekné üd
vözölte pár szóval a főispán

nét, majd ifj. dr Kovács János,
a gyomai NEP ifjúsági csoport
jának elnöke üdvözölte a főis

páni párt.

Gyönyörü napsütéses délután
5 órakor a föispáni pár End
rődről jövet érkezett Gyomára
és egyenesen a főszolgabirói

hivatalba hajtatott, ahol fogad
ta a Kovács Gábor fábiró ve
zetésével kivonult előljáróság

a magyar földért, a magyar
nemzetért, ennek a nemzetnek
jogos törekvéseiért véres verej
tékkel dolgozó munkást érdem
telenül, megvető gesztussal le
komunistázzák. Majd akkor
megfelelne nekik a kormány,

amely - ne felejtsék el, - ép
olyan kevéssé tűri el a mun
kásság tendenciózus beállitását,

Dr. vitéz Ricsói Uhlarik Béla
főispán megköszönte a fogad
tatást és jólesően allapitotta
meg, hogy a NEP gyomai
csoportja tevékeny munkát foly
lat, amelynek egyik legszebb

Az elóIjáróság tisztelgése a főispáni-pár előtt

Lelkes ünnepség keretében avatták fel a NEP ifjúsági

Vasárnap délután, a közuti ségét rendezték. 1\1ár előre biz
hidtól jobbra eső füzes elején tositva volt ennek az avatási
nemcsak a vidékieket, hanem'· ünnepségnek a sikere, amikor
a helybelieket is lenyügöző ün- dr. vitéz Ricsóy Uhlarik Béla
nepi szinhellyé képezték ki és főispán és kedves felesége
zászlókkal diszitették fel azt a megígérték az ünnepségen való
helyet, ahol a NEP ifjusági részvételüket, sőt az egyik ke
csoportja által beszerzeU két resztanyai tisztséget is elválal
uj csónaknak felavatási ünnep- ta a fáispánné.

A főszolgabiróságon történt
fogadás után vitéz dr. Ricsóy
Uhlarik Béla főispán és felesé
ge tisztelgő látogatást tettek dr.
Sorbán Jenő járási főszolgabi

rónál, Nemerey Péter banki
gazgató, a NEP gyomai szerve
zetének elnökénél és G. Nagy
László földbirtokoSllál, a NEP
gyomaí kerületi elnökénél, majd
a többi vendégekkel együtt ki
hajtattak a csónakavató ünnep
ség színhelyére, ahova őket

Nemerey Péter takarékpénztárí
igazgató, a NEP gyomai cso
portjának elnöke kalauzolta A

nem bolsevista, - mondotta
vasárnap délután Hunya Benő

endrődi ügyvéd, amikor a NEP
gyülés vendégeit felköszön!ötle.
Igen, mindenki tudja, hogy az
endrődi kubikus, de semmiféle
magyar mezőgazdasági munkás
nem bolsevista, níncsenek fel
forgató szándékai, nem akar
semmi mást, csak élni, tisztes
ségesen megélni. És amikor
csupán csak annyit kér, ami
kor sokszor a kormány prog
rammjába velt szocialis gon
doskodásánál is kevesebbel be
érné, - mint azt dr. Hunya
Benő ügyvéd szintén megálla
pította, - akkor nem szabad
lekommunístázni, nem szabad
az amngyis küzdelmes életét
még jobban elkeseríteni. Saj
nos, nálunk szokás lett, hogy
igen könnyen kommunistának
nevezik azt a munkást, aki fel
mer szólaIni emberi jogaiért.
Az 1!H9 évi rémuralom borzal
mas emlékeit használják fel ar
ra, hogy megfélemlitsék a mín
dennapi betevő falatjáért, né
hány darab ingért, ruháért,
lábbeliért, emberségesebb éle
iért instanciázó munkást, pe
dig a szociális igazságtalansá-'
gok megszüntetéséért felemelt
kérő szó még távolról sem
kommunizmus. Legyen vége
már egyszer a hamis jelsza
vakkal dorongoló politikának
és mindazok, akik a munkás
ság helyzetén segíthetnek, te
kintsék legalább a kormány
programmját irányadónak. Vagy
erről is az a véleményük, hogy
kommunista? Nos, al,kor állja
nak ki nyiltan a kormány el
len, legalább tudni fogjuk, hogy
kik azok, akik nem tudják,
vagy nem akarják megérteni,
hogy az endrődi kubikusnak
csak úgy, mint akármelyík más
magyar munkásrétegnek igenis
joga van a mainál nagyobb
darab, fehérebb és puhább ke
nyérre. Legalább tudni fogjuk,
hogy kik azok, akik a mai
napság kerékkötöi minden S20
cialis haladásnak. Legalább
tudni fogjuk, hogy kik azok,
akik a maguk vélt igazát csak
azzal tudják megvédeni, hogy

Az endrődi kubikos



Szerkesztői iizenet
M. B. Gyoma: "Gyüjtő fogadás"

"Három pipacsvirág" cimü versei nem
közölhelök. Mondanivalóiban ugyan van
eredetiség, de a vers kellékeivel nin
csen tisztában. Jobb verseket kérünk.

1937 julius 3. 2 GYOMAI UJSAG
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idéznem a mai ünnepnapon, természe-! A fo" "IS paPn a NEP gyoma," napko"Z"I dám beszélgetés közben fagy-
tesen a Körösünkkel kapcsolatban. laltoztak.

-Képzeljük magunkat abba az időbe, atth OnaPe' rt Már alkonyodott, amikor a
amikor Gyoma őslakosai községünknek
csak egy kis területrészén, a legma- főispáni pár szivélyesen elbu-
gasabb részen laktak. Üljünk le egyik Vitéz dr. Rlcsóy Uhlarik Béla a NEP gyomai szervezetének eJ- csuzoU anagyszámu társaság-
ősünkkel a községháza melletti régi főispán a következő levelet intézi e nökéhez : tól és a kijáratig elkisérő tár
Körös-partra, egy olyan tavaszi napon, Ncmerey Péler bankigazgatóhoz, saság lelkes éljenzéssel és in.
amikor a nagyváradi hegyek havát a téssel bucslJzott el az autóval
nagymeleg már hömpölygő áradattá 01- Nagyságos
vasztoita. Mezőtur, Turkeve, Dévaványa, NEMEREY PÉTER urnak távozó fiőspánipártól.
Körösladány felé sík viz minden... A föispáni pár eltávozása
Egy végeláthatatlan tenger terül el takarékpénztári igazgató, után asztaloknál helyezkedtek

előttünk ... Talán akad egy-két kis fe- a Nemzeti Egység községi szervezefénekelnöke, el a vendégelL A fiatalok tánc-
kete pont a láfhatáron, valami maga-
sabb fekvésü terület, ahol valószinüleg GYOMA ra perdüHek. A tábori konyha,

a vízimadarak ezrei repdesnek és köt- 742-1937. főisp. sz. izletes pörköltje, rántolt hala
nek ki. , " és rántott csirkéje kapós volt,

Hogy ez az ősünk min elmélkedhe- A NEMZETI EGYSEG BEKÉSVARMEGYEI csuszoU is rájuk a vinkó. Köz-
tett ilyenkor, ne firtassuk. Bizenyosan SZERVEZETÉNEK ELNÖKE b
nem azon törte a fejét, hogy a késői en meggyujtották a Iampiono-
utÓdok 1937. juniusában ösztönösen Gyula, 1937. junius 28. kat, fűzrőzsével tábortüzet rak-
karolják majd fel a csónakot, az ő éJe- Kedves Barátom! tak. A Körösön fel·le siklottak
tében a legfontosabb közlekedési esz- akivilágitott csónakolL
közl. Ősünk a zugó áradat lehuzódása A tegnap lefolyt szépsikerü csónakavatási ünnepségen
után legelőször az evezők után nyult. ol" , l t I"t' d ' Olyan szines kép volt aze oszova ett e o erjesztése kapcsan értesít/ek, ho!!y a gyo- é IT·' .
Megnézte, hogy mit hozott neki az ár- ~ eg sz ).orös partja, csak most
viz. A halak kifogyhatatlan tömege, mai Napközi Otthon működésének elősegítése céljából 1fiD tudtuk meg, mílyen kevés ál-

amelyből királyi asztalok inyenc falatait pengő segélyt. utaitattam ki egyidejüleg a gyomai járás dozaLtal, . milyen hangulato,

sorozták, nála mindennapi megszokott főszolgabirá'j'ának kezeihez, .augusztus hó l-től leendő ki, helyet tudunk varázsolni a Kő
ételt képeztek. Ma a körösi süllő ki- J'
lójáéri Pesten, kicsinyben kimérve 7-8 fizetésére. rös partjára és nem kell hosz-

pengőt adnak. Ez alkalommal köszönöm meg ujólag _ feleségem szu kilométereket megtenni an-
Ősünk a lélekvesztőjén a sürü náda- nak élvezéséérL

sok közé is bekukkant, ahonnan a sok nevében is - Rajtad keresztül Gyoma község egész kö- Az ünnepség megrendezése

vizimadár tojásainak megkivánt töme- zönségének azt a szíves fogadtatást, amelyben minket a Nemerey Péter és ifj. dr. Ko

gével látja el a háziszükségletét ... A tegnapi lélekemelő ünnepsé!! alkalmával részesiteni szive- . vács János elnökök érdeme. Ők
lehuzódott viz nyomán zöld rét bujasá- ~

ga váltja fel a nemrég tajtékzó hullá- sek voltatok. már régebben vizsgáztak le a

mok tengerét. A tájfajtájú rideg gulya Szivélyesen üdvözöl: rendezési képességeikről, a
is előkeriilt a szükre méretezett ármen- mostani megrendezés is sikert
t tt t ··1 t "I A ·1· é V. .Ricsóy Uhlarik s. k.e eru e ro . SZl aj m nes a Illesz- hozolt nekilL Az pedig ne ked-
szeség délibáb-tengerébe vágtat. Az -----~~ vetlenitse el öket, ha akadnak
ezreket számláló birkanyáj vezető sza- I
mara égtájak szerint és nem torony fogásu és érzelmü egyedei vagyunk vázlatosan elébük rajzolt ősünk, aki még mindig a községünkben,
irányában viszi a legelésző nyájat... szeretett községünknek, akik örömmel az akkori idők nehézségeit le tudta akik az ö önzetlen munkájukat

A szükséges kenyér megtermesztésé- vettük ifjaink kezdeményezését éS meg- küzdeni. Ebb(! meritsen a mai ifjuság nem akarják elismerni, jóllehet
hez is előkerül t a viztől védett hely... hívását a mai avató ünnepéJyre, mert is erőt, bátorítást a jövő életére. Acé- az illetők a közmunkálkodás-
Sokat, többet nem volt érdemes ter- nekünk gyomaiaknak kettős ünnep ez: los iZl1lokra, kitartÓ erőre, józan agyra b

l ·· .. kb ··d ··Ih ···k f" é é ól ügyesen vonJ-ák ki magu-meszteni, hiszen Nagyváradra, több {o run en u vözo et]u szeretett 0- s v ghetellen munkaszeretetre van ~

mint 100 kilométerre kellett a felesle- ispán urunkat és kedves felesége őmél- szüksége annak, aki ma meg akarja kat és csak kritizálni szeret·
get beszekerezni. tóságát, akik áldozatos eljövetelükkel állani a helyét a nagy nemzeti munká- nek. - Azt is remeini akarjuk,

Ha őseink nem vizen akartak vala- alkalmat adnak nekünk, hogi sarkig ban Bizom benne, hogy a gyomai if- hogy akik távolmaradIak az
hová eljutni, kű!önösen őSz@ nyárig, kitárjuk előttük hódolÓ gyomai szivUn- juság megfelel ennek és az acélos iz- ünnepségnek a főispáni pár fo-
lóháton kellett járniuk, mert a feneket- ket és boldogan kiáltjuk az egész ha- mok kimunkálásában a relavatandé cSó- d l
len sárban elmerült volna az ember. tárunkba elhangzóan, a !'zivUnk mélyé- nakok szent eszközökké válnak. ga ásáva járó közösségi és ta-
Az alföldi ősmagyar találmánya volt a ből fakadó érzésünket : É I j e n a fő - Méltóságos Asszonyom! Nagyságos lán kötelező aktustól, a jövő-
sárhajó. A lucskos sárra rááJliiotta a i s P á n i p á r! !! Asszonyom! Kegyeskedjenek a csóna- ben ők is hozzájárulnak, ha a
hajóját, elébe fogta a lovát és csuszott Méltóságos Főispán Ur! Őn már kokat felavatni III községünknek olyan előkelő

a hajó a sár tetején .. - annyi kézzelfogható tanujeIét adta an- A nagyhatású bes2éd elhang- vendégei lesznek, mint most is,
Állitólag boldogabb volt akkor a ma- nak, hogy Gyoma népét, rend és rang- zása után a főispánné balján azoknak az ünnepélyes fogadá-

gyar. Ha aszály vagy más elemi csapás különbség nélkül becsüli és támogalja.
miatt nem termett kenyere, husa min- -Higyje el nekem, Gyoma község lako- Bácsi Eleknével a daliás, für- sánál a személyes me@jelenés-
dig volt elég, ilyenkor kenyér nélkül sai ezt sokra értékelik, mert tudják, dődresszben álló 6 evezős sor- sel is kiveszik a kötelező ré-
ette a hust. Nem voltak kenyér gond- nekünk Békés vármegyében még nem fala között levonultak az ava- sz üket.
jai, mint a mai utódainak... volt főispánunk, aki ennyire törődött tásra készenálló csónakokhoz, "..... ..~__..............

A nagy Széchényi terve testet öltött. volna velünk gyomaiakkal és annyit se- ahol elsőnek a főispánné egy V' é é-
Ma szük mederbe szorilva folydogál gitett volna rajtunk, mint Méltóságod. ~ It 22 avatás. A Wagner
mellettűnk a jó öreg Körös. Nem ment Áldja is meg érte a magyarok Istene. pezsgős üveggel a "Gabriella" Martor. Fiai gyomai cég beltagját :
könnyen a zabolázás. Még ma is mu- Méltóságos Asszonyom! Engedje csónakat avatta fel. A második Váry (Wagl1eJ) József emléklapos
togatja néha a hajdani hullámok fel- azzal folytatnom : Még nem volt Békés ütésnél a szilánkokra törött századost n Ors7ágos Vitézi Szék

° f' á é I f'·· á· . . a Rendbe felvette. Az uJ· vitéz aborzolt taréjat, ... de nem elünk tőle, v rmegy nek o yan OISp nJa, akI a ml üvegből kibuggyant pezsgővolt
h II ' k . k' . é··· ..' t l·· k·' ~~ ~ vitézi es~:üt junius 2 -án Gyulánmert a u amo agyagos szme a 1- gyomaI n pl osszeJove e un on meg- a keresztvize az avatási aktus- S

törni szándékozo erő megtörését mutat- tisztelte volna lakosságunkat nagyrabe- a megyei zék hivatalos helyisé-
ja a jól megépitett agyaggátakon : a csült eljöveleláve1. Mi ezt megjcgyez- nak és fent a partról harsány gében letette.
mérnöki tudáson és az emberi munkán.· zük magunknak. Mi ezért hálásak aka- éljenzéssel vette tudomásul a A Gyomai Szeszfőző Szövet
A beláthatatlan tenger helyén ma si- runk lenni. Mi a magyar ember hö\- publikum, hogy a "Gabriella" kezet érlesíti alakosságo!, !zogy
kérdús buzát aratnak keménykötésű gyek iránti lovagias érzésével J\\éltósá- csónak átesett a keresztségen. az eper főzés m!Ír megkezdődött

magyarok. A buja rendet nótázó leá- god hozzánk jövetelét nemcsak udva- Utána Bácsi Elekné hatalmas literenként 1,30 fillérért mindenki
nyok gyüjtik A sás, a nád helyén tar- riassági elismeréssej vesszük, ezért ft!- olyanra hagy;a a pdlinkájdt, ami-
lóvirágok, pipacsok tarkasága teszi szi- ajánljuk minden erőnket és készségűn- lendülettel sujtott le a hajó ol- lyenre akarja. _ A most kisüs-
nessé a délibáb buza-tengerébe vibrá- ket: jöjjön el Méltóságos Asszonyom dalára és az ő pezsgős üvege tönfőtt eperpálinka 5 liter véte/nél
ló határt... máskor is hozzánk. Segitsen szegénye- is szilánkokban hullott széjjel és 280 P kisebb véleInél 320 P be
ős~~~~~~.uzunk a boldognak tartott ink nyomorán enyhiteni. Leányaink, a pezsgő a hajó oldalán csur- kerül literje. - Kapható a Szesz-

Itt vagyunk a Körösünk hullámterén, asszonyaink irányításában álljon az él- gott le a Körösbe : a nSarolta" főzdében vagy Kruchiá Lajosnál
ahol alig egy bónapJ"a még a talpu.nk re és mi ezekben az áldozatos teljesi-. Gyomán Gróf" Tisza István utOll.

té kb b· '1' k b h csónak IS átesett a keresztségen. 'j,
alatti rét vizzel volt borilva. Kellemes se en IzonYI JU e, ogy a gyo-
érzés a süppedő agrár perzsa szőnyeg maiak megbecsülik a hozzájuk leeresz- A főispáui pár a lent álló
alattunk. De ez is biztos talaj ahh01:, kedőket . . . szük kiséreUel még beverték a
hogy a Nemzeti Egység Pártja gyomai A jó öreg Körösűn1{ön karcsu csÓ- hajószegeket, azután feljöttek a
T á á k . ó k tó·· énakokat avalunk ma. Ezeken ed7Zék partra, ahol egy hosszu asztal-IluS g na mal cs na ·ava unnep~ - Illeg ifjaink izmaikat és lelküket: Ha ~

gén elbirjon bennünket, akik a mai len- f;iradt karjaikat Ieeresztik .egy kis pi- nál foglaltak helyet a hozzájuk
dületes magyar életben különböző fel- henőre, jusson eszükbe néha az előbb csatlakozott gyomaiakkal és vi-



"lassan diadalmaskodik az alföldi gondolat"

Jelentős politikai esemény
szinhelye volt vasárnap délután
az endrődi Népház. A N E P
vármegyei szervezete itt tar
totta meg nyári vándorgyülését,
amelyen mintegy ötszáz ember
vett részt, köztük Gyula, Bé
késcsaba, Orosháza, Nagyszé
nás, Szarvas, Békés, Mezőbe-

v"á egyel szervezeteinek
se egs:zemléje End ödön

csak az egységes munka és
egységes nemzeti közvélemény
adja meg az erőt a kormány
nak, ugy belpolitikailag, mint
külpolitikai tárgyalásai során.

A főispán ezután átadta, G.
Nagy László, Kalmár Imre,
Kovács Libor, Varju Imre, Or
bók. József és Uhrin Mihály
pedig átvették megbizólevelü
ket, majd Orbók József köszö
netet mondott a beléjük helye
zett bizalomért és tisztségviselő

társai ~evében is megigérte,
hogy Intartanak a megkezdett
uton.

nek, dr. Darányi Kálmán mi
niszterelnök úr őexcellenciájá

nak megbizásából a járási és
a községi NEP szervezetek ve
zetőinek átadom a már elfog
lalt tisztségükre szóló megbizó
leveleket. Átérzem munkájuk

fontosságát és tudom, hogy

rény, Kondoros, Gyoma NEP
elnökei, alelnökei és választmá
nyi tagjai, valamint Papp Sán
dor, a NEP országos titkára,
Vági Márton gépészmérnök, dr.
Molnár Sándor, aNemzeti Mun
kaközpont igazgatója, dr. Piu
kovilchJózsef,az Országos Zöld
mező Szövetség igazgRtója.

E
Jla

rint annyira speciálisak, hogy
azok előállitásával az ipar nem
nagyon foglalkozik. Végül arról
beszélt, hogya háziipar nem
megélhetést akar nyujtani, ha
nem az üres téli hónapok alatt
akarja foglalkoztatni a falusi
lakosságat és ezzel lehetősécret

l:>

kiván nyujtani arra, hogy nyári
keresetüket kiegészitsék és meg
élhetésüket biztosabb alapokra
helyezzék.

A nagysikerü előadáshoz vi·
téz dr. Ricsóy Uhlarik Béla fő

ispán megjegyezte, hogya házi
ipar megindítása és fej lesztése
terén szívesen segitségére lesz
az endrődieknek, ha kell, anya
gílag is támogatja öket, csak
forduljanak bizalommal hozzá.

Az öntözés megsokszorozza a termést

Népházban A háziipar célja
Gömbös Gyula célkítüzéseiröl Következett Vági Márton gé
emlékezett meg és hangoztatta, pészmérnök előadása a házi
hogy ezeket a célkitüzéseket ipar lényegéről és fontosságá
utóda: Darányi Kálmán mi- ról. Hangoztatta, hogya házi
niszterelnök is követi, végül ipar nem népmüvészet, hanem
rámutatott arra az ügyszeretetre épen ugy termel, mint más ipar,
és áldozatkészségre, amellyel de nem annyira piacra dolgo
dr. Tüköri József földbirtokos, zik, hanem önellátásra törek
a NEP endrődi szervezetének szik, amennyiben a saját ter
diszelnöke a NEP endrődi méséből és erejével önmagának
szervezetének ügyeit irányítja. használa j tárgyakat termei. Til
Beszédét dr. Tüköry József él- tak~~ott az el,len, mintha a
tetésével fejezte be. Dr. TÜkÖ-I háZllpa~ kont.arokat ~evel~e,
ry József elutasitotta magától az ~ert mI.nden mkább tav~l ali
elismerő szavakat és hangoztat- tole, mmt az, hogy az Iparo
ta, hogya NEP endrődi szer- sok keresetét rongálja. Ez még
vezetének eredményes munkás- a?ban az e.setben s.e~ köve~ke.
sága elsősorban a vezetőség, ZIk be, amIkor a hazllpar pIaC
köztük Klinghammer Sándor ra dolgozik, mert a háziipar
títkár buzgalmának és odaadá- által előállitoll áruk rendsze-

sának köszönhető. Poharát az
ő egészségükre ürítette.

A vándorgyülést déli 12 óra-I
kor társasebéd előzte meg a
Népház emeleti nagytermében.
Az első fogás után dr. Tüköry
József földbirtokos, a NEP end
rödi szervezetének diszelnöke
Horthy Miklós kormányzóra
lelkes hangu felköszöntöt mon
dott, majd Hunya Benö ügyvéd
üdvözölte a megjelent vendé
geket. Beszéde során igyekezett
eloszlatni azt a téves hiedel
met, mintha az endrődi kubi
kosság kommunista érzelmü
volna. Papp Sándor NEP or
szágos titkára a reviziós gon
dolat ébrentarlásának szüksé
gességéről beszélt, majd a ven
déglátó Endrőd község lakos
ságára ürítette a poharát. Kling-
hammer László, a NEP end
rődi szervezetének titkára

·Diszebéd a

mány szociális érzéssel telitett
politikáját. Beszéde során töb
bek között a következőket

mondotta:

Az egységes munka és
az egységes közvéle

mény ereje
Dr. Tüköry József után vitéz

dr. Ricsóy Uhlarik Béla főis

pán szólalt fel és többek kö
zött a következőket mondotta:

- Örömmel jöttem Endrőd

re és kedves kötelességemnek
teszek eleget, amikor a Nemzeti
Egység Párt országos vezéré-

Liga nevébe Vörös Klára tani
tónő, a Leányegylet nevében
Szabó Esztike, a Gazdaleányok
Egyesülete nevében pedig Kal
már Bsztike mondott néhány
szívből fakadó üdvözlő szót,
egyuttal egy hatalmas babérko
szorúval kedveskedett a főis

pánnénak. Ezután következett
az endrődi hölgyek bemutatá
sa, amelynek végeztével a fő

ispán és felesége látogatást tet
tek Kalmár Imre községi biró-

nál és Csernus Mihályapátple
bánosnál.

A főispáni-pár lelkes fogadtatása
Ebéd után a vándorgyülés

közönsége a községházán gyü
lekezett, ahol délután 2 órakor
ünnepélyesen fogadták a vándor
gyülésre érkező vitéz dr.Ricsóy
Uhlarik Béla főispán és felesé
gét. Az iilusztris vendégeket
elsőnek Harsányi Böske üdvö
iölte a községháza elött, majd
egy hatalmas rózsaCsokrot nyuj
tott át a főispán feleségének. A
hi vatalos fogadtatás. a község
házán ment végbe. Itt Harsá-
nyi László főjegyző köszöntötte
a főispáni párt, utána a Női

A délutáni vándorgyűlés

A vándorgyülés délután fél
3 órakor kezdődött a Néph~z

mozi termében. Ezen a gyülé
sen megjelent a főispánon és
feleségén kivül vitéz dr. Márky
Barna alispán és felesége, va
lamint a budapesti és megyei
vendégek és természetesen a
NEP endrődi szervezetének
tagjai.

A gyülést Kalmár Imre köz
ségi biró nyitotta meg. Utána
dr. Tüköry József földbirtokos,
a NEP endrődi szervezetének
diszelnöke emelkedett szólásra
üdvözölte az egybegyülteket:
majd röviden ismerlette a \':01'-

Kienítz Vilmos, a gyulai ár
mentesitő igazgató főmémöke

az alföldöntözésrőltartottmind
végig rendkívül érdekes elő

r.dást. Rámutatott arra, hogy
az öntözésnek elsősorban ott
kell fejlődnie, ahol alakósság
sürü, mert ítt többtermelésre
van szükség és mert az öntö-

. zéshez igen sok munkáskéz kell.
Előadása további során szám
adatokkal igazolta, hogy mi
csoda előnyei vannak az öntö
zésnek. Tengeribői például az
öntözetlen területen 25-32 mé
termázsa, az öntözött területen
35.......40 métermázsa tengeri te
rem katasztrális holdanként.
Burgonyából 1 hold öntözött
terület 140 métermázsa termést,
az öntözetlen terület csak 60
70 métermázsa termést hoz. A
bolgárkertészek egy katasztrá
lis hold öntözött területen éven
ként minimálisan 1500, maxi
málisan 4500 pengő értéket is
termelnek. Igaz ugyan, hogy ha
mindenki áttér az öntözésre,
ugy bekövetkezhetik az ugyne
vezett tultermelés állapota,
amikor az értékesitée majdnem
lehetetlenné válik, ettől azon
ban mindaddig nem kell tarta
nunk, amig a saját szükségle
t~inken kivül egész Nyugat- és
Eszakeurópa szükségleteit ki
nem elegitettük. Piacunk tehát
hőven volna, csak a többter-

melés legnagyobb előfeltételét,

az öntözést kell megvalósitani.
Dr. Molnár Sándor, a Nem

zeti Munkaközpont igazgatója
a kormány szociális intézkedé
seit ismertette, majd figyelmez
tetett a liberális saj tó törekvé
seire. amelyek szöges ellentét
ben állanak a nacionalisla népi
P9litikával.

Miért fontos a
rétgazdálkodás

Dr. PJukovits József, a Zöld
mező Szövetség Igazgatója az ál
lat!enyésztéssel kapcsolatban r8
mulatot! a takarménytermesztés
elsőrendű fonlosságára. A tiszán
tuli állattenyésztés azért áll a du
nántuli állattenyésztés mögöt!,
mert itt sokkal fejlettebb a rét
gazdáI kodás.

Marhahizlaló istállókat
az Alföldre

R;;jk Endre Hangya Szövetke
zeli oszlályigazgaló az állatállo
mány növe!ésénél szövetkezeti ala
pon való megszervezésél sürgette.

Klillghammer L:íszló endrődi

NEP titkár beszélt ezután. majd
vitéz dr. Ricsóy Uhlarik Béla fc
ispán és vitéz dr. Márky Barna
alispán megigérték, hogy az el
hangzott felszólalásokat komoly
meggondolás lárgyává teszik.

A vándorgytilés a Hymnusz
hwgjaival ért véget.
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Gyomai Ujság nyomdájában
egy jó családból származó fiú
tanuIónak és egy 14-15 éves
ügyes leány felvétetik.

Orvosok a babona ellen. Ho
gyan vivlák meg gigás"li harcukat
a Rockefeller alapitvány orvosai
a primiliv népek b3bonáivaJ, ar
ról számol be Tolnai Világlapja
legujabh száma, amelynek gazdag
tartalmából kiemel ked nek még a
felhőkarcolók világának tüzolt6i,ól
a röntgen kezelés csodá;ár61 s a
négerek különös házassági szoká
sairól szóló riportok. Ezenki vül
löbb mint száz érdekes kép s a
legjobb irók novellái teszik válla·
zatossá és szórakoz!atóvá Tolnai
Világlapja legujabb számát. Tol
nai Világlapja ára 20 fillér.

A gyomai kir. jbiróság,
mint telekkönyvi hatóság.

1084/J937. tk. szám.

Arverési
hirdetmény~kivonat

Fehér Miklós Gépgyár rt. végrehaj
tatónak Ladnai Lajos és neje sz. Kéri
Mária végrehajtást szenvedők ellen in
ditott végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási árverést
7905. P. f. tőkekövetelés és járulékai
behajtása végett a Gyoma községben
fekvő, s a gyomai 7693. sz. tkvi betét
ben A t l sor. 5581. hrsz. 3 h 1037.
öl területü Tanyaföldön fekvő szántó
nak Ladnl'i Lajos (nös Kéri Máriával)
nevén álló 1/4. részre 1150. P. kikiáltási
árban elrendelte.

Az árverést 1937. évi julius hó
26. napján d. e. 9 órakor a telek
könyvi hatóság helyiségében fog
ják megtartanI.

Az árverés alá eső ingatlant fehér
Miklós Gépgyár rt. végrehajtató érde
kében a kikiáltási ár kétharmadánál, a
csatlakozottnak kimondott Szécsi Már
ton érdekében 7905-P-nél, Buk Adolf
érdekében 10105. P.-nél, Magyar fran
cia Biztositó rt. érdekében 10805 P-nél
alacsonyabb áron eladni nem lehet.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10. száza
léka, amelyet a magasabb igéret ugyan
annyi százalékára kell kiegé~ziteni.

Gyoma, 1937. évi március 31. napján.
Dr. Molnár sk. kir. jb.

Kiadmány hiteléül:
Szilágyi dijnok.

erdővel övezett turista vendégházban
(406 In) magas a válostól 45 percnyi re.
Napi pell7.ió ötszöri étkezéssel P.
3.S0. tVlellékköltségek nincsenek. Le
velezés: Paulovits, Esztergom - Vas
kapu. 4-4

Publikáció

Mindenfajta kévekötő aratógé
pek és alkatrészek, MANllLA KÉ
VEKÖTŐ ZSINEG. Mindenfajta
olajok - gumi és bőrszijak,utób
biak becserélhetők ócska szijjak
kal - legolcs6bban kaphatók
WEISZ J. JANOS· NAL MEZŐBE

RÉNYBEN.

lukács Gergely egy tiszte:iséges
házvezetőnőt keres azonnali belé
pésre. Hunyadi ut 31 sz.

Mákfejet és szárat magas áron
megveszi a Gyomai Termelők Szövel
kezete. 2-1

Használt játékokat kérünk a nap
közi otthon szegény gyermekei részére.
Alveszi a besenyszegi iskola vagy a Bé
késmegyei Áll. Takarékpénztár.

Aratógépekhez manilla leg01-
cs6bban beszerezhető V. Kovács
lajosnál Hősök emlékútja 30.
szám. 3-3

A "HONSZ" 9yómai csoportja
elnöksége a csoport tulajdonát képező

halmagyi 100 hold földjére haszonbér
lőt keres. felvilágositást nyujt Izsó Ba
lázs a csoport ügyvezetö igazgatója.

x-3

Olajos lajos bornagykereskedőnél

az elismert jó zamatu Tiszavidék!
bornak literje 42 fill, 5-3

Hulladékgyümölcsét gyüjtse ösz
sze és főzze ki pálinkának a Gyomai
Központi Szeszfőző Szövetkezet
ben. Most már érdemes pálinkát főz

ni, mert a szövetkezet leszállitoUa
a főzési dijat literenként 20 fil
lérre. Az epervásárlás megkezdődött

kg.-ként 3 fíllérért. 3-3

Horthy Miklós utca 9 szám alatt
különféle butorok és férfiöllönyök van
nak eladók. 5-4

T. Kocsis Mihály Petöfi utca 9 szám
alatti házában egy 3 szobás lakás
kiadó. x-4

A HOMBÁR Szövetkezetnél a mor-
zsoll tengeri csutka métermázsiija 2.50
pengő_

Zamatos minőségü,magas foku
ceglédi fehér, ujbor literenkénl 40
fillérért kapható Kerekes Károlynál.
Ugyanott az 6 bor literje 56 fillér.

J6karban levő üzembiztos segéd
motoros kerékpár, és egy Blüher, női

kerékpár eladó Em1rődön.Gróf Apponyi
u. 19 sz. 2-2

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.

Hungária könyvnyomdavállalat, Gyofra
felelős üzemvezető: Wallach Mihály.

Haszonbérbe 126 kat, hold 2 nagy
tanya épülettel ketlönek is kiadó.. El
adó 1000 n.-öl révlaposi szántó. Eladó
a vasuthoz közel egy 3 szobás mellék
helyiségekkel jó karban levő ház. Tán
csics Mihály uton 2 szobás Andrássy
uton 2 szobás. Bercsényi uton két szo
bás cserepes továbbá Horthy Miklós
uton nagy üzJelház piactérhel. közel.
Érdeklődűk forduljanak Izsó Balázs in
gatlan közvetitő irodájához.

*

.se..

Sporthirek

AI."

GySC ből Fekete, Kiss S., Jenei és INyataljon Esztergom.Vaskapu
Kárpáti játéka érdemel dicséretel. Becs
kő kifogáslalanúl vezetett.

GyTK ifj. - ETK ifj. O--O.
Endrőd, bajnoki, biró: Takács Lajos.

A GyTK ezzel a döntetlennel megsze
rezte az első pontot.

Julius 4.-i ifj. bajnOKi mérkőzések :
Gyomán: GyTK-GySC, Mezőtúron :
Szövőgyár-MAFC, Turkevén. TAC
ETK.

GyTK ifj. csapata junius 29-re.
M.MÁV .elleni meccsére nem utazott el,
mert a hétközí ünnepen az ifj. játéko.
sok munkaadóíklól nem kaptak szabad
ságol. Ugyancsak nem íelel1t meg Tur
kevén a Szövőgyár ifi. csapata sem. -

MAfC-GySC: 4-3 (2-1)
Mezőtur. ifj. bajnoki, biró dr. Magyar.

Góllövők: a GySC ből Győri, Biri
és Kruchió MA rC· ból: Lukács ll. 3
és Magyar ll.

ll. oszt. döntő: Battonyán. Békési
TE-Battonyai TK 4-2 (l-2). Megér
demelten győzött a BTE Csüllög és
Szöllősi 2-2 góljával.

Garai Sándor közhírré teszi, hogy
megszerezte az ácsmesIeri képesitést,
tehát kéri az épiltetőket, ha bármiféle
nagyobbszabásu ács111~nkára lesz szük
ségük, kérjenek töle is ajánlatot. 5-1

Országos vásárok: Julius 5
én Dévaványá[l, 9 ·én, 10 -én II 
én Mezöberényben orsli-ígos kira
kodó és/állalvásárl· tartanak.

.,
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PORT

"MAvAUT" NYÁRI AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: ,1937. május 22-től 1937. október 2-ig.

Gyoma-Endrőd:

610 ind Endrőd templom-tér érk. 17.53 21.53

6. 3G t Gyoma" !J 17.34 21.3'
727 Szeghalom p u. SI. 16.45 20.48
8·')7 Beretlyóujfalu p. u. . I 14 00 19.11

903 érk. " községháza ind. 13 50 190')
*) Csak hétköznap - **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik.

Menet-jegy: Szeghalol1lra P 230. Berettyóujfaluba P 5.10.
Menettérti-jegy: P 4.-. P 950.

BISE-GySC 2",1 (0",0).
Gyoma. bajnoki; biró: Becskő.

BISE : Pocsai, - Batizi, fábián l, 
Fábián ll., Bura, Kiszely,-László, Szücs,
Kiss, Liszkay, Veres.

GySC: Lőrincz, - fekete, Ugor; 
Imre, Kiss S, Jenei, - Szrnkányi, Kár
páti Barta, Oláh, Kiss D.

GySC támadásaival indul a meccs
és 12. p.-ben Barta mellé lövi Kiss jó
átadását. 19. p.-ben kornert ér el a
GySC, de Szmkányi kapu mögé rugja.
Nagy kedvel játszik a GySC és 37. p.
ben Kárpáti szép kornerét Jenei ember
be lövi, majd Kiss átverekszí magát 3
emberen, de főlé lő. Barta \·eszélyes
lövésébe pedig jól dobja magát az
ügyes békési kapus. félidö végéig ered
ménytelen GySe- ostro111.

Szünet után egyenlőre még folytató
dik a GySC főlénye, 7. p.-ben Kárpáti
jól veszí át Jeney szép passzát, de kő

zelről fölé lő, Kiss távoli lapos bombá
ja pedig kapu előtt surran el, GySC
csapatát felőrli a nagy iram és foko
zatosan visszaesik. A békésiek viszont
erősen rákapcsolnak és lövik a gólo
kat. 16. p.-ben László taccsdobását
Liszkay lehuzza s pattogós lövése a
kapu jobbsarkába köt ki (I-O). Gól
után erősit a BISE és a 18-ik perc
ujabb gólt hoz. Szücs magasan előre

rugott labdáját Lőrincz rosszúl fogja
és kiejti s a ráfutó Liszkay az üres
kapuba továbbit ja a labdát. (2 O) A
BISE a 26 percben súlyos védelmi hi
bából ujabb gólt ér el, de ezt ofszejd
miatt a biró érvényteleniti. A mérkő

zés végefelé erösit a GySC is. A végig
lelkesen és fáradhatatlanul küzdő Kiss
megy centernek és a 44. percben meg
szerzi a GySC egyetlen gól ját.

XX"II'IXIIII'Xlllljllllm'IIIIIIIII'I'UalljiX11X'*

Endrőd-Gyoma- Püspöl<ladány- Debrecen:
* **

6. 10 ind. Endrőd templom- tér érk. 17 G5 2P"
6.3D I Gyoma " . t 17.34 21 3;
727 Szeginlom p u. . 16 45 20.48
8.35 'ff Püspöklad.1ny . 15.37 18.52
915 , HajduszoboszIó . .. 14 53 18 10
9 [>5 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 14 15 17.30

*) Csak hétköznap - **) csak vasárnap és ünnepnap kczlekedík.
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus70boszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti jegy:.. P 4.-. P 1050. P 12.50.

Endrőd -Gyoma-Szeghalom-Berettyóujfalu:
* **

5.38 17.43 20 43 21.43 ind Gyoma p. u. érk. 532 6.22 20.37
5.50 17.GG 20 5G 21.5G érk. Endröd templom· tér ind. 5.20 610 20 25

*) Csak hétköznap **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik. Viteldij: 50 fillér.

G-yoInai Körö§ Strandfürdő I
Wagner féle kabinbérlet kedvező filléres használattal

Egy kabin 2 személy részére 20 fillér .
Egy nagy kabin család vagy több személy részére - 40 »

Egy személyes idénybérjet kabin használattal 2.- P

I
Egy családi kabin kedvező megegyezés szerint - 8.-12.- P-ig
Uszni tanHás gyermekeknek egy lecke 20 fillér
Tyukszemvágás - - - - - - 40 fillér

Szives pártfogást kér: SZAUKÓ MIHALy fürdő mester.

4ti

BETEGSÉGÉT
gyógyítja

a Mohai Agnes-forrás természetes
szénsavas ásványvize. Orvosilag

javalva van.
Emésztési zavaroknál, a légzési szer
vek hurutos bántalmainál. Hatásos a
hugyulak hurutjaínál, veseköbántal
maknál és köszvényes bajokná!. Jó
eredménnyel használható a vegetatív
idegrendszer,-csalánkíütések,asthma
és egyéb túlérzékenység okozta
betegségeknél. Csökkenti a gyomor
sav fokozott képzödését, akadályozza
a gyomorégést. Ajánlatos gyerme-

keknek is.
KITŰNŐ ASZTAli- ÉS BORVIZ.
A hazai Mohai Agnes-forrás gyógy
vizét népszerű árban torgalomba
hozza a Mohai Agnes-forrás ke
zelősége, Moha, Fejér m. Kapható

mindenütt. Lerakat Gyomán;
Berkovics Adolf cégnél.
Vendéglőben ís kifejezetten

Mohai Ágnes-gyógyvízet kérjen.

EGÉSZSÉGÉT
VÉDI,
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ELÖFIZETESI ARAK:
Negyedévre "30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5-20 P.

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

Lapzárta c s ti t ö r t ök este 6 óra
Megjelenik minden szombaton reggel.

F@lelős szerkesztő: WAGNER MARTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o tn a. Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22:

Hirdetések dijszabásai:
Egyhali'ábos (55 mm széles) I cm. magas hirdete~

20 fillér. Ötszöri hirdetésnél tO százalék, tizszerinél
15 százalék, I negyedévi hirdelésnéj 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2b százalék kedvezményt adunk.

_.. A csépógépek búgása
lesz egyidőre a halál' leg
szebb zenéje. I -)len áldcísa
legyen annak a párszáz
munkás-testvérünknek és
gazdá.inlmak a munkájá.n.
akik a cséplés nehéz Illun
l<élját véttzik. W

ügyelőnői szerepre vállalkozott
úrhölgyek mellé egy állandó
gondnoknöt állitottak be, aki
gondoskodik a gyermekek tisz
tán tarlásáról.

A gyermek napközi otthon
céljaira egyébként még mindig

.érkeznek adományok. Legulóbb
az ipartestület cipészszakosz
tálya által rendezett tarka est
jövedelméből 5 pengőt juttattak
erre a célra. Ha nem is sok
az az 5 pengő, de minden
esetre komoly adomány, amely
követésre serkent. Ha minden
erkölcsi testiHet csak annyit
adna, akár arra is lehelne gon
do�ni' hogyagyermeknapközi
olthont ldbővitsék.

ai szerv zete kci ' t
-dévaványai t
érdekébén

téz dr. Ricsóy Uhlarík Béla fő- az ügyben az országos pártel
ispán, arra az esetre, ha Szol- nökség kapcsolatot keresne Szol
nokvármegye az út szolnokme- nokvármegye ali-;pánjt;ival és
gyei szakaszának kiépitésére vitéz dr. báró Hellenbach Golt
vonatkozólag érdemleges hatá- fried országgyülési képviselő-

rozatot hoz, Békésvármegye is vel, aki a dévaványai érdekek
megteszi a szükséges inlézke- szószólója és velük egyetérlés
déseket. Végül annak az óhajá· ben dülőre vinné az üf!yet. A
nak adott kifejezést a választ- választmányí ülés ezzel véget
mány, hogy jó volna, ha ebben ért.
~~RRRRRAARAftAAAAAfiAAAAAA~AAAAAARAAAAAARAftftAAAAAAA

Napról-napra' fejlődik

a EP gyermek napközi

otthona
Örömmel állapitjuk meg, hogy

a NEP gyomai szervezete állal
felállitott gyermek napközi oU·
hon nagyon szépen működik.

Az ujabban befoly! adományok
már azt is lehetővé teszik, hogy
a napközi otthonban elhelyezett
gyermekek részére uzsonáról
is gondoskodjon a NEP gyomai
szervezete. Körülbelül egy hét
óta tejet, lekváros- és mézes
kenyeret kapnak a gyermekek.
akiknek egészségügyi gondozá
sáról is gondoskodás 1örtént.
Dr. Vince Endre községi orvos
rendszeres egészségügyi felügye
lelet gyakorol a napközi otthon
kis lakói felett, azonkivül in
tézkedés történt a gyermekek
megfelelő ápolására is_ A fel-

gye
tt yom
kiépít' se

AN
indít

A NEP gyomai szervezete
julius 4-én, vasárnap Nemerey
Péter elnöklete alatt választ
mányi ülést tartott.

A folyó ügyek letárgyalása
után Nemerey Péter ismertelte
azt a levelet, amelyet Ivády
Béla, a NEP országos elnöke
intézett hozzá, mint a NEP
gyomai szervezetének elnöké
hez.

A levélben I vády Béla elis
merésének adott kifejezést a
NEP gyomai szervezetének mü
ködése felett, majd szószerint
a következőket irta: "Bizalom
mal váromaz eddigi lelkes és
értékes munka alapján a szer
vezet vezetőségének a szerve
zeti élet fellendítésére irányuló
továbbí működését."

I vády Béla ezután kilátásba
helyezte, hogya gyomai köz
ségi problémák megoldásában,
a NEP gyomai szervezetén ke
resztül, segítségére lesz a köz
ségnek, ha ilyen kéréssel hoz
záfordulnak.

Nemerey Péter elnök indit
ványára a választmány elhatá
rozta, hogy az országos elnök
elismeréséért köszönetet mond,
egyben rámutat arra, hogy el
sőrendű érdeke fűződne Gyo
ma községnek ahhoz, ha a gyo
ma - dévaványai útat sürgősen

kiköveznék és avasuti körös
hidon gyalogjárót létesítenének.

A Gyoma-dévaványai út ki
kövezésével kapcsolatban tudo
mására bozzák Ivády Béla or
szágos pártelnöknek, hogy vi-

bünJellenü! zsebrevágni ! minden é v b e n elad egy
Az a gazda. aki az ujbu- mer1!1) is(get a hÚlájából,

záját igyelpocsékolla. jö· persze jóval áron alul. És
vőre talán okosabb lesz. még csodálatosabb. hogy

Csodálatos egyik-másik n gazdák nem jegyzik meg
embernek makacs kilartá· maguknak az ilyen haszon·
sa a mellell. hogy kis ZUg-I ra dolgozó "zugkereske-I
kereskedők rábeszélésére dóket".

ÚJBÚZA
Az aratás legnagyobb·

részt befejeződölt. A csép·
lőgépek kiindullak a határ~

ba. Az áldás betakarjtása
megkezdődötl.

Ismét túlvagyunk egy
sok aggodalomrnal telftett
gazdasági időszakon. Az
esős ősz megnehezítette.
helyenként' lehetetlenné is
lelte a vetést. A csapéldék
nélküli május kánikulai for
róságával az aszály min
den aggodalmát és kelle
metlen érzését átélelte
velünk.

Nem lesz annyi buza ter·
mésünk. millI tavaly. D oe:

vannak olyan halárrészeink
a járásban. ahol meg
vannak elégedve a buza
mennyiségével és minősé·

gével is. Ahol pedig abu·
za nem sikerült. ott a ten·
geriben reménykednek.

Az. uibuza értékesitése
is megkezdődőtl. Megszo·
fuit gazdák és spekuláló
kereskedők már előre kö
töttel, ujbuzára üzletet,
ezekre ismét az eladó gaz
dák fizeltek rá. Ha lIoJtunk
eseteket, amikor 15-16 p.
ért adták el az ujbuza
méterm<1zséljáL A Hombár
szövetkezet az ujbuzát ju
lius ]·én 18 P-ért kezdt~

vásárolni. és 10·én már
18.50 pengől fizetett.

Azoka gazdák, akik
egy·két héttel hamarább
adták el a buzáiukat. mint
ahogyan annak az ára ki
alalmlt, erre az időre mint·
egy 20 százalékot fizettek rá
a megszorultságukra. vagy
a türelmellenségükre. Ez
kamatban körülbelül 500
százaléknak felel meg. Áll
jon. elő az az uzsorás. aki
ennél több kamatot tud
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mert Németországban ma 'is
fennáll a márkakiviteli tilalom
és ennek következtében iUhon
a márkát be sem válthalják.

A munkások a munka befe
jeztével .keresetük fejében letéti
könyvecskét fognak kapni és
keresetük ellenértékét ennek
ellenében fizelík ki nekik ide
haza pengőben.

Látogatás a gyomai
napközi otthonban

Ezt is megértük. Megvalósult
egy rég nélkülözölt intézmény.
Az otlhon felé baJJagva a tüző

napon, ezt forgattam fejemben,
és csodálkoztam, hogyan lehet
tünk meg nélküle.

A besenyszegi iskola derüs
zöld kapujában nem nagy a
gyermekzsivaj. Tul jók még a
gyermekek, még nem tanult
össze a társaság. A gyepes ud
varon 62 gyermek játszadozik
nyári nyugalomban. Ösapai Irén
a napos felügyelő elégedett en
nézi őket.

A házirend után érdeklődöm.

A besenyszegi szegény ember
nek, ha reggel munkaba megy,
nem kell a gyermekeket bezár
ni, vagy utcára ereszleni. 6 és
8 óra közt beviheti az otthon
ba. Napközben nyugod lan dol
gozhat, gyermeke felügyelet
alatt éli gondtalan, boldog gyer
mekéletét. Már kaptunk néhány
használt játékot, képes és me
sekönyvet, - ha látnák, milyen
öröm ez nekik. A kis 2 éves
Magda elragadtatva szoritja szi
vére a féllábu babát. Miska az
egyetlen bádogvederrel elvonul
-' félnapra bold 19 vele. Játé
kot kérünk még, jószivii gye
rekek. A létszám máris 60 -70,
a játék meg kevés.

Delet harangoznak. János
bácsi hozza .targoncán, nagy
tejeskannáball a forralt tejet.
Kicsi és nagy siet a tanterem-'
ben pihenő bögrék és lábasok
irányában. Piroska szappant,
Irén törülközőt, Böske néni (a
dada) lavort készit. Sorbaállás,
kézmosás. Bizony van, aId még
reggel sem cselekedte.

Megtelnek a kis és nagy bög
rék édes, langyos tejjel. Kenye
ret apritanak hele a lds ügyet
len kezek és megindul a jóizü
kanalazás. Nagy segit a kicsi
nek. A testvérek egymásmellé
huzódnak. Egy hirtelenszőke

kis fiu már harmadszor nyujt
ja láhoskáját. Több mint félliter
tej van a gyomrocskában, friss
kenyérrel jól megáztatva.

Ebéd után ima, bögremosás
. és elrakás, Ejtőzés a zöld pap
. sajtos füben. A 2 éves Jancsi
pislog, s eldől csendesen, el·
nyomta az álom. Be akarjuk
vinni az alvóhelyre, de éktelen

máris valószinü, hogy minden
munkás legalább 500 pengős

keresel tel fog hazaérkezni, ha
a pénzt megbecsülik.

lu figyelmeztetjük a Német
országban dolgozó munkások
hozzátartozóít arra, hogy levél
ben ne küldessenek haza pénzt,

HOMBÁR szövetkezet vezető

ségéhez.
Az akcióban való részvételt

julius végéig kell a HOMB \R
szövetkezetnél bejelenteni.

Dr. Sorbán Jenő járási fŐ-l szolgabiró intézkedéseit, melyek
szolgabiró megállapította a csép- megtételéért jegyzőkönyví kö
lőgépek kimenetelének idöpont- szönetet szavaz lak neki.
ját. A megállapítás szerint az A jegyzőkönyvben hangsú
általános cséplés julius 12.-én lyozzák, hogy dr. Sorbán Jenő

kezdődik. Ezzel kapcsolatban járási főszolgabiró intézkedései
dr. Sorbán Jenő járási föszol- alkalmasak arra, hogy a méa
gabiró arról is intéz~edeU, hogy aratásban álló és a cséplőgé~
csak nappal csépeljenek és en- pekhez leszerződött munkások
n k érdekében az éjjelí csép- keresetét biztorítsa, egyuttal
lést betiltotta. megkimé!je őket a túlhajtott

A cséplőgépek kimenetejének munkálóI. Ezekért az inlézke
kérdésével és az éjjeli cséplés désekért a munkásság csak há
eltiltásával a NEP gyomai szer- Jás lehet, de hálás lehet érte a
vezetének választmánya is fog- NEP gyomai szervezete is, a
lalkozott és örömmel vette tu- mely hasonló irányban fejt ki
domásul dr. Sorban Jenő fő- müködést.

A föszolgabiró eltilto a
az éjjeli cséplést

A Békéscsabán megjelenő munkával, önzetlenül fárado
"KörŐsvidék" julius 4.-én meg- zoU a "HOMBÁR" Szövetkezet
jelent száma hosszas cikkben megalakítása és szövetkezeti
számol be a gyomai ~ HOMB 1H" értékesítés megindítása érde
Szövetkezet működésérőLA cikk kében.
megállapilja, hogy a "HOM- Hasonló hangnemben ir a
BAR" Szövetkezet működése Dévaványai Hirlap is, amely
nagy fejlődést jelent Gyoma és ugyancsak julius 4.-én megje
környéke gazdasági élelében. lent számában hosszasan fog
El nem évülő érdemei vannak lalkozik a .HOMB \R" Szövet
annak a lelkes kezdeményező kezet működésével és felhívja
gárdának, amely a szövetkezet a dévaványai gazdákat, hogy
megalakitásának eszméjét fel-I gabonájukat a gyomai "HOM-.
vetette és szinte emberfeletti B~R '" Szövetkezetnél tárolják.

A németországba elszerző

dött munkásokról egyre ked
vezőbb hirek érkeznek haza.
Egyesek annyira jól keresnek,
hogy kerékpárra is telik nekik.
Majdnem minden harmadik le-
vél arról számol be, hogy ez
is - rZ is kerékpárt vett. Annyi

Hírek a émet
országban dolgozó

unkásainkról

A "Körösvidék" és a
"Dévaványai HirIap"

lelkeshangú beszámolói
a "HOMBÁR" szö

vetkezet működéséről

zát külön .fülkékben tárolja a
szövetkezet és minta szerint
fogja értékesiteni.

Akik bővebb felvilágosítást
-akarnak, azok forduljanak a

Felhivás
Gyoma és Endrőd

gazdáihoz
A ~HOMB.4R" szövetkezet

bánkuti-buza termesztésére ak
ciót indit. Telek uradalom má
sodéves utántermésü bánkutí
buzájából történik a vetőmag

beszerzése. A vetőmag-buzát a
HOMB.ÁR szövetkezet magOsz
titóján tisztítják meg. A csává
zás ugyancsak a HOMBAR szö
vetkezetnél történik majd. Az
akcióban részvevők a már sze
lektált és csávázott buzát kap
ják kézhez, amelyet csak el kell
vetni.

A vetőmagért az uradalom 15
ofo felárat kap.Azt csak későbben

tudjuk meg, hogy mibe kerül
a csávázás és a tisztitás.

Ezzel az akcióval a minőség

termesztését, illetőleg az egyön
tetü, jobb minőségü buzának
minőség-buzaként elérhető ma
gasabb árat akar a szövetkezet
a gazdáknak biztositani. Ezért
az akcióban részvevők termesz·
tését nyilvántartja és figyelem
mel kiséri a szövetkezet és az
újterméskor behozott 'akcióbu-

A szilva értékesr

tése aszalás utján
A földmüvelésügyi minísz

terium kertészeti osztálya köz
li: Ha a szilvatermés bőséges,

az ára rendszerint igen ala
csony, ugy hogy néha még a
szedési és szállítási költséget is
alig fedezi. Máskép alakul azon
ban a helyzet, ba a szilvát meg
aszaljuk. Ez által a termés egy
l észét elvonjuk a piactól és a
jó aszaltszilvának korlátlan
mennyiségben mindig jó ára
van. Célszerü tehát, hogy a
termesztők egyuttal - még
közepes termés esetén isasza
lással is foglalkozzanak. Igen
célszerü, olcsó és jó aszalót
épithet magának minden ter
mesztö, a szerint a rajzokkal és
fényképekkel is ellátott leirás
szerint, amit a földmivelésügyi
miniszterium kertészeti osztá
lya minden érdekeltnek egysze
rü levelezőlapradijtalanul meg
küld. A leírásban az aszalás
menete is ismertetve van. A
levelezőlapon közölní kelJ, hogy
hány darab, mílyen koru szilva
fának körülbelül mekkora ter
méséről van szó.

A földmívelésügyi miníszteri
um az aszalást népszerüsiteni
akarja. Ezért ilyen egyszerü
aszalók építésére índokolt ese
tekben mérsékelt építési segélyt
is hajlandó nyujtani. A segély
elnyerésének feltételei, . sőt a
kérvény ürlap is a leíráshoz
mellékelve lesz.



VÉDI,
BETEGSÉGÉT -

gyógyítja

a Moha! Agnes-forrás természetes
szénsavas ásványvize. Orvosilag

javalva val'l.
Emésztési zavaroknál, a légzési szer
vek hurutos bántalmainál Hatásos a
hugyutak huruljainál, veseköbántal
maknál és köszvényes bajoknáJ. Jó
~redmélJnyel használható a yegetariv
ldeg.rendszer,. csa lankiütések,astlI Illa
és egyéb túlérzékenység okozta
betegségekné\. Csökkenti a gyomor
sav fokozott képlödéset, akadályozza
a gyomorégést. Ajánlatos gyerme-

keknek is
KITŰNŐ ASZTAL!- ÉS BORVIZ.
A. hazai !'Jl0hai.Ágnesforrás gyógy
Vizét nepszerú árban forgalomba
hozza a Moha! Agnes-forrás ke·
zelősége, Moha, fejér m. Kaphátó

mindenütt. Lerakat Gyomán;
Berkovics Adolf cégnél.
Vend~glöben is kifejezetten

l'viohai Agnesgyógyvizet kérjen.-

az az eset áll fenn, mint példá
ul a nagyszénási birtok parcel
lázásánál, hol a bank szerezte
meg a földbirtokot és a pénz
intézet szabta meg a parcellá
zásra bocsátott 1öldek árát.
A Békésmegyei Általános Taka
rékpénztár a gróf intenciója sze
rint jár el és senkit, legkevésbé
a dobozi földigényiőket nem
ak81ja a földvásárlásból ld
zárni,

- A komány 900 katasztrá
lis hold földet vásárol az ura
dalomtól. Ebből 600 katasztrális
holdat átenged azoknak a gaz
dáknak, akiknek van már va-o
lami földjük. Ezek a gazdák az
igényelt föld árának 30 Ojo-át
tartoznak lefizetni. Ha pénz
nem állana a gazda rendelke
zésére, ugy a rneglevő tőkére

hosszabblejáratu kötelezvény
kölcsönyt nyujt a parcellázást
lebonyolító takarékpénztár. A
fennmaradó 300 katasztrális
holdat pedig a kormány bérbe
adja hoszu' időre a nincstefe
neknek. Természetes, hogy csak
olyan nincstelenek kaphatuak
földet, akiknek a föld megmun
kálásához szükséges eszközök
birtokában vannak. Ezeknek
későbben módjukban lesz a föl
det meg is vásarolni. -'A Bé
késmegyei Általános Takarék
pénztárnak köszönhető az a
tény, hogya dobozi parcellá
zás ügye nyugvópontra került
és a földmivelésügyi kormány
zaHal folytatott eszmecsere
után minden jogos kivánalom
kielégítést nyert.

EGÉSZSÉGÉr
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gő adósságait. E miatt határozta
el, hogya 2000 holdnyi dobozi
birtokát eladóvá teszi. A gróf
kérle fel a Békésmegyei Általá
nos Takarékpénztárt, hogy a
kötött szerzödéskeretein belül
a parcellázás pénzügyi részét
bonyolitsa le.

A. gróf szabta meg a
föld árát,

melyet a viszonyokhoz mérten,
később mérsékelt. fu tehát nem

letékes köreivel, akik hajlan
dóságot mutatnak arra, hogv a
kérést teljesítsék. A tárgyalások
folyamatban vannak és azok
teljes sikerrel kecsegtetnek.

Amennyiben agyalopjárót
tényleg megépHik, Gyoma kö
zönségének évtizedes kivánsága
meg a teljesedésbe, ami elsősor

ban a NEP gyomai szerveze
tének, de különösen Nemerey
Péter NEP elnök érdeme lesz.

sötétség miatt nem tudnak kel
lő óvatosságot kifejteni. Mind
ezekre való tekinteUel az Or
szágos Mezőgazdasági Kamara
munkás szakosztálya és igazga
tóválasztmánya szükségesnek
tartotta az éjjeli cséplési mun
kának a betiltását és ezért ilyen
értelemben sürgős felterjesztést
intézett a földmivelésügyi mi
niszter úrhoz. De ezúton is
felhivni kivánja a kamara a
gazdaközönség, különösen pe
dig a bércséplőket igénybevevő

kisgazdák Jigyelmél az éjjeli
cséplés káros következményeire
és kéri a gazdákat . arra, hogy
már .a cséplési szerződések

megkötésénél legyenek tekin
tettel arra, hogy éjjeli munka
mellőztessék.
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A dobozi 2000 katasztrális
holdat gróf'WENCKHEIM-féle
nagybirtok parcellázásáról kü
lönböző, részben téves, részben
tendenciozns közleményekjelen
tek meg a sajtóban. Alkalmunk
volt beszélni magával a gróf
jogügyi tanácsosával, ki a kö
vetkezőket mondotta:

- A gróf "maga parcelláztat,
mert részben tehermentesiteni
akarja birtokát és rendezni Wa-o

Az utóbbi évek során ta
pasztalható volt, hogya gazdák
néha erősen túlhajtják a csép
lési munkát, sokszor félho
mályban, vagy esetleg éjszaka
is csépeItetnek, hogy minél
előbb végezzenek a cséplésseI.
Az ilyen túlhajtott munkának
azután az a kövelkezménye,
hogy a gépet rendszertelenül
etetik, nem marad idő a gép
uek a cséplés közben is szük
séges gondozására és ezért nagy
cséplési szemveszteségek álla
nak elő. De e túlhajtott nmn
kának igen káros l~övetkezmé

nye van a munkásság egészsé
gére is, azonkivül pedig a bal
esetek is rendesen olyankor
szoktak előfordúlui, amikor a
munkások már fáradtak, és a

Az OM K munkásszakosztálya kéri:

mellőzzék az éjjeli cséplést

kások figyelmét, hogy az ipar'- kHás nélkül ugyanannál a mun
ügyi miniszter által ez évre kaadónáláll alkalmazásban. Az
kiir't jutalmak elnyerésére 1937. iparügyi miniszter a résztvevő

julius 31-ig nyujthatják be ké, pályázók között a kamara ut
relmeiket a kamara irodájánál. ján öt darab 100 pengős jutal
Pályázhat minden jutalomban mat oszt szét. A részletes pá
még nem részesült és 50. élet- lyázati feltételek a szegedi ke
évét betöltött munkavállaló, lreskedelmi és iparkamarától
aki legalább 25 év óta megsza- szerezhetők be.

yalogjárót építenek a
vasuti örös-hidra

Lapunk "más helyén megir
juk, hogy Nemerey Péter, a
NEP gyomai szervezetének el
nöke akciót inditott annak ér
dekében, hogyavasuti Körös
hidra gyalogjárót épitsenek.

Vitéz dr. Ricsóy Uhlarik
Béla főispán most levélben
arról értesítette Nemerey Péter
NEP elnököt, hogy a gyalogjá
ró megépítése érdekében ösz
szeköUetésbe lépett a MÁV il-

A NEP gyomai
szervezetének kö

szönete
A NEP helyi szervezete ez

uton mond hálás köszönetet
mindazoknak, akik a junius
hó 17-én megtartott csónakava
tási ünnepélyének sikerét köz
remüködésükkel előmozditani

volt~k szivesek, igy Bácsy Elek
né Onagyságának, aki az ava
tás előkészítő munkálatait irá
nyitotta, Bácsy Elek igazgató
urnak, aki motorcsónakot, pal
lókat, rózsát, lámpákat stb.
volt szives rendelkezésünkre
bocsátani; Grosz Zoltán kft -nek
a kölcsönzött faanyagokért, Dr.
Bal'lha Gusztáv, Csermák Kál
mán, Első Budapesti Gőzmalmi
rL, Grósz Zoltán kft., Iványi Ala
dár és István, Kovács János, Dr.
Kovács Péter, Papp Zsigmond,
'Wagner Márton fiai uraknak,
illetőleg cégeknek, amiért foga
taikkal a csónakavatásra készü
lőket a piactértől kiszállitani
méltóztatlak. Köszönettel kell
adóznunk Bácsy Elekné és Ne
merey Péterné Nagyságos asszo
nyoknak fagylallajándékaiérL

rug-vág - nem alsok. .. nem
alsok .. ' kiabálja.

Délután mesét olvas a fel
ügyelő néni, éneket, játékot
kezdenek a nagyok.

Nézzék meg, ha boldog gyer
mekeket akarnak látni.

W.-né.

.. Vidéki olvasóink figyeimét
felhivjuk arra, hogya Hungária
nyomda számú posta-
takarékpénztári csekkjével is
küldhetnek pénzt a napközi ott
hon részére, amít a lapban
uyugtázunk.

Agrogeologiai
térképek készülnek
Gyoma határáról
A földmivelésügyi kormány

megbizásából Békés megye te
riiletén megkezdődtek az agro
geologiai és termeléstechnikai
talaj-térképek felvételi mun-'
kálatai.

A munkálatokat a m. kir.
földtani intézet végzi dr Kreibig
Lajos m. kir. kormányfőtaná

csos, főgeológus tervei és uta
sitásai szerint. Gyoma határá
ban dr. Endrédi Endre vegyész
késziti el a térképfelvételeket.

Ipari munkások
jutalmazása

A szegedi kereskedelmi és
iparkamara felhívja a területén
alkalmazásban lévő ipari mun-



Termeljenek
tarlórépát a gyomai

gazdák
A junius végi és július eleji

esőzések alkalmassá tették a gyo
maí földeket arra, hogy a gaz
dák másodvetésként tarlórépa.
termeléssej foglalkozzanak. A
Dunántulon ez a másodterme
lés anyira bevált, hogy a gaz
dák tekintélyes jövedelmet huz
nak belőle. Aid hajlandó meg
kisérelni a tarlórépatermelést,
vetőmagért hétfő délig jelent
kezzék a HOMBÁR szövetke
zetnél.

A GyTK gyülése
1937. évi julius hó 7-én tar

tolt választmányi gyülésen a
GyTK vezetősége lemondott. A
vezetőség új választásig helyén
marad.

1937. évi julius hó 25 én d.e.
9 órai kezdettel 3 Holler szál
loda külön termében rendki
vüli közgyülést tart. Határozat
képtelenség esetén d. e. fél 11
órakor. A tagok a közgyülésre
oly figyelmeztetéssel hivatnak
meg, hogy .ha d. e. 9 órakor a
közgyülés határozatképtelen
lenne, úgy fél 11 órakor, tekin
tet nélkül a jelenlevő iagok
létszámára, határozatképes lesz.
Szavazati joggal csak azok a
tagok bírnak, kiknek tagsági
díjuk 1936. évi december hó
31-ig rendezve van és azok vá-

. laszthatók.

TÁRGYSOROZAT:

1. Jegyzőkönyv felolvasása,
hitelesitése.

2. Pénztárnok jelentése, be
számolója.

3. Uj vezetőség megválasz-
tása. Az Elnökség.

A HOIVIBAR szövetkezet
Igazgatósága a szövetkezet

magtárában tároit

gabonára

törvényesen megállapitott

ka.J:natra köl~§önt a.d.

Aki ilyen kölcsönt akar

igénybevenni, az forduljon

él szövetkezet vezetőségéhez

re

HÁZIASSZONYOK! Nem ke
rül pénzbe, mert ingyen küldi
Önnek, ha kéri a csinos· kiál
litásu uj "Befőző recepteket" a
Dr. OETKER GYÁR, Buda
pest, VIII. Conti u. 25 Befőző

por minden fűszerüzletben és
szövetkezetben 12 fillérért kap...
ható.

Kinevezés. A kormányzó Ring
bauer Károly tanügyi tanácsosi
eimmel felruházott tanügyi titkárt,
tanfe!ügyelőt tanügyi tanácsossá
nevezte ki.

Szabadságon az alispán. Dr.
vitéz Márky Barna alíi'-pán julius
4-től 3 hétig szabadságon lesz.
Távollétében dr. Pánczél József
vármegyei főjegyző helyettesili.

Előlépíetések· az iparfeIü
gyeWségen. A mostani ldneve
zések alkalmával Fáry István ipari
főfelügyelő műszaki tanácsossá lé
pett elő, mig Kovács József ok
leveles mérnök öt müszaki gyakor
nokkánevezte ki az iparügyi mi
niszter. Az államépitészeti hivaIaI
nál Harmath András okleveles
mérnököt mérnök-gyakornok ként
alkalmaztálL

Tanitói előléptetések.A val
lás és közoktatásügyi miniszter
Bukovinszky Emil kondorosi
községi, Orbók József endrödi
rom. kat. és Hajdu Béla gyomai
ref. tanítókat a VU. fizetési osztály
3. fokozatába előléptette.

Dr. Bölcsházy Zoltán kir.
járásbirosági elnök julius l-én
elfoglalta a hivatalát és meg
kezdte a müködését.

Dr. Molnár Kálmán kir. já
rásbiró julius l-től a hó végéig
szabadságon van.

Nem lesz több buzakiállitás
a megyéb~n. Az ali8páni hiva
taHó I nyert érlt'süJé~űnk szerint
nem lesz: több buzaidállilás a
megyében, mert a míniszieriu.m
törölte a vármegyei költségvelés
ból a hozzájálUlás összegét.

Vasárnapi munkaszünet. A
földmivelésügyi miniszter a vasár
napi munkaszünetet julius 4 és
11 napjain felfüggesztette. Ezeken
a napokon azonban csak aratást
és ezzel kapcsolatos munkákat
szabad végezni. Már csépelni nem
szabad.

A Nemzeti Egység Pártja
Gyoma községi szervezete ifjú
sági csoportja, felhívja mind
azon 35 ével be nem töltött ifja
kat és leányokat, akik a párt csó
nakjain evezni akarnak, hogy mél
tózlassanak Nemerey Péter községi
elnöknéi tagsági igazohányukat
kiváltani, merl.f. hó J 5-1öl kezdve
csupán az igazolvánnyal rendelke
zők használhalják a csónakokat.

Országos vásárok: Julius g
én, lO.-én és l l-én Mezőberény

ben országos kirakodó és állatvá
sárt tartanak.

Torontáli fametszetek. Ezen
a cimen jelenik meg juliusban
Sz. Szigethy Vilmos 15 ives
könyve a régi Torontál urairól,

vidám és bus történeleiről,

nemzetiségeiről beUelrisztíkus
formában. A 4 P 80 fillér elő

fizetési dij Jlzerző cimére kül
dendő Szegedre. (Városháza)

G y ó g ysze rtárszo Igá I a t.
Ünnepnapokon és éjjel minden
hónap l-től l5-ig a Máday és
16-tól a hónap utolsó napjával
bezáróan a Balogh gyógyszer
tár tart szolgálatot.

A legszebb magyar folyóirat,

a Tükör, most megjelent jufiusi

számát grót Zíchy István nagy

szabásu tanulmánya nyitja meg,
azálrendezelt Magyar Történelmi
Muzeumról. Ezt Kodály Zoltánnak
a diJetlánsok kulturális szerepél ől.

irt cikke követi. Hankiss János
professzor sok képpel diszített be
számolója a párisi világkiállítás
magyar pJvillonját mutatja be,
Síkabonyi Anlal a kufsleini vár·
szenvedő magyar hőseinek emlé
két idézi, báró Nyári Pál a pilisi
Beleznay kastély irodalmi szalon
járol, a hires Kármán szobái ól ir.
Hoffmann Edith dr, a Szépmű

vészeti Múzeum igazgató-őre, a
18 századbeli Velence. művésze

téről ad szinpompás képet. Vik
tóda királynő trónralépésének szá
zadik évfoldulója alkalmábóí Balla
Antal érdekes tanulmányál közli
a Tükör. A Margitsziget genius
Jociját finom tollal irt költői ri
portban érzékelteti Török Sophif'.
Mészáros Sándor az antik Róma
halhatatlan emlékeit sorakoztat ja
fel az olvasó előtt, Fehértájy Ti
bor pedig az élmény közvellen
frisseségével mondja el egyik exo
tikus ulikalandját. A páraUanul
gazdag tartalmú juliusi szám D.tIo.
los Sándor, Hevesi András és
Ndgy Lajos novellái!, ifj. Ambrózy
Ágoston, Erdélyi József, Fenyő

László verseit közli.· Az irodalmi,
szinházi, zenei és film-rovat mel
lett gyors népszerüségre számot
tarló uj rovat indult a Ttikör uj
számában "Ki tudja?" eimmel,
amely hites találkozóhelye lesz a
tudomány. irodalom és müvészet
kutatóinak A juliusi TükÖr képei
gyönyörüek, - mint mindig. Igen
t i s z t e I telőfizetőink lapunkkal
egytilt rendelhelik meg kiadóhiva
talunk útján ezt él magas szín
vonalú, értékes fol} óiratot. Az
egytiltes előfizetés kényelmes és
ole· ó ezért minden e]őfizetőnk

nek legmeJegebben ajánljuk.

A Gyomai Szeszfőző Szövet
kezet érlesiti a lakosságot, hogy
az eper főzés már megkezdődött

lilerenkénl 1,30 jiUérért mindenki
ol}'anra hagyja a páUnkájái, ami·
lyenre akarja. - A most kisiis
tönfőlteperpálinka 5 liter véte/nél
2 80 P kisebb véte/nél 320 P-be

kerül literje. - Kapható a Szesz
jőzdében vagy Kruchió Lajosnál
Gyomán Grój. Tisza istván uton.

ERTESITÉS. Értesítjük a t utazó
közönséget, hogy Endrőd~Gyoma kö
zött az Endrődről 5.20 óra]wr induló 2.
sz., 2025 órakor iuduló 6. sz.• valamint
aGyomáról 5.38 órakor induló 3. sz. és
a 20.43 órakor induló 7_ sz. autóbuszjá
ratainkat érdeklődés hiánya miatt juni
us h6 27.-ével vasárnappal kezdő

dőleg beszOntetUík. Az Endrőd.Gyo

ma-Szegha lorn-Berettyóujfa lu - (Debre
cen) között kőzlekedő 4, 5, (Sa) sz. já
ratok továbbra is változatlanul közle
kednek. Az üzem főnökség.

A kosárfonás háziiparSzerü
üzése. Az iparügyi miniszter
ujból meghatározta - az ed
digi jogi helyzetnek megfelelő

en - azt, hogy a kosárfonast
mely esetekben lehet háziipar
szerünek tekinteni. E szerint a
földmüvesnek saját termelésü
füzvesszőt - zöld és fehér ál
lapotban egyaránt - j oga van
háziiparszerülcg, azaz idegen
munkaerő alkalmazása nélkül
és csak me!lékfoglalkozásként
feldolgoznia. és ertékesitenie. A
kosárfonással ily módon foglal
kozó földmüvesnek nem kell
iparigazolványt váHania, hanem
az illetékes iparhatóságtól olyan
igazolvány kiáIlitását kell kér
nie, amellyel az általa forga
lombahozandó cikkek háziipari
voltát igazolja.

HázalásgyümölccseJ és zöld
ségféiékkel, valamint mésszel,
A kereskedelemügyi miniszte
rium a kamrához intézett le
irataban közölte, hogya 11áza
lási szabályokat alkalmazó jog
gyakorlathoz képest gyümölcs
nek és zöldségféléknek község
ről-községre és házról-házra
járva árusítása amennyiben
terlnelőknek saját terményeiről
van szó, szabad foglalkozásnak
tekintendő és annak üzéséhez
házalási engedélyre szükség
nincs. A nem saját termesztésü
ilyencikkeknek házalásszerü
árusítása csupán szabályszerü
házalási engedély alapján foly
tatható. A házalásí engedélyek
egészen kivételes esetekben ad
hatók ki, mert a házalókeres
kedelem célja a falusi és tanyai
lakosságnak elsősorban a szo-

.rosan vett iparcikkekkel, nem
pedig a szóbanforgó termelvé
nyekkel történő ellátása. A
mésszel való házalásnál, ha
nem saját kitermelésü mészről

van szó, házalási engadély vál
tása szükséges. Tekintettel arra,
hogy meszet csak kocsival le
het szállítani, a szükséges en
gedély kiadására a kereskede
lemügyi miniszterium jogosult.

Gyomai Vjság nyomdájában
egy jó családból származó fiú
tanulónak és egy 14-15 éves
ügyes leány felvétetik.



Gyoma község
ingatlanforgalrna

szes italok helyszini kíméréséröl
gondoskodás történt, ugy, hogya
résztvevöknek italnemüekel kivin
ni nem kell. A kirándulás iránt·
igen nagy az érdeklődés és az
elöjelekből itélve, nagy sikert jó
solunk. ZENE l TÁNC l

kisk. Gábor Piroska gyomai lakos
vett egy lakóházat özv. Pólya Antalné
La'katos Vilma gyomai lakos[ól 320
pengő ért.

Molnár Mária gyomai lakos vett IllO
n~gyszögöl félhalmi szántót BieJ Mária
és társaitó t 460 pengöért.

Zöld Lajosné Zöld Jolán gyomai la
kos vett 1 hold 347 négyszögöl pusári
szántót Biel Mária és társ3itól 600
pengőért.

Bari János és neje Boldog Róza gyo
mai lakosok vetlek egy beltelkes lakó-.
házat Z fekete János és OJöjos Eszter
gyomai lakosoktol 2300 pengőérI.

Csik Imre és neje Szabó Rozália
gyomai lakosok vettt:k 960 négyszögÖl
és 960 négyszögöl kölesfenéki szántót
Horváth Gábor és neje gyomai lakosok
tóI ~ 700 pengöért

Csik Imre és neje Szabó Rozália gyo
mai lakosok vetlek egy beltelkes lakó
házat B. Papp Elekné Kun Jolán és
társaílól 2000 pengőért, .

Cs Varga Eszter. Putnoki Gyula és
neje Nyitrai Teréz gyomai lakosok vet
tek egy beltel kes lakóhá"lat Vajda Ida
turkevei lakostól 1000 pengöért.

Özv. f. Kiss Jánosné Bátori Eszter
gyomai lakos vett sgy bánomkerti lakó
házat Pásztor Pálné Kovács Eszter gyo~

mai lakostóJ 880 pengőért.

Szilágyi Atbert gyomai lakos vett
1192 négyszögöl cifrakerti szántót T.
Kiss István és neje O. Kovács Teréz
gyomai lakosoktól 800 pengőért.

Ste1anovics Vladimirné Váczi Zsófia
gyomai lakos vett 413 négyszögöl poco
si ingatlannak l/3-ad részét Gecsei Ist
ván (nős Csapó Terézzel) gyomai la
kostól 150 pengöért.

Megyeri Imre és neje Szilágyi Noémi
gyomai lakosok vetlek 529 négys"lögöl

. pocosi szántót Vizsnyai Endre (nős

Lóci Annával) gyomai lakostól 400
pengőért.

Molnár Lajos és neje Iván Eszter
gyomai lakosok vE'ttek egy németzugi
lakóházat CzegJédi János és neje Lech·
nitzld Ida szeghalmi lakosoktól 2 J42
pengőért.

Szentes pert inditott Féja
Géza ellen. Szentes város pol
gármestere a város nevében saj
tó utján elkövetett rágalmazás
vétsége címén pert inditott Féja
Géza iró ellen altVlharsarok" ci- rUtAftAl..AIIt.. ftlltfUtlltllt....~,

~ű kön~véb~n Szentesről irt meg· IIOLCSÓBB A BOR I I
Jegyzésel miatt. 11II mint a szódaviz III

A gyomai határban befejez- 22f . I I '
ték az aratást. Az idén nagyon I I e r
rövid ideig tartott az aratás, amely I egy !iler kadarka vagy I

fehér fejtett ujbor Soltvad-
tekintettel arra, hogy majdnem kert állomásra kis7állitva
e!,y héttel korábban is kezdték, s feladva. Vasuti fuvar kb.

4 fillér literenként. Csakis
már befejezéshez is közeledik. I 50 literen felüli rendeléstI
Még itt-ott néhány tábla zab vár fogadok el. Hordót dijmen

tesen adok a szállitás tar-
levágásra. A cséplés 12 én kez- tamára kölcsön; hordóm
dődik. 30 napon belül bérmentve

küldendő vissza. Szétkül-
A Gyomai Uri Kaszinó, Bácsy I dés utánvéttel. Egy pengő I

Elek elnök kezdeményezésére 1937. ~;:I~~t~~ :Jl~~~g~r ~~~=
VII. hó ll-én vasárnap d. U. 5 órai tásdobozban, bérmentve.
kezdettel kirándulást rendez a Boraim kellemes édeskés,

Sirató-zug melletti kiserdöbe, Itiszta, tökéletes zamatl.lakI
melyen a tagokon kivül azok és n e m savanYl.lak.
hozzátartozóit és ismerőseit szi· Székely Ferenc kft.

fajborpincészete
vesen látja. LeguiSlbb érteslilé- Soltvadkert, Pestme~ve.

sünk szerint többek kérésére sze- L~iU.WWUWWW~.J

Franciaországgal.Franco tábor
nok kijelentette, hogya végső

győzelemig folytatja a küzdel
met a vörösök ellen. - Siker
telen bombamerényletet kövel
tek el Salozár, a portugál dik
tátor miniszterelnök ellen.
Az Atlanti Oceán felelt, Anglia
és Ameríka között próba repü
löjáratot inditotlak. A próba
repülés teljes mértékben sike
rült. Angliából Amerikába 15
óra 9 perc alatt, Amerikából
Angliába 12 óra 32 perc alatt
repüllék át az Atlanli OceánL
- Az angol kormány egy zsidó,
egy arab államra és egy angol
fennhatóság alatt álJó semleges
területre osztalta tel Palesz
tinát.

természetludományi csoportjára a
rendes beiratkozás az 1937-38
tanév L félévre szep/ember hó
1-l6-ig tarI. Dékáni engedéllyel

. beiratkozni szeptember hó l6~20

ig, rectori engedéllyel szeptember
2l-30-ig lehet. A felvételi kérvé
nyeket az illetékes karhoz címzet
ten 1937 aguguszlus hó l és 31
közt kell benyujlani. Eredeti okí
ratok szükségesek. A dékáni hi
vatalok csak kellőleg felszerelt
kérvényeke! fogadnak el. Akik
tandíjmenlességért folyamodnak,
kérelműket az illetékes karhoz
1937 szeptember l-ig nyujtják be.
Részletes tájékoztatás jelenI meg
a Budapesti Közlönyben, s felvi
lágositást nyujt a rectori hivatal.
Az egyetemen férfi és nöi inter
nálusok működnek. Erre nézve
az internátus, i.letöleg kollégium
igazgatósága nyujt részletes tájé
koztatást.

---+<IIIlII»U""'+---~

A nagyvilág hirei
A felsőház is ünnepélyesen

megszavazta a kormányzói jog
kör kiterjeszféséről szóló tör
vényjavaslatot. - Súrgoth Jenő

gazdasági főtanácsos, akit 150
ezer pengő elsikkasztásával
gyanusitanak, Balatonalmádi- .
ban agyonlőtte magát. - Bó
kay János orvosprofesszor, a
világhirü gyermekgyógyász 78
éves korában Budapesten meg
halt. - A kormány rendeleti
leg felállította a nemzeti önál
lósitási alapot, amelyből a dip
lomás és érettségizett fiatalsá
got segitik önálló egzisztenci
ához. - A spanyol semleges
ségi kérdésben Németország és
Olaszország még mindig nem
tudott megegyezni Angliával és

amelynek gazdag fartalmáról ki
emelkednek még a tilmmel veze
telt autóról, a dohányos emberek
szivérŐl, a Rockefeller vagyon
történetéröl szóló riportok. Ezen
kivül még több minI száz érdekes
aktuális eseményt ábrázoló kép
és a legismertebb Írók novellái
teszik teljessé Tolnai Világlapja
legujabb számát. Tolnai Világ
lapja ára 20 fillér.

Megállapították a szezon
végi kiárusitás idejét. A sze
gedi kereskedel mi és iparkamara
teljes ülési határozattal a nyári
szezonvégi leltárI kiárusitás idejél
juliu, 25- augusztus 8 napjaiban
állapitotta meg.

Sohasem lesz többé ruhára
gondja, ha előfizet a PArisi Di
vat· lapra. A legdivatosabb mode
leket, kabálokat; kosztűmöket

közli. Olcsó szabásminHk I Érlé
ke!', lakásdiszitö kézimunkák l ln
gyen kézimunkaiv! Előfizetési ár
egy negyedévre 1 pengő 80 fillér,
me~jelenés után 10 nappal pedig
96 fillér. Egyes szám ára 60 fillér.

Doktorrá fogadom. A kiváló
sportemberek nem csak a spor'
ban, hanem más téren is megáll
ják helyüke!. Éppen a közelmult
ban avatlak doktorrá két ismert
bajnokot. Rendkivül érdekes ké
pekkel illusztrált cikket közöl
erről a Délibáb uj száma, amely
nagy terjedelemben és gazdag
tartalommal jelent meg. Pompás
illusztrált rádiómüsorokat, egyfel
vonásos szindarabot, szinházi
pletykákat, nagyszerű film rovatot
és több· mint száz szebbnél szebb
képet talál az olvasó e népszerű

. színházi képeslapban. A Délibáb
egy száma 20 fillér.

Fejvétel a debreceni egye
temre. A debreceni m. kir. Tisza
István-Tudományegyetem hi!-, jog
és állam-, orvos-o bö!csészetlu
dományi, ennek mathematika és

An.."rakönyvi hírek

A gyomai anyakönyvi hiva
tal könyveibe junius 22-lől ju
lius 7-ig a következő bejegyzé
sek történtek:

Született: Ladnai Sámuelné
Bosnyák Eszternek fia. Sándor,
ref. Kovács Lajosné Tari Ju
Hannának fia, László, ref Kató
Endréné Bekő Piroskának leá
nya, Ida, ret. Szabó Mihályné
Bartha Veronikának leánya, Te
réz-Erzsébet, rk. Kiss Gáborné
Varju Teréziának fia, Gábor
Ernő, rk. Makra Imréné Va
lastyan Teréziának fia, Imre,
ref. Hunya Imréné Kiszely Er
zsébetnek J~ánya, Máría-Erzsé
bet, rk.

Házasságot kötöttek: Pápai
István Ferenc és Fekete Teré
zia-J ulíanna.

Meghaltak: Nyilas Jánosné
Bartha Sára 81 éves, ret. Csa
pó Istvánné Varga Sára 81 éves,
ref. Bánfi Sándor 64 éves, rk.
özv. Beinschroth Józsefné Ailer
Magdolna 82 éves, ág. ev.

Uj rend a gyomai postán.
Julius \.-töl október 1.-ig reggel
7 órától este 9 óráig megszaki
tás nélkűl szolgálatot tart a posta,
vagyis a déli órákban is akö
zönség rendelkezésére áll, kivéve
a pénz és csomagfeladást, amil
csak reggel S-tól déli 12 óráig
és délután2-töl 5-ig, illetve a
csomagfeladást 6 óráig lehet el
intézni. Ez az uj rend va
sár- és ünnepnapokra is vonatko'
zik, azzal a megszorilással, hogy
ezeken a napokon pénz- és cso
magfelvétel nincsen.

A református egyház presbi
tériuma az egyházmegyei lanács
birói tisztségre a maga 5 szava·
zatát lelkipásztorára Bay Jözsef
elnöklel készre, a nagyszalontai
egyházmegye örökös egyházme
gyei tanác:;birójára adta.

Akik megnevettetik .a vilá
got. A cirkusz világának különös
éleléröl rendkivlil érdekes képek
kel illusztrált cikkeket közöl a Dé
libáb uj száma, amely nagy terje
delemben és gazdag tarlalommal
jelent meg. Pompás illusztrált rádi
óműsorokat, egyfelvonásos szinda
rabot, premierbeszámolókat, szin
házi pletykákat, nagyszerű filmro·
vatot és löbb mint száz szebbnél
szebb képet talál az olvasó a
népszerü szinházi képeslapban.
Délibáb egy száma 20 fillér.

Az átöröklés titka. Egyetlen
légypárocska egy hóna p alatt 16
millió utódol hoz a világra. Va
lóságos nyüzsgő hegy az ivadé:
kok rellenetes tömege, amelyen
az átöröklés titkát tanulmányozzák
a tudósok. Az érdekes munkáról
részletes ludósitásban számol be
Tolnai Világlapja legujabb száma,



A sportszerüség díját az 1931
évre a Szeged-Felsövárosi I. E. I
nyerte. A GyYK hibapont nélkül, I
mig a GySC 15 hibaponltaJ vég
zett.
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SzerkesztéséTt és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.

Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma

Felelős üzemvezető: Wallach Mihlily.

Mindenfajta kévekötő arat6gé
pel< és alkatrészek, MANlllAKÉ
VEKŐTÖ ZSINEG. Mindenfajta
olajok - gumi és bőrsziJak,utób
biak becserélhetők ócska szijjak
kal - legolcs6bban kaphat6k
WEISZ J. JÁNOS NÁL MEZŐBE

RÉNYBEN.

fogadta és tudomásul veHe ugyan
emap tarto ti rkv. közgyűlésen. pi

határozat a szabályok szerint jun.
4-ével már jogerős is, igya Szö
vő játékosok a Mafe-ba azonnal
igazolhatók, ugyhogy az őszi sze
zont már a fuzionált csapat fog
ja kezdeni. A MAFC az NBB-ben
szeretne indulni.

Eladó: Horthy Miklós úton egy 2
szobás cserepes ház 1600 négyszögÖl
beépitett kert földdel. Kossuth uccában·
3 szobás családi ház, Arany János llC

cában 2 s-wbás. - Eladó a csepüs
kertben SOO négyszögöl kertfőid, ugyan
ott l magzar hold 900 pengőérI. 5 h.
zöldlaposi pá'skom. HTdeklődők fordul
janak Izsó Balázs ingatlan közvetítő

irodájához.

Ifjusági bajnokság állása
julius 10-én:

l. GySC 7 6 1 34 10 - 12
2. MAFC 7 5 1 41 14 - II
3. Mszsc 6 4 2 35 12 - 8
4. M.MÁV 5 l 2 2 5 9 - 4
5. ETK 6 1 2 3 4 14 - 4
6. GyTK 5 1 4 2 45 - 1
7. TAC 4 4 219 __

Elmaradt mérkőzések: az első

fordulóról: TAC-Mszsc aug. 8-án,
M.MÁV-Gytk aug. 15-én. Gy tk
TAC aug. 29-én. A második for
dulÓrol:, TAC-ETK.

Publikáció

GYOMAI UJSAG

Garai Sándor közhirré teszi, hogy
megszerezte az ácsmesIeri képesitést,
tehát kéri az épitletőket, ha bármiféle

.nagyobbszabásu ácsmunkára lesz szük
ségük, kérjenek tőle is ajánlatot. 5-2

Szerető István Petőfi ucca 47, sz.
alaiii háza eladó. 2- l

Lukács Gergely egy tisztességes
házvezetőnőt keres azonnali belé
pésre. Hunyadi ut 31 sz,'

Mákfejet és szárat magas áron
megveszi a Gyomai Termetök Szövet
kezete. 2-2

Használt játékokat kérünk a nap
közi otthon szegény gyermekei részére.
Atveszi a besenyszegi isk-ola vagy il Bé

. késmegyei Ált. Takarékpénztár.

Olajos lajos bOflJagykereskedőnél

az elismert jó zamalu Tiszavidék!
bornak I!terje 42 fill, 5-4

Horlhy Miklós utca 9 szám alatt
különféle butorok és férfiöllönyök van.
nak eladók. 5-5

Zamatos minőségU, magas foku·
ceglédi fehér, ujbor literenként 40
fillérért kapható Kerekes Károlynál.
Ugyanott az 6 bor literje 56 fillér.

nagy védelmi hiMból Kiss lövi a
GyTK b~csület gólját. 2-l. A
GySC szépen játszik, támadást
támadásra halmoz. miközben Györi
még két góllal terheli a GyTK
kapuját: 4 1.

Szünet után ismét Győri nyilja
meg a gólözönt 5-l. A gyenge
játékot képviselő Gytk teljesen be
szOrul térfelére és a GySC szép
támadások után K. Szabó (2) Czif
rák és Pálinkás góljaival megér
demelten nyeri a mérkőzést.

A GySC-ben a védelem nem
volt próbára téve. A csatársor volt
a csapat legjobb része. A O} TK
ból senkit sem lehet kiemelni,
tőlük telhetően igyekeztek.

A biró kifogástalanul ve7etle a
mérkőzést. ó-ó.

Spor~hirek

Julius ll-i ifj. bajnoki mérkő

zések: Gyomán: GySe - Szövő

gyár, Mezőlúron: MAFC-GyTK
és M MÁV--TAC.

Apályaorvosnak sremé'y
azonosságát igazolni nem kell,
mert az ő személyéért a rendező

egyesület felelős. és ha Hem orvOS
végez orvosi teendőt úgy ez IÖr·

vénybe ütközik. Tehát szükségor
vosok mellőzendök!

MAFC-Szövőgyár fuzióról el
terjedt hírek tisztázása miatt, mint
legiHetékesebbhez Guba Lajos
MAFC intéző úrhoz· fordultunk,
aki a következő nyilatkozatot
tette a Gyomai Vjság számára:
Folyó évi jun. 19-én a Szővö

gyári Sport Oub rendkivüli
k ö z g y ü l é s é n elhatáro:lIa a
MAFC-ba való olvadását, ugyan
ekkor a MAFC a beolvadást el-

"'''''"

a meccset, a jálékosok pedig pá
nikszerüen menekülnek az ár
nyékba. Az eredmény nem áll
arányban a teljesítménnyel, mert
túl sok gól eseti.

Egyénileg a GySC böl NClgy
Imre. Kiss A. Bolehovszky. de fő

leg Dlltkon vált ki, aki egész ki
forrott játékos volna. Kár. hogy
elfoglaltsága miaU nem üzheli ak
tivan a fUlball1. GyTK legjobbjai
Szalóki, Bence, Szepesi, Buc~i és
Herter voltak. A biró éleseket fü
tyült.

Nyilatkozatok. Nagy Imre: "A
labda bőrből van és gömbölyü".
Kiss A.: "Rossz voll a pálya".
Izsó I ,,1\ hosszúlépés amilyen
hideg, éppen olyan kevés volt."
Báthory: "Megirni könnyebb volt,
millt lejálszani. a Szalóki: "Egy
frászt fogok én máskor ilyen hő·

ségbe védeni." Kubai:" A biró
szigora miatt 5 horogütés az l'Ik
lömben maradt". Dutkon: "Azért
kremássan, Kubai se legyen ott
vendég, ahol én vagyok a segéd l"
Bence: "A padrój nézni könnyebb
volt, Marjai Berci keveset tapsolt
nekem, ezért szombalon levonok a
béréből" l Lukács: "A jobb half
poszton nem nagyon remekeltem,
de remélem legközelebb "csalár"
leszek és jobban felkeltem az író
ur figyeImét és többet ir rólam.
Hiszen a két drukker tábor ez
évben még megmérkőzik és
több dugó fog esni a kedves fél
hálójába." - Báthory. -

"MAvAUT" NyARI AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. május 22-től 1937. oldóber 2-ig.

Gyoma-Endrőd:

GySC-GyTK 9 ...t (4·t).
ifj. bajnoki:

Vezette: Takács L. (Endrőd).

Szépszámu közönség előtt a
GySC választ S a GyTK kezdi az
erősen tüző nappal szemben a
mérkőzést. A GySC nagyobb tu
dása kidomborodik, a GyTK kap
kod és Győri szép támadások be
fejezéseképenJö két védhetetlen
dugó!. 2-O A GyTK is .támad és

Endrőd -Gyoma-Szeghalom-Berettyóujfalu:
* **

610 ind. Endrőd templom-tér • . érk. 1755 2J.55
6.

30
~ Gyoma " • :' t 17,34 21.

37
7.27 Szeghalom p. u.. 16.% 20.48

857 Berettyóujfalu p. u. • 1400 19.11
9,03 érk. " községháza . ind. 13 5o 19.0-5

*) Csak hétköznap - **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik.
Menet-jegy: Szeghalomra P 230. Berettyóujfaluba P 5.10.
Menettérti-jegy: P 4.-. "P 9 5@.'

Endrőd-Gyoma - Püspökladány-Debrecen:
* **

610 ind. Endrőd templom-tér. . . érk. 17 55 21.55 .

6,3G I Gyoma ~ . • . • t 17.34 21.37

7 27 Szegh~lorn p u. . 1645 20.48

8.35 "Püspökladány . . 15,37 18..52

915 i Hajduszoboszió . 14 53 1810
9,55 érk. Debrecen, ~Arany Bika Szálló·' ind. 1415 .17.30

*) Csak hétköznap - **) csak vasárnap és ünnepnap kezlekedik.
Menet-jegy: Endrődre -50 P Menettérti-jegy: Endrödre -.80 P

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus70boszlóra P 5,90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti-jegy:" P 4.-. P 1050. P 12.50.

17.43 21.43 ind Gyoll1a p u. érk. 6,22
17.55 21.55 érk. Endrőd templom tér ind. 610

*) Csak hétköznap "'*) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik. Viteldij: 50 fillér.

1937 juHus10.

GySC-GyTK t-t (t...t}.
Drukker-meccs. Vezette: B(}rtik.

Az elmult vasáflPp zajlolI le a
nagy reVilnS drukker-meccs. mely
döntetlenül végzödötl. Igy a re
vans a GySC részéről c~ak félig
sikerült. A jálék nem volt, olyan
jó, mint az első meccsen és úgy
látszik, az első ami fűti a játéko
sokat: a "llOldósör" és a ~zÍva

lar" .
GySC a k1)velkező csapattal

startolt: Nagy Imre, - Kiss An
lal, Biró Jáno", - Imre János.
Izsó István, Eldey Sándor, - N~

meth Géza, Dulkon Pista, Bát
hory István, Imre István, Bole
hnvszky Jenő.

GyTK a következő ringbeli csa
pattal állt a szoritóba: Szalóki,
- Kubai J., Pfeiffer, - Lukács,
Szepesi, Bence, - Més7áros. Bucsi,
Csapó, Baráth, Herter.

4 Órakor kezdődött a meccs,
mely a nagy meleg dacára is ira
mos, mig bírják szusszal. A GyTK
drukkerek épen olyan hevesen
támadnal<, mint az első csapat,
aminek meg is van az eredménye.
Mészáros jobbszélsőnek sikerül a
labdát beadni, melyet Bucsi jobb
összekötő lő \:>pura. Nagy a \ab
dát kiej1i s a ráfutó Herter nagy
erővel a hálóba vágja (l-O) A
gól után Izsó István erősít és a
16 oson állva gyors iramban egy
süvitő "hosszúlépést" küld ren·
deltetési helyére. Aszép akció fel
lelkesiti a GySC csatárokat és re
mek tologatásba kezdenek. mely
nek eredményeként átlag 10 per·
cenként egr-egy rosszúlirányitoll,
de mégis gyenge labdát guritanak
a hősiesen izzadó Szalóki kapu
jára, aki senkitől sem zavartatva,
oroszlánbőgést utánozva küldi
vissza a mezőnybe az ellévedt
labdát. A 25. percben Kubai jól
helyezi öklét Dutkon vél<ünyába,
aki col1ostok módjára csuklik ösz
sze, a biró pedig Kubait kiküldi
a ringből. Kubai távozá!>a után
felbátorodik Bolehovszky és 30.
p -ben olygyatrán mg egy hendsz
miatt megitélt ll-est, hogya lab
da dikics-módjára furódik Szalóki
kezébe. Végre a 35 p -ben a Ku
bai szvingjélől helyrepofozott Dut
kon Pista olyan jól talál el egy
20 méteres szabadrugást, hogya
labda röMgve a háló ha repül
(l-l).

Szünet után már nem remegnek
az inak és egyik szép támadás, a
másik ronda után fut. lO. p.-ben
Bolehovszky beadását Báthory
kapu fölé fejeJi. 15. p. Vjból Bát
hory biztos helyzetben a kapus
kezébe "kézbesít". 20. p.-ben a
biró kiállitja Bencét, aki a biró
nak feltételeket "szab". Óriási a
meleg, a játékosok nyelve a bo
kákat veri. mire a biró jobb be
látásra tér és a 25 p,-ben lefujja
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---ELŐFIZETÉSIÁRAK:
Neeyedévre "30 P, Féi évre 2'6U P, Egés? évre 5'20 P.

Befil.etéseJ( postacsekken:
.11ullgaria-nyolllda Uyoma· c:::ekkszálll 18.28().

Lapzárta c s il t ő r t ö k este 6 óra
,'vlegjelenik lI1im1en szombaton reggel.

F@íelős szerkesztó: WAGNER MARTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:·

"HUNOARIA" KÖNYVNYOMD.4
G y o IV! a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyttadbas (55 111m széles) l cm. magas hirdetes
20 fillér, Ötször; hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 szazalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

, I

földi dalosok pedig meglekínlik
fövárosunkat Délután 5 órától
7 óráig szabadtéri záróünnepély
lesz, Iti lit III .az egyes énekkarok,
II mern az ünnepélyen résztvevő

nemzetek énekkarai összkc.rban
fognak énekelni. A záróünnepélyt
a rádió közvelifeni fogj", mégpedig
a műsor elsö részét Budapesl I.
és él második részét Budi'Jpest ll.
OlűsoriÍn.

A záróünnepély kapcsi\n a szö
vefség a magyar ság nemzeti erejét,
kul1urájának magas színvonalát és
a dalosszolidaritás és a daiostesl
véri ség egyetemes gondolatál és
élzését kivánja méllóképpen. Idfe
jezésre juttatni. Az augusztus 8-jn,
vasárnap délután 5 órakor kezdő

dő láróüllnepély első száma a

11II11II
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diszközgyülésl tart az Uj városháza
tmácslermében, mely ulán a nern
relközi dalosünnep"n résztvevő

énekkarok vezetői és a szövetség
elnöksége tiszlelgö íáiogatásl lesz
nek a miníszterelnölmél, a vallás
és közoktatásügyi minÍszlernél,
Budópest székesfőváros főpnlgár.

mes!erénél és polgármesleréné!.
Délután és az es;i órákban a da
losünnepély hangversenyeinek be·
fejeléseés este sétahajózás, hideg
vacsora, borkósloló lesz a Dunán.
Budapest székedőváros polgár
mestere a hajón láfja vendégül az

ünnepéiytn részlvevő énekkarok
és rendezőbilOttság vezetöi t. Au
gusztus 8-án, vasárnap délelőtt az
egyházi énekkarok énekelnek a
budapesti templomokban, a kGi-

Nemzet

I

hanem 600 P-ért ·s azt ki is f~zette. Az I'litett lovat, amit pedig nevelő kancának
eladási bárcára aláirásom ulán 750 P akartam. 650 P-őt kérlem érle, az aJ
eladási összeget irt be, kérdésemre kusz cigányok körül fogtak, a lovamat
azért, mert kb. ennyi 'költsége lesz rá. lealkudlak tőlem 460 P-re, a pénzre
Tudomásom szerint a községházán a nagy szükségem volt, igya levélben
járlat átirásakor is nagyobb véleli ösz- emlitett 660 helyett 460 P-őt kaptam,
szeget jelenlett be. Az akkor folyamat- amikor ez a darab jt>szág 800 P-őt

ban volt lóvásárlások és magas lóárak ért volna, Igy van ez már régebb idő

miatt a forgalmi értéke az eladott 10- óta, hogy mi tenyésztők csak félárat
valllllak az ő általa utólag beirt 750 kapunk a jószágunkért. Az árl,ü]önbö

hogy érdemes behatóbban fog- p. nek fejeJt meg becslésem szerint. zel nagyon lllrgilletne engem, amikor a
lalkozni vel ük. SzÍ\'es érdeklődésüket, me:y igen köz- lÓkereskedő a pénzt mcgolvasta, azután

Tudni kell még azt is, hogy h3sznú és gazdatársainknak csak hálá- e~y nyomtatványt tett elém, hogy irjak
a kormányzat a lókereskedő- ját válthatja ki, köszönöm," alá, alá is irtam, de nem olv~stam el.

Kölegyánb61: "Hivatk07ással a tek. A járlat nem letl átirva a t6ke, eskedö
ket nem hogy kizárta volna az Cimnek hozzám intézett lev.·lapjára nevére",
export lóvásürlásokból, hanem tiszteleltel értesitem, hogy tényleg ad· Dévaványár61: "Tiszle[ellel !udatoll1
nekik is megengedte a bizoU- tam el egy drb. 3 éves pej kanca lovat a tekinteles Elnökséggel, hogy az e:n
ságok elé való lóállílásl, sőt a egy lókereskedőnek, azonban nem 675 litelt 3 és fél éves herélt pej szinü 10
gazdáktól vásárolt és beszerzett, P-ért, hanem 500 P-ért. Az eladással vat egy 16kereskedő tőlem Illegvásárol-

kapcsolatban másféle észlevételem nem ta, de nem 680 P vételárért, hUlelll
illetőleg a kereskedőktől veU voll." csak 500 P.ért és abból is 20 P pro
lovak igazolt vételára után 8 Dévaványár61: "junius 14 én kelt lap- vÍLi6t levont. A lóvételi jegyet pedig
százalék kereskedői jutalékot jukra értesitem, hogy 20 P. levonásával n"m kaptam meg. A 18D P kifizetése
kapnak a kereskedők. Hogya kaptam meg a ló vételárát, azaz csak jó volna".
neni megvetendő 8 százalék ö30 P-öt kaptam a lóért, amivel bi- Ezekhez a levelekhez nem

zony nem vagyok megelégedve, mert a
hasznukat hogyan fokozták má- helybeli gazdasági szállitáson gyengébb kell kommentár. Beszélnek ezek
sik 20-25 százalék haszonnal, minőségüért fizeilek 700 ·p-őt is és önmagukért, de mégjobban be
elmondják az alábbi levelei;:: több vásáron voltam lóvásár!ás végett szélnének, ha minden egyes

Békéscsabáról : "Folyó hó 14 én kelt és arra a meggyöződésre jutottam, hogy ilyen visszaélést fel lehetne de-
nb, soraikra van szerencsém beJ'elente· a lovamat többérl tudtam volna eladni". E lriteni. .. zért fe kérjük a gyomai
ni, hrJgy egy lókereskedő tőlem május Ndgykamarásról : "Tiszteletle! kö;.löm
hónapban egy drb sárga herélt csil a- a mezőgazdasági kamara tek. Elnöksé- gazdákat is, hogy ha~onló pa
gos 6 éves lovat velt 575,- azaz Öt- gével, hogy a levélben emlil.ett lovat naszaikat feltétlenül közöljék a
száz.hetvenöt pengöért." (L6vételij gyen tényleg eladtam egy lókereskediínek, de Tisztmtuli Mezőgazdasági Ka
feltüntetve 740 P. vételár.) nem 660, csak 460 P·ért. Május 8 án m~:rával. A Gyomai Ujság szer~

I(örösladányból: "Tisztpletlel érlesi- elmentem a vásárra Gyulára egy másik keszlöséae szivesen közvetíti a
tem, ho~y egy lókereskedő egy herélt lovat árultaIP, nem "Iodt rá ve\'ő és ~

deres lovat megvett nelll 65U P-ért, itt bocsájtottam áruba a le"élben elll- panaszos leveleket.
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A Magyar Ddlos Fgyesüielek
Országos Szövetsége, fennállásá
nak 70 éves jubileuma alkalmából,

. Budapes/en augusztus 5-t618-ig
nem7etközi dalosünnepélyt rendez
és ennek keretében megrendezi al
"Éneklő Magyarság"ünnepél is,
Augusztus 5-én, csiilörlöki napon
érkeznek Budapestre a külföldi és
magyar énekkarok.Auguszlus 6 án,
pénteken délelöli hivatalos fogadás
és a hősök emlékművének meg

kos2.0rllzása, amelyet a rádió a
helyszinről közvetít D~lután 6órá
tól este 10 óráig terjedő időben

.különböző hangversenyek, részben
szabadtéri hangversenyek. Augusz
tus 7-én, szombaton délelőtt1h 10
órakor a Magyar DalosEgyesüle
tek Országos Szövetsége ünnepi

Hogyan akarták
diszkre i álni a angya

lóvásá lásait?
Bizonyos kereskedői körök

bf'n addíg beszéltek alóegykéz
ellen, mig a gazdák egy részét
síl,erült átállitani arra a feHo
gásra, hogy a kÜlföldi lóértéke
sHések során a gazdák rövid
séget szenvednek abban az eset
ben, ha a lóv::lsárIásokból a
régi lókereskedőket ldkap
csolják.

Ezek a hiresztelések félreért
hetetlenül a Hangya vásár!:isait
igyekeztek kedvezőtlenül befo
lyásolni, tekinteHel arra, hogy
a külföldi lóvásáriásokra egye
dül a Hangya kapott megbizásl.

Meglehet, hogy a Hangya
közegei nem mindig jártak el
kellő ügyességgel a vásárlások
nál, de annyi kélségtelen,hogy
a lóvásárlásolmak a Hangya
kezében történt összpontosilá
sa, illetőleg megszervezése a
gazdák érdekében történt.

Végeredményben a gazdák
megvoHak elégedve az elért
árakkal és a baj otl kezdődölt,
hogy sokkal több tovat kinál
tak eladásra, mint amennyit
exportálhattunk. Ezt a kedve
zőtlen helyzetet használlák ki
a lókereskedők arra, hogy egy
részt a maguk üzleli hasznát
mindenképen megtalálják, más
részt a Hangya vásárJásait disz
kredilálják. A megszorult gaz
dákat olyan helyzet elé álJilot
ták, hogy azok valósággal kegy
nek tekintették, ha a lókeres
kedők megvelték tőlük a feles
leges lovaikal.A formaságokkál
mit sem törődve irlák alá a
lovakértékének felvételérőlszó
ló nyugtákat, ameiyekena tény
legesen kapott összegl)él jóval
magasabb összeggel ismerték el
a lovak vételárát. Igy álltak elő

azok a panaszok, melyekkel a
gazdák a Tiszántúl Ínínden ré
széből eláraszioHák a Tiszántnli
Mezőgazdasági Kamara elnök
ségét. Ezek a panaszok annyi·
ra jeHemzöek alókereskedők

minősithetetlen. machinációira,
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A fidbirtokrendezés
végleges lebonyolítása

Hódító utra indu' a
gyoma-endrődi lucernaszéna

korona, illetőleg husz korona
a maximum. Ha az ingatlan
kataszteri tiszta jövedelme a
szélső értékek alsó, vagy felső

határát el nem éri, illetve tul
haladja, akkor ez a kettő, illetve
négy, illetve tiz-husz koronás
kataszteri tiszta jövedelem az
irányadó, mert a rendelet azt
mondja, hogy a legkisebb ösz·
szegü kataszteri tiszta jövedel
met keH a negyvenes szorzó
számmal megszorozní és ezek
nek a szorzatoknak eredménye
alkotja a kata~zteri értékben
megállapitott megváltási árat.

Hasonlóan fontos intézkedé
sekel tartalmaz aházhelyek
megvállási árának megáUapilá
sára is a rendelet és pontosan
irja elő, milyen számitás sze
rint keHkedvezménJben része
síteni a hadiözvegyeket, hadi
árvákat és rokkantakat

Az érdekeltek szempontjából
legtonlosabb az új rendelet IV.
fejezele, amely a jogorvosla
fokról intézkedik. A rendelet
szerint záros határidőnbelül el
kell keszíteni és közszemlére
kitenni az új ármegáHapitásokat.
Ez a határidő a juHaiottak szá
matól füg~ően harminc naptól
kilencven napig terjed. Ha a
kimutatást az előljáróság, illetve
az adóhivatal elkészítette, azt
közsiemlére kiteszi és minden
érdekeltnek joga van 15 napon
belül az illetékes pénzügyigaz
gatósághoz feHebhezéssel élni_
De joga van előterjesztést is
tenni az előljárósághoz, illetve
adóhivatalhoz helyesbités céljá
ból. Ha ezulon a feUebhezések

határokat szab meg. Minimálja, elinlézést nyertek, akkor a vég·
illetőleg maximálja a kataszteri l~ges m~gváltási~ár kiszám.itási
. ... ." lumutatasa az OF B·hez leJ] esz-

IJszta Jovedelmet" legel?n~lkét tendő fel, amely a továbbiak-
ko~ona, más mlvelésl agnál Iban s megállapHoLt új áraknak
négy korona a minimum, tiz megfelelően jár el.

akarnak, azok forduljanak a
HüMBÁR szövetkezet vezető

ségéhez.

Az akcióban való részvélelt
julius végéig keH a HOMBAR
szövetkezetnél bejelenteni.

A Zöldmező Szövetség keZ-I Tolvay Géza Zoltán központi
demenyezésére és irányitása igazgató irányította.
mellett tavaly 100 katasztrális A gyomai Hombár Szövetke
hold lucernál telepitettek zet telepén a lucernaszénát né
Gyomán és Endrődön. A vető- hány nap mulva bálákba pré
magot és a szükséges mütrágyát selik, majd felszállilják a buda
a Zöldmező SzövetS"ég adta és pesti állatkertbe, melynek igaz
ugyancsak a Zöldmező Szövet- gatósága a szénát megvelle.
ség látta el a későbbi ellenőr- A gyoma-endrődi lucernaszé-
zést is. nának ez az első hódító lépé-

A szolgáltatások fejében ter- se a nagyvilágban. Utját érde-
. mészetbeni visszatéritésre vol- mes megfigyelui, hOl:!y az uj

tak kötelezvé a gazdák, akik az piackeresés során a tapasztala
első kaszálásból most szál1itot- tokat a· hasznunkra fordilhas
ták le a Zöldmező Szövetség- suk. Ezt annál is inkább meg
nek járó lucernaszénát. Hétfőn keH tennünk, mert az öntöző
és kedden közel 200 méter-.
mázsa lucernasiéna került fel- gazdálkodás bevezetése· után
halmozásra a gyomai Hombár minden valószinüség szerint lu
Szövetkezet telepén, ahol a cernaszénából adódik majd az
mérlegelést és a kazalbarakást első jelentősebbtultermelésünk_

vagy pedig a julIatoUakat ter
helő eredeti megváltási ár
egyénenkén li kiszámilásál hir-

. talmazó kimutatás adatai alap
ján végzi. Ez annyit jelent,
hogy a számitástvégző hatóság
a rendelkezésre álló régi ára·
kal csökkenti számszerüen
olyan mértékre, amilyen mér
téket a kormánynak, ezévi
március hóban kiadoU rende
lete megállapit. «imondja az
uj rendelet, hogy a mezőgaz

dasági ingatlanok megváltási
árának kiszámitásánál minden
külön helyrajzi szám alatt fel
vett földi észlet figyelembe ve
endő. Kimondja· továbbá azt,
hogya kataszteri tiszfa jöve
delemre vonatkozóan az 1921.
évi szeptember hó 7.-i, illetve
ha ilyen van, az 1931. évi
december hó 31.-i állapot· az
irányadó. Ez azért fontos, mert
ha uj osztálybasorozás és uj
kataszteri tiszta jövedelt:m
megállapilás történt, akkor min
dig a kisebb összeg veendö az
ármegállapitásnál számításba.
A rendelet Ht is hizonyos

mel kiséri a szövetkezet és az
újterméskor behozott akcióbu·
zát külön fülkékben tárolja a
szövetkezet és minta szerilJt
fogja értékesiteni.

Akik bővebb felvilágositást

A pénzügyminisztérium tud
valévően rendeletet adoH ki
még ez év márciusában a föld
birlokrendezés során földhöz és
házhelyhez jutottak tartozásai
nak végleges rendezéséről. A
megállapitott földárakat már
előzőleg két rendelet módosi
toUa, illetve csökkente te a
föld és házhelyek megváltozott
forgalmi értékének megfelelően.

A kormánynak _ezévi március
havában 2000. 1937 M. E. szám
alalt kiadott rendelete ujabb és
lényeges árc"ökkentéseket tar
talmaz és hosszu időre törlesz
téses kölcsön formájában nyujfja
ki a földhöz és házhelyhez
juUatottak tartozásainak kifize
tési haláridejét. Ennek az ujabb
rendeletnek végrehajtása tár
gyában kelt a pénzügy minisz
ternek 600,1937. P. M. sz. ren
delete, amely a hivatalos lap
július 14.-i számában jelent meg.

Ez a rendelet intézkedéseket
tartahnaz a pénzügyi lehonyoli
tásba bevont megváltott földek·
Ml és a vagyonváltságföldek
ből földhöz és házhelyhez jutot
tak megváltási árlartozásainak
kiszámi tására. Intézkedések van
nak a rendeletben az eseire is,
ha a jutlatotlak nem vételártő

két, hanem haszonbért, vagy
kamatot fizetnek, amire az alap
rendelet szintén módot ad olyan
esetekben, amikor a juttatott
anyagi helyzete, vagy a rossz
termés akadálya annak, hogy
törJesztések~t is fizessen. Meg
állapitja továbbá a rendelet,
miként kell kiszámitani, illetve
elszámolni 1929-1936 évekre
járó szolgáltalásokat és az ezek
ben az esztendőkben teljesiteU
fizeféseket. Intézkedik végül a
jogorvoslatokról és a szolgálta
tások megáUapitásánal és. mér
séklésénél követendő eljárásról.

A rendelet főbb intézkedései

a következők:

A földhöz és házhelyhez
jutottakat,- aldkel a rendelet
röviden juttatottaknak nevez,
terhelő megváUási ár összegé
nek kiszámítása a községi elől

járóságnak, városban pedig az
adóhivatalnak feladata. Az elől

járóság, ilIetve adóhivatal ezt a
feladatál az ármegállapitó itélet
és a végrehajtásról készült ki
osztási föld könyvek, térképek,

Felhívás
Gyoma és Endrőd

gazdáihoz
A "HOMBÁR" szövetkezet

bánkuti-buza termesztésére ak
ciót indit. Telek uradalom má
sodéves utántermésü bánkuti
buzájából történik a vetőmag

beszerzése. A vetőmag-buzát a
HOMBÁR szövetkezet magtisz
titóján tísztitják meg. A csává
zás ugyancsak a HOMBAR szö
vetkezetnél történik majd. Az
akcióban részvevők a már sze
lektált és csávázott buzát kap
ják kézhez, amelyet csak el kell
vetni.

A vetőmagért az uradalom 15
ofo felárat kap.Azt csak későbben

tudjuk meg, hogy mibe kerül
a csávázás és a tisztitás.

Ezzel az akcióval a minőség

termesztését, illetőleg az egyön
letü, jobb minőségü buzának
minőség-buzaként elérhető ma
gasabb árat akar a szövetkezet
a gazdáknak biztositani. Ezért
az akcióban részvevők termesz
tését nyilvántarlja és figyelem-

magyar nem7eli Himnusz lesz,
amelyet a nemzetközi daloslinne
pélyen résztvevő valamennyi kül
földi és magyar énekkar, uniszoll0 .
ismétlés nélkül fog egyszerre éne
kelni. Az előadás előtt a rádió
rövid ismertetést ad az ünnepély
ről, valamint a résztvevő ének
karokról, majd azt követöleg kö
zölni fogja, hogyazáróünnepély

.első száma, a magyar nemzeti
Himnusz eléneklése mikor kezdő

dik.
Érleslilésűnk szerint a dalos

szövetség intenciónak megfelelően,

a rádióközvetitéssel egy időben,

hazánk minden városában és fa
lujában minden énekkar elénekli
nemzeli imádságunkat: a Himnusz!
s ezáltal Magyarország minden
dalosának a j k á n egyidejűleg

ugyanazok a hangok és szi
vében egyazon érzések szólalnak
meg. Ezzel a magyar dalostársa
dalom a nemzeti együtlérzést a
legünnepélyesebb és a lélekhez
legközelebb jutó formában jullatja
kifejezésre

Ismerve Nemerey Péter takarék
pénztári igazgató, a Gyomai
Dalárd'l agilis elnökének hazafias
gondoikodását, bizi osra vesszük,
hogy augusztus 8 án 5 6ral\Or a
hösök emlékművénél a Gyomai
Dalárda is elénekli nemzeti imádsá
gunkat és ebb::1I ~ lélekemelö
szereplésben bevonja a Gyomai
Nöi-Énekkart is és együttesen mű

ködnek közre az "Éneklő Magyar
ság" ünnepén.

Reméljük, hogy községlinl{ kö
zönsége minél nagyobb számban
jelenik meg eme magasztos ÜIl·

nepen.
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A Gyomai Szeszfőző Szövet
kezet <!rtesiti a lakossága!, hogy
az eper főzés már megkezdődött

literenkén! 1.30 fillérért mindenki
olyanra hagyja a pá/inkdját, ami
lyenreakarja - A most kisüs
tönfőtt eperpá/inka 5 liter vételné!
280 P kisebb vételnél 320 P-be
kerül literje - Kapható a Szesz-
fözdében vagy Krucl/ió Lojosflál
Gyarl/án Grój. Tisza ls/win lIton,

Békésvármegye törvényható
sági bizottságajulius 14 én ülést
tarto It, amelyen az alispán ér
dekes bejelentést lelt a közle
kedés rendjének biztosításával
kapcsolatban. Elmondotta, hogy
a közlekedés rendjének foko
zottabb ell enőrzése és biztosi
tása végett a szarvasi járás te
rülelén a kihágási rendőri bün
tetőbiróval próbaképpen útbe
járást (razzi.át) tartoit, amely
nek eredménye szerint

a szarvas-kondorosi ut
vonalon tettené.-éssel 1
nap alait kb. 20 közle
kedésrendészetbe ütkö
zö kihágási cselel<ményt
állapított meg a rendőri

büntetöbiró
s ezekből 10 egyént megfelelő

büntetés~el sujtott, a többieket
egyelőre nyomatékos figyelmez
tetésseI büntetés kiszabása nél
kül intézte el.

A szerzett tapasztalatok sze
rint az ilyen részben helyszini
biráskodással is összekötött ut
razziák célszerünek mutatkoz
nak s ezeket a forgalmasabb
utvonalakon a vármegye min
den részében,esetenkénl rend
szeresiLeni szándékozik az al
íspán.

se idejében a helybeli pénzín
tézetek által nyujtott rövidlejá
ratú kölcsönöknél szokásos ka
matláb szerint kell számitani.

Békésvárrnegye te
rületén bevezetH\8Z

útrazziákat

tintával, ironnal, vagy bélyeg
zővel volt átirva és az átirás
csak a dátumot, vagy csak a
cégszöveget tartalmazta.

Ennélfogva felhivjuk t. ol·
vasóink figyelmét, hogy a fen
ti módon való bélyegátirás sza
bálytalan. Az erre vonatkozó
rendelet 20.§-a a következő

ket irja: »a bélyegilleték lero
vása végett a m~gszabott érté
kü bélyegjegy az okirat, vagy
okmány ivének első lapjára oly
módon ragasztassék fel, hogy
az irat szövegének legalább
egy szava, nem pedig az irat
cime, ::I bélyegjegy alsó szines
részén keresztülirassék. Az ok
iratra a' kiállítása után utólag
felragasztott bélyegjegy nem
létezőnek tekíntetik."

A lerovásnak ezt a módját
megkönnyitették azzal, hogy e
lég csak, ha a szöveg kezdőbe

tüjének egy része van ráirva a
bélyegre. Ha a cég pecsétjével
bélyegzik felül a számlabé
lyeget, vigyázni keH, hogy a
cégbélyegzés a számla papirjá
ra is átterjedjen.

A vevőnek a vásárlással egy
idejüleg átadoLt készpénzvásár
lásról szóló pénztári blokkot
felülbélyegezni nem kell.

Az előre eladott
termények ára és

leszáll itása
Az 1930. évi XXII. t. c. III.

fejezetének 36. §-a a mezőgaz

dasági termények betakaritásuk
előtti eladásáról akként intéz
kedik, hogy ha a gazda julius
hó első napja előtt előre elad
ta a terményét, azt' abban az
esetben is köteles leszállitani,
haa termény piaci ára az át
adás helyén és napján maga
sabb, mint a kikötött ár. Ilyen
esetben azonban követelheti a
gazda, hogy a vevő e szerin t a
magasabb egységár szerint szá
mított vételárt fizesse, levonva
belőle a vételár-előleg után szá
milott kamatot. Ha a vevő nem
hajlandó a vételárat igy kiegé
szHeni, az eladó nem köteles

,több terményt átadni, mint a
mennyi a kíalkudottegységár
szerint számított vételár és a
felvett vételár előleg után szá
milott kamat együttes összegé
nek a szerződésben kikötött
teljesitési nap piaci ára szerint
számítva mennyiségben megfe
lelt A vételár-előleg utáni ka
matot a vételár-előleg kifizeté~

e
iváló

gyomai méhészeket és gazdá
kat, hogy turkevei méhésznek
ne adjanak engedélyt a gyomai
határba való méhbehozatalra,
ha pedig idegen községbeli mé
hésznek a, gyomai határban va
ló vándorlásáról szereznének
tudomást, erről azonnal tegye
nek jelentést Kató Lajos jegy
zőnél a községházán.

rminc év óta
ett olya
inöségü b za,
min az idén

Turkeve város területén és
halárában a méhek erősen fer
tőzöttek vészes köitésrotha
dással. Megbizható jelentések
szerint a mai napig 127 fertő

zött méhcsaládot irlotlak ki, de
még mindig félő, hogya ragály
tovaterjed. A gyomai Méhészeli
Kör elnöksége ezért felkéri a

Kereskedők

vigyázzanak a számld
bélyeg átirásánáJ

Gyakranmegtörténik az or-nősiteUek a pénzügyi kiküldött
szágban, hogya vidéki keres- tisztviselők olyan bélyeglero
kedőnél szabálytalannak mi- vásokat, ahol a' számlabélyeg

eszély fenyegeti
a méheket'

Vigyázzanak a gyomai méhészek és gazdák

Korán befejeződik a' cséplés - lesz-e 25 pengő

a buza ára? - A tengeri termés jó
kilátásai miatt esik a tengeri ára

A gyomai határban az ara- 10 napra rá már 20 pengő volt
tást mindenütt befejezték, sőt a buza ára. A pénteki 30 filléres
már a cséplésnek is a derekán, áreséstől még nem kell félni.
tartanak. A korai kezdésre va- Nem csodálkoznánk azon, hogy
ló tekintettel nagyon valószinü, ez az ár később a 25 pengőt is
hogy egy hét mulva, julius 24- elérné.
re, az egész határban elnémul- Annak ellenére, hogya buza
nak a cséplőgépek, annak elle- ára meglehetösen magas, nincs
nére, hogya sok eső meglehe- számotlevő buzaeladás. Ebben
tősen akadályozza a munkát. az évben kevesen lesznek, akik
Tehát rövidesen a cséplés ü: majd azon bánkódnak, hogy
véget ér. buzájukat mindjárt a cséplés

A termés mennyisége megle- után kénytelenek voltak eladni
lel a pesszimista várakozásnak. és nem volt módjuk kivárni a
A minőség annál kitünő])b.Szak- későbbi jobb árakat.
értők szerint 30 év óta nem Ami a tengeri termést illeti,
termett olyan kiváló minőségü a sok eső jó kílátásokkal ke
buZánk, mínt az idén. csegtet. Valószinüleg ez az oka

A termés értékesitésének az annak, hogya legkiválóbb mi
idén nem lesznek akadályai,

nőségü morzsolt tengeri ára is
sőt az árak tekintetében sincs
nyugtalanságra ok. Julius 7-én esik. A mai napon a Hombár

, kezdték meg Gyomán-az újbuza Szövetkezet 9.50pengőt fizetett a
vásárlását, 18 pengős áron és morzsolt tengedért.
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dat ölel fel. Ezekhez a térké
pekhez két magyarázófüzet ké~

szül: egyik általános utmuta
tást tartalmaz a térképek hasz
nosilásához, az éghajlati viszo
nyok talajtani vonatkozásának
magyarázatát, továbbá· az ut
mutatásokat a részletes magya
rázób3n adott jegyzökönyvek
használatához és a növényter
mesztési viszonyokat A magya
rázó második füzet a térképlap
geologia- és hidrologiai viszo
nyait, a térképlapon előforduló

ártézi kutakat, atalajndotlságok
magyaráz3tlH és ami a legfon
tosabb, összes felvételi és laiaj
vizsgálati adatokat jegyzőkönyv
be foglalva tünteti fel. Végiil
még a tudományos szempon
tokból értékes atalajok gene
lil{ájába és dinamil{ájáha bete
kintést adó Sigmond·féle tipus
adottságokat is ismerteti.

Ezek nélkül a térképek és
segédkönyvek nélkül nehezen
lehet el valamire való gaz
daság.

A taíajerőfenntartás

nyári teendőiről

Az Országos Mezőgazdasági

Kamara Talajlani Intézete közli:
Bár, a nyári időszakban sok

a gazda teendöje, mégis gon
dolni kell jóval az őszi vetési
idény! megelőzöleg a talajerő·

fenntartás kérdéseirt'. Az idö
szak, amikor a gazdnsági nö
vények diszlenek és képet ad
nak az egész gazdaság növén)'
termesztési viszonyairól, a leg
alkalmasabb arra, hogy fonto
lóra vegyük, mit kell tennünk
a talajeröfenntarlás érdekében
a jövőben. Ha erre nem gon
dolunk, ugy terményeink meny
nyiségileg és minőségileg egy
aránt tönkre fognak menni és
lehetetlenné válik ajövedelmező

növénytermesztési üzem fenn- ,
tartása. Ez nemcsak a gazda<;;á
got julIalja tönkre, huncm az
egész nemzetnek a kára.

A talaj fenntartás kérdéseinek
korszerü szellemben való meg
ismerésével, valamint minden
adallal, amire a gazdaságnak
ilyen tervekelökészitésének kap
csán szüksége lehet, szolgál az
Országos Mezőgazdasági Ka
mara Talajtani Intézetének nem
régiben me~jelent kiadványa:
sA talaj termőerejének fenn-
tartásáról és a mütrágyázásról"
eimmel. Ez a 115 oldalas és
e mellett még számos táblázat
ban minden gyakorlatilag fon
tos adatot tartalmazó, közért
hető könyv minden gazda által
könnyen beszerezhelő, mert
mindössze P 1.50 áron rendel··
hetó meg az Országos Mezőgaz

dasági Kamara Talajtani Inté
zeténél (Budapest. V. Szabad
ság tér 10.)

országos mozi,alom indul meg,

hogy a kormány a szociálpoli
tikának a honvédelemmel szo
rosan összefüggő igen fontos
feladatait tüzze napirendre és
azokat gyakorlatilag közmeg-·
nyugvásra mielőbb oldja meg.

tolt kaszával a közeli tanyára
akart menel{ülni, de utközben
akaszája hegyébe vágolt a vil
lám és a szerencsétlen földmi
vest azonnal megölte.

Temetését pénleken tartotlák
meg Dévaványán általános rész
vét melle1t.

A felvételek után a begyüj
tött talajminták a talajkémiai,
fizikai és biologiai szempon
tokból azokra a tulajdonságok
ra nézve lesznek megvizsgálva.
melyek II növény termesztése
ben szerepet játszanak. Ezek·
nek a vizsgálati adatoknak az
alapján térképeket szerkesztünk
és minden térképbe?, szükséges
magyarázó füzeteket nyoma
tunk ki.

Gyakorlati szempontból ezek
a térképek elsősorbanazt a célt
szolgálják, hogy megmutassák
azt, hogy hol, milyen növények
te rmelése kecs gtet a legna
gyobb eredménnyeL Megmutat
ják azonban behatóbb tanul-.
mányozás mellett II gyakorlati
gazdának azt is, hogy hol, mi
lyen kérdésekkel kell különös
képpen foglalkozni.

Jelenleg Békésvármegye te
rületén nyolc talajfelvev6 és
egy geológus dolgozik. Békés
vár!Degye területét 21 térképlap
öleli feJ. Ebből a 21 térképlap
ból az 1938-39. költségvetési
évben 18 fog megjelenni. A
jövő évben a gádorosi, orosházi
és tótkomlósi térképlapok ke
rülnek felvételre; a többiek
ebben az évben.

Eddig tartott dr. Kreybig La
jos nyilatkozata, amelyből ké
pet alkothatnnk magunknak an
nak II roppant horderejü mun
kának II nagy méreteiről. -

Ugyancsak a dr. Kreybig féle
adatok alapján közöljük még
kíegészítésképpen azt, hogy
egyegy ilyen térképlap 1:25.000
mértékü és kb. 46.000 kat. hol-

Megrenditö szerencsétlenség
történt julius 14 én délután 1
órakor Gyoma és Dévaványa
között, az országut mellett el
huzódó varsányháli részen. Ná
nási Lajos 27 éves dévaványai
földmivest a mezőn é te a vi-

har. Az eső elől magasra tar-

Gyoma és Dévaványa között a
villám agyonütött egy földmivest

Dr. Kreybig Lajos főgeológus

nyilatkozata a békésmegyei terme

léstechnikai és talajismereti

felvételekről

Egyik legutóbbi számnnkban
már megirtuk, hogy Békésme
gyében megk ezdődtek a terme
léstechnikai és tal:ljismereti fel
vételet" Ezekkel a munkákkal
kapcsohítban dr. madari Krey
big Lajos, c. főgeológu~, a mun
kálatok irányitója most érde
kes nyilatkozatot tett közzé.

Dr. madari Kreybig Lajos
mindenekelőtt rámutatott arra,
hogy mennyi eddig örökérvé
nyünek hiU felfogást kell. mint
helyt nem állót, revidiálni. Ilyen
pl., hogy az aszály oka a csa
padékhiány, mert pl. Tiszaderzs
községben évi öSszesen 350 mil
liméteres csapadék mellett egy
táblán kat. holdanként 12 q.
buza termelt, mellette egy má
sikon 2 q. A talaj kapiIlaritá
sának sincs meg az eddig gon
dolt fontossága.

De átadjuk a szót a tudós
főgeológusnak :

Termelésünk okszeriiségének
fokozása céljából II fQldmive
lésügyi miniszter rendeletére II

Magyar Királ~'i Földtani Inté
zet talajtani osztálya az ország
területének természeti adottsá
gait, különös tekintettel a tllla~

jokra, megállapítja. Ez a mnn
ka abból áll, hogy kiképzett
szakemberek a területeket be
járják és felveszik a talajadott
ságokra vonatkozó méreteket.
Megállapítják milyen mélyen
hatolnak le a gyökerek. Felve
szik az altalajvizszint mérete
ket. Az altalajvizszillt és a gyö
kérzet lehatolási mélysége kö
zöUi talaj is fontos, ezt is meg
vizsgáljuk.

és a honvédelem egymással
mily szoros összefüggésben van
nak. A jó swciálpoIitika a leg
jobb honvédelmi politika. Dr.
Steuer György a tanulmányát
megküldötle a kormány és tör
vényhozás tagjainak. Őszkor

Hidmérleget
Gyománakl

Kaptuk és közöljük az alábbi
sorokat.

Mélyen tisztelt SzerkesztőUr!
Engedje meg, hogy nb. lap

jában néhány sorban felhivjuk
az illetékes urak figyeimét és
egyben kérjük az Ön szó· szólá
sát ahhoz, hogy Gyomán a
vásártéren mielőbb egy hid
mérleg felállHlassék. Hogy
mennyire szükséges ez, és
mennyire nélkülözhetetlen, mi
sem igazolja jobban, mint a
héten történt széna szállítások.
Máshol ez nem probléma, mert
van hidmérleg és egy ilyen
tranzakció, néhány perc alalL
elilltéződik, mert a rakott kocsi
a mérlegre áll és az üres kocsi
visszamérődik. A hidmérleg
megoldaná, hogy egy kocsi szé
nM nem kellene egy két óra
hosszat mérecsgélni. A hidmér
legen nemcsak a takarmányt,
hanem sok egyéb dolgot lehet
mérlegelni. Hisszük, hogy en
nek felállítása nem jelentene
oly nagy megterhelést a község
re, a lakosságra viszont igen
nagy előnyt jelentene. H.

Adomány a N EP
napközi otthonnak

Kovács Jánosné szöv. igazga
tó neje 3 drb. akácfa cölöpöt
ajándékozott, a NEP. napközi
otthonnak, hogy ennek segitsé
gével, a gyermekek számára
hintát épithessenek. Az adomá
uyért ezuton is hálás köszöne
tet mond a vezetőség.

Bárcsak minél többen lenné
nek, akik e nemes példán fel
buzdulva hozzájárulnának a
napközi otthon felszereléséhez,
előmozditván annak áldásos
müködését.

Ezuton jegyezzük meg. hogy
a NEP. napközi otthon, hasz
nált játékokat köszönettel el
fogad.

Honvédelem
és szociálpolitika
A faj- és honvédelem a nép

egészségügy, valamint a mun·
ká~ügy és szociálpolitika élet
bevágó feladatainak mielőbbi

végrehajl ását szükségessé teszik.
"Honvédelem és szociálpoliti
ka" cim alatt dr. Steuer György
ny. államtitkár, a honvédelmi
miniszteriumban, a magyar köz
élet különböző pozicióiban és
jelenleg a munkásügy ésgya
korlali szociálpolitika terén 38
éven keresztül kifejtett mun
kálkodása alapján részletesen
megirta, hogya szociálpolitika



EGÉSZSÉGÉT
VÉDI,

BETEGSÉGÉT
gyógyítJa--

a Mohai Agnes-forrás természetes
szénsavas ásványvize. Orvosilag

javalva van.
Emésztési zavaroknál, a légzési szer·
vek hurutos bántalmainál Hatásos a
hugyutak huruljainál, ves~köbántal

maknát és köszvényes baJolmal. Jó
eredménnyel használható a vegetatlv
ideCfrendszer . csalánkiülések, asthilla
és ~gyéb túlérzékenység. okozla 
betegségeknél. CsökkentI a g~omor
sav fokozott képzödésé1, akadalyozza
a gyomorégés t. Ajánlatos gyerme-

keknek is
KITÜNÖ A5ZTALI- ÉS BORVIZ.
A hazai Mohai Agnes-forrás gy6gy·
vizét népszerű árban forgalomba
hozza a Mohai Agnes-forrás ke
zelősége, Moha, Fejér m. Kapható

mindenütt. Lerakat Oyomán;
Berkovics Adolf cégnél.
Vendéglőben is ki~ejezet1e!1

Mohai Ágnes gyógyvIZet kérjen.

HÁZIASSZONYOKI Nem ke
rül pénzbe, mert ingyen küldi
Önnek, ha kéri a csinos kiál
litásu uj "Befőző recepteket" a
Dr. üETKER GYÁR, Buda
pest, vm. Conti u. 25 Befőző

por minden füszerüzletben és
szövetkezetben 12 fillérért kap:
ható.

HIRDETMÉNY
Értesiltetnek mindazok, akik

a földbirlokreform során föld
höziulottak és ezen kiosztott
földek ellenértékéből 25 száza
lékos csökkentésre való jogo·
sultságukat igazoló hadirok:
kanti, hadiözvegyi, hadiárvai
minőségüket okmányokkal nem
igazoIták, arany, illetőleg ezüst
vitézségi érem igazolványukat
nem mutatták be, illetőleg igény
iogosullságukat nem igazolták,
hogy ezen igazolást folyó évi
julius hó 29.-ig bezárólag a
községi adóhivatalban az iga
zoló iratok bemutatása melktt
feltétlenül igazolják, mert egyéb
ként a részükre jUltatott ingat:
lanok ellenértéke 25 százalékos
csökkentés nélkül lesz megálla
pitva.

Gyoma, 1957. julius 16

Dr. SZÁSZ LAJOS
jegyző

Községi Adóhiva1al.

G Y Ó g yszertárs zo Igálat.
Ünnepnapokon és éjjel minden
hónap l-től 15-ig a Máday és
16-tól a hónap utolsó napjával
bezáróan a Balogh gyógyszer
tár tart szolgálatot.

fifiidil••fifififillimnin
HIRDESSEN
LAPUNKBAN!

••g Ill.

Aki ilyen kölcsönt akar

igénybevenni, az forduljon

éi szövetkezet vezetőségéhez

kocsikba. A személyvonat moz
donyvezelöje és vonatkisérője

meghalt, 10 em ber megsebesült.
A szerencsétlenség hr~re Szeged
röl elinditolt segélymozdony Do
rozsma h a t á r á b a n elgázolt
egy p a r a s z t szekereI. Két

ember meghalt. - Nagyarányu
schiJlingcsempészést leplez!ek le
az osztrák-magyar határon. Alliló
lag 1 millió schillingel akartak
csempész uton kivinni Ausztriábó'.

- Darányi Kálmán miniszterelnök
nyilatkozotl á Nya Dagligt
Allehanda cimü stockholmi lapba
és többek között rámutatott arra,
hogy Magyarország ragaszkodik
az 1932 -ben elvben kimondott
egyenjoguság gyakorlati megvaló
sitásához, majd hangoL.latla, hogy
egy ujabb világháboru az európai

civilizáció végét jelentené.

Franciaország megszüntelte a spa
nyol határ nemzetközi ellenőrzését.

Francó tábornok ujabb nagyarányu
támadást inditott Madrid ellen

- Bombamerény'letet kiséreItek
meg Sztalin ellen. Amerénylőket

elfogták. - Peking alat! véres
harcok folynak. A japán csapatok
folytatják sorozatos támadásaikat
és állilólag az a céljuk, hogy
meghóditsák egész Észak-Kinát.
Nemzetközi politikai körökben
ujabb japán-kina háboru kirobb::

násától tartanak.

A HOMBÁR szövetkezet
Igazgatósága a szövetkezet

magtárában tárolt

gabonAra

hó 30.-ig kari dékáni engedéllyel
végezhető. Azok, akik nem vollak
még ennek az egyetemnek hallgi::
tói. kérvényezés útján nyert felvé
teli engedély alapján iratkozhat
nak be. Ezek a jogi·, az olvosi-,
a bölcsészeti- és a mathematikai
és természeItudományi kar tanár
tesWletéhez ci mzelt felvételi kér
vényiikel 1931. augusztus 31.-ig
nyujlhaiják be. - A tandijmen
tesség iránti kérvények valamennyi
tudománykaron 1937. auguszlus
31.-ig nyujlhatók be adékáni hi
vatalokba. - Ide vonatkozólag a
Bud 'pesti Közlönynek 1937. ju
lius második felében megjelellö
számaiban közölt részletes hrde·
tés nyújt bővebb tájékoztatást.

törvényesen megállapított

kaDlatra '{.iHc§önt ad.

---........----

A nagyvilág hirei
Torday László gazdasági tan;;

csos. a föld mivelésügyi miniszté
riumban történt sikkaszlások gya
nusitoltja beismerö vallomást tett
és el mondotta, hogy köriilbeJiiI
150 OOO: pengö hivatalos pénzt
forditott a saját céljaira. A sik
kasztásokat - saját kijelentése
szerint - egyediil kövelt~. el.
Minich Károly és Németh üdön
olvosprofesszorok. törvényszéki or
vosszakértők ellen, akik beszámit
hatatlannak nyilvánilollák Torday
Lászlót. fegyelmi eljárást inditottak,
mert törvényszéki orvos létiikrenem
lelt volna szabad magán szakvéle
ményt adniok. Surgólh Jenő voll
debreceni gazdasági föfelügyelő

sikkasztásai ügyében megsziintet
ték az eljárást, mert Surgóth ön
gyilkos lett. A független kisgazda
párt a földmivelésügyi miniszté
rium számadásainak 10 évre
visszamenö felülvizsgálásAt köve
teli. - Széll József beltigyminisz
ler nyilalkozatot adolt a Magyar
Távirati Irodának, amelyben kije
lenti, hogy a magyar kormány
semmiféle olyan törekvést nem tür,
amely a magyarországi kisebbsé
gek nyelvhasználatának és kuJlu
rájának szabadsága ellen irányul.

- Keddre virradó éjszaka a
Budapeströl induló szegedi sze
mélyvonat Vecsés határában bele
rohant az egy órával e/öbb indi
tott tehervonatról leszakadt vasuli

tóba jött haza a napokban egy
kiliinö jazz énekes, aki rövid idö
alat! karriert csinált Londonban.
Rendkivül érdekes képekkel illuszt
rált cikket közöl erről a Délibáb
uj száma, amely nagylerjedelem
ben és gazdag tartalommal jelent
meg. Pompás illusztrált rádiómű·

sorokat, egyfelvonásos szindara
Bot, szin házi plelykákat, nagy
szerü filmrovatot és több mint
száz szebbnél-slebb képet talál az
olvasó a népszerü szinházi képes
lapban. A Délibáb egy száma 20
fillér.

Amerikai rendszerű gyü-
mölcsszedő edényről, a kajszi
termeléséröl. a Lorelle-féle met
szésről, a szölő nyári kezeléséröl.
a havi teendökröl, a Pándy-meggy
röl, az oltványszölők visszaesés.~

rÖJ. stb. ír "A MAGYAR GVU
MÖLCS" legújabb száma,melyböl
lapunkra való hivatkozással ingyen
mutatványszámot küld a kiadóhi
vatal: Budapest. IV., Gerlóczy
ucca ll. szám.

A szegedi m. kir. ferencz
József-Tudományegyetemen az
1937-38. tanév I. felére szóló ren
des beiratkozások 1937. évi szep
tember hó 1.-töl 12.-ig bezárólag
tartanak. Az ulólagos beiratkozás
- akadályoztatás eselén - szept.
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Előléptetés. A belügyminiszter

dr. Röthler István m. kir. tiszti
főorvvst a VI -ik fizetési osztályba
léptette elő. Az előléptetésse! olyan
közéleli férfiu részesiill elismerés·
ben, akinek munkájától még sokat
várunk Békésvármegye közegész
ségügyének fejlesztése terén.

Adomány. Az Első Budapesti
Gőzmalom Rt. - vitéz Madaras
Gyula igazgató közbejárására 
a NEP gyermek napközi otthona
részére 85 kg. lisztel adományo
zott. Az adománnyal az Első

Buddpes1Í Gőzmalom Rt. nemcsak
a sze!!1énygyermekek háláját, hanem
a NEP köszönetét is kiérdemelte.

Dévaványa államsegélyt
kért, hogy a községi háztartás
egyensulyát fentarthassa. Déva
ványa község képviselőIesliilete

28 OOO pengö államsegély kil,lta
tását kérle. A kérést azzal indo
kolták meg. hogy a rossz termés
következtében az előirányzott köz
ségi bevételek tekintélyes. része
elmarad.

fizetési pótlékot kapnak a
községi jegyzők Déyaványán.
Dévaványa község képviselőleslii

lele legutóbb megtartott közgyü
lésén az állalános drágulásra és a
községi jegyzők szorgalmára való
tekinteltel - fizetési pótlékot sza
vazott meg a községi jegyzőknek..
Az 1938 évre a községi föjegyző

nek 960pengöl, az adóiigyi jegy
zönek 480 pengől, a három segéd
jegyzőnek - pedig egyenként 240
pengőt ulallak ki. .

Küzdelem gróf Zamojszki
Agoston birtokának bérletéért.
Gróf Zamojszki Ágoston 1200
katasztrális holdas déva ványai bir
tokát eddig BJayer Béla nagybérlő

birta bérbe. A bérletre most a
dévaványai kisgazdák is bejelen
tették igényüket és mindent elkö
vetnek, hogy ne I31ayer Béla, hanem
ök kapják meg a bérletet. A vár
megye a kisgazdák mellett foglalt
állást. A döntés a fölmivelésügyi
minisztérium kezében van, amely
még nem határozot!.

Pénzhamisítók leleplezése. A
fémpénzhamisilásban lulnyomó az
aprópénz hamisitása. Többnyire
hamis 20 és 50 ftlléresek kerül
nek forgalomba. Hogyan lehet fel
ismerni a hamis fém pénzt, erről

közöí érdekes ismerletést To/nai
Világlapja legujabb száma, amely
még a sárgaláz első gyógyilójáról,
a .gyanlaszedökről, Japánról és a
sarkrepülőkröl közöl rendkivül ér
dekfeszilö riportokat. A legkivá
lóbb magyar irók novelláit, nagy
szerii folytatásos regényt és több
mint száz pompás képet talál az
olvasó- a nagyszerű képeslapban.
Tolnai Világlapja egy száma 20
fillér.

Egy magyar jazz énekes
karrierje Londónban. Látoga-
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Szerkesz.tésért és kiadásért lelelö~ :

WAGNER MÁRTCH-.l

Hungária könyvnyomdavállalat, GyOIl'a

Felelős üzemvezetö: Wailach Mihály.

Garai Sándor közhirré teszi, hogy
megszerezle az ácsmes!eri képesítést,
tehát kéri az éli:letöket, ha bármiféle
nagyobbsz:.básu ácsmunkára lesz szük
ségük, kérjenek t61e is ajánlatot. 5-3

GR

Gyomai Vjság nyomdájában
egy Jó családból származó fiú
tanulónak és egy 14-15 éves
ügyes leány felvétetilc.

Eladó: Horthy Niiklós úton egy 2
szobás cserepes h:iz 1600 négyszögöl
beépitett kert földdel. Kossuth uccában
3 szobás családi ház, Arany János uc
cában 2 swbás. - Elad.) a csepüs
kerIben 800 négyslögöl kerll'öld, ugyan
otl l m;lgzar hold 900 pengőért. ·5 h.
zöldlaposi páskoill. Hrdeklödők fordul
janak Izsó Balazs ingatlan közve'itö
irodájához.

Szeretö István Petőfi u.cLa 47. sz.
alal/i haza eladb. 2 - 2

lukács Gergely egy tísl'e,séges
házvezetőnőt keres azonnali belé
pésre. llunyalÍi Ul 31 sz.

Mo6d Istvánnak tiz vc·bs C,( 1'

getly íí·páskol1li földje elad,'>, Jelentkez
ni lehel özv. N\it rjil i htv/lnn, nál. Báró
EÖlVÖS ulca 19 szám. 2

Használt játél{okat kél ünk a nap
kŐLi o:lh.n szegény gyermt:kei résfére.
Alveszi a beseny, Zl'gi iskola ngy a Bé
késIl1edyei ÁH. Takarékpenllár.

Olajos lajos b,Jrnag~'kereskedőnél

az eiJSI(lert jó zamatu Tiszavidék!
bornak iiterje 42 fill. 5-5

Zamatos minöség U, m3i:jéls foku
ceglédi fehér, ujbor lilerenként 40
fHlérértkapható Kerekes Károlynál.
Ugyanolt az Ó bor lilelje 56 fillér.

Míndenfajta kévekötö aratógé
-pek .~s alkatrészek, MANILLA KÉ
VEKOTÖ ZSNEG. Mindenfajta
olajok -- gumi és börszijak, utób
biak becserélhetök ócska sZijjak
Ical - legolcsobban kaphatók
WEISZ J. JÁNOS NÁL MEZŐBE

RÉNYBEN.

21.""
21.37

20 48

19.11

17':;"
17.34

16.45

14 00

érk.

t
ind 13 "0 190"

ünnepnap köz.lekedik.
BerettyóujfaJuba P 510.

P 950.

Szolnokon tartják meg az

Ausztria-Magyarország közötti

atlétikai mérkőzést.JuliUS IS.-án

Szolnokon tartjál{ meg az Ausztria

Ma yarország közötti atléiikai

mérkőzést, amelyen Kádárné Csák

Ibolya. a nöi magasugrás világ

b..iinoka bemutatá5l fog végezni.

kel jeleni Illeg, hogvacsabai alosztály
egyesüicteinek kiküldött képviselőivel

megtárgyalja az egyesületeket fonlosan
érlÍeklö dolgol<a l , a c-;abai északi egye
siilelek uj c·;oport beosztását. flöter
jeszlést tettek ima, hogy az r. osztályú
egyesületek II. c-apalait osszák be a
Il 05zt. egyesületek közzé. Az értekcz
let ezt elfogadta, igy fel:l'erült a kér·
dés a beo-;ztást illetőleg. Első kon.bi
náció szerint a csabai északi egyesü
lelá rosszabb beosztáshoz jutottak
vol,'a, mint az elmult bajnoki é\ brn
vollak, még Ila~yol>b megterhelés él te
volna az egye~ü et: kel, mely lélükLJen
c';;lk veszélyeztette voln I. A GyTK tit
kára elŐlerjes:lésére csabai kÖl7etbe
o ;/lullak il Csaba kÖlllyéki egyesülete
ket, lIlelyek nagyobb részben a ll. egye
s:i1etekkelnépesedtek. Az észilki csoport.
mely cuk surinI elöreláthJtéllag 7 re
apadt, a köv'clkelő egyesületc·kb '\1 Ml:
GySC, GyTK, ETK, KTE, MAFC ll.,
M N1ÁV, TAC Kilátás vnn ?na, ilOgya
BTt: bajnookc-;apatáll kivül békerülilet
az I. oszlályba, a BTK- CI~S oS7tá
lyoz," folytán a Koie. Ez azért vá.ik
lehel övé Inivel a Turul visszalépett, a
Szövőgyár II1eg~zünt, az ETC-ét szkrecs
cselték, a TTC valószinü nem nevez be
ebben az esetben esélye van a KTE
Ilek bekerülni az r. oSLlályba. A sár
réti egyesületek me,;lllaradnak a sárréti
csopoIlban Vésztő bevonásáv;,] Illi" a
Mezőberényi Törekvés, a BISE' és T~r
h s a cs., bai csoportokhoz tartoznak.
Előterjesztést tett Csáky GyTK n eg
bizott arra is, hogy ne engedjék azt
me ~ mint a multban, llOgy az I osz
tályú egyesületek 8 játékost nem sze
rcpeltt:lhnének, csak a JI, osztályban,
igy döntő küzdelmeknél majdnem tel
jes csapattal vehetik fel a kÜldeimet,
ami wntja a komolyan kÜldö II. OS7t.
egyesületeket. Az I csapatbeli játékos
a· li. osztályban e~yáltalán ne szerepel
hessen, legalább is a II standard és
I tartalékja. Dönlés csak később lesz.

Gyoma-Endrőd:

**

Endrőd-Gyoma - Pjispökladány- Debrecen:
* **

Endrőd -Gyoma-Szeghalom-Berettyóujfalu:
* **

*

Sporthirek.

610 ind Endrőd templom tér .
6.36 t GyollJa " .
7.27 Szeghalom p u. .
857 Berettyóujfalu p u. .
9.03 él k. " községháza

*) Csak hétköznap - **) csak vasárnap és
Menet-jegy: Szt'ghalolllra P 230.
Menettérti-jegy:" r 4.-.

Julius 18.·i ifjusági bajnoki mér
kőzések: Gyolilán: GySC TAC, End·
rödön' ETK-MAfC, Mezölúron: SIÖ
vögyár-M MÁV.

610 ind. Endrőd templom-tér érk. 17 55 215"

6.
36 I Gyoma » • ! 11.34 21 37

7 27 Szegh~lom p u . Al 16 45 20.48

8.3" ty Püsp:ikladany . I 15.37 1852

915 i Hajuuszoboszló. .. 14 53 18 10

9 "" érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 14 15 17.30

*) Csak hétkömap - **) csak vasárnap és ünnepnap kblekedik.
JYlenet·jegy: Endrödre - 50 P Menettérli-jegy: Endrődre -.80 P

Menet-Jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus70boszlóra P 5.90. Debrecenbe P 680
Menettérlt Jegy:" P 4 -. P 10 50. P 1250.

Julius H-én Csabán érlekezlelet
tartott Dr. Gidófalvy Pál, a OLASz el
nöke, Ki O.. nk ferencz ügyv. alelnök-

lernénye.n, ha garanciát kér a DLASI.
csapatok elutazásáért, akkor te~yük ezt
k')ll1oly, küzdő egyesületekéri, ne pe
dig az J. oszt csapatok Il. cs;'p.1taiért,
k;lmek szereplése a k,')zőnséL:et kevés
bé érdekli ElImcglanulhattuk a lI,ullb"l.

xxn II i # I III I I I 11 XII g i I I X I 1-' I I I J i I I : I I I II g I X I I I ]( IX

Az egyesUleteknek julius l5-ig
kellett neveléseiket és jálékosvisszalar
tasi nevkg','zéküket az Alszövetséghe7.
ell(üldeni AGyomán el:erjedt hirekl el

sze,}:ben e helyült is nyo;natékosan kö
zöljük, hogya UySC a bajnokságba
idejében beneveieit és játéko",issza
tartási névjégyzékét is re'erjestletle.
Mint éfdel<l:sségei k!izöjm', h"gy e
névjegyzéken e~yelő,e, saját kérelIllere
nem szerepel Kiss Sándor, a GySC régi,
kiváló jálétws:J.

Még nem döntött az MLSZ a
Nemzeti B;ljn,ksag B. csoportjának
("IBB) ügyében, hanem az ügyben f.
hó 20 án - kedden - fognak vég'e
ges határozatot hozni· Az NBB feJMIi
Iása esetén úgy a Szegedi AK, mint a
MAfC be fog kerülni a bajnokságba.

GyTK bejejentette, ho!'y ífjus;\gi
csapata a tovablJi bajnoki küzűelemtöl

visszaiél'et t.

Jubilál a GySe. A GySC aug. 1 én
ünnepli fennállásának 25 éves jubile
umát. A jubileumot 2 napos tennisz
verseny vezeti be, majd atlétikai és ke·
rékpárverseny utánna pedig futballmeccs
lesz. Aug. l-én diszközgyülés lesz, esle
pedig- társasvacsora rekeszti be az ün
nepséget, Az előkészülelek már nagy
ban folynak. Helyszüke miatt lapunk
jövőheti számában fogunk közölni
részletes programot. Ezulon kérik a
nagyközönséget, hogyatennisz és va
csora jegyeket a személye:.en megjele
nő megbizottaknál megváltani szíves
kedjenek, mert ezzel, a magyar Hiuság
sportoktatásáva I negyedszázad óta fog
hlkozó egyesület további boldogulását
teszik lehetövé.

11.43 21.43 ind Gyoma p u. érle 622

17 55 21.55 érk. EndrŐd lemplom tér ind. 6][i
*) Csak hétkömap **) csak \'a"árnap és ünn"pnap közlekedik Viteldij: 50 fillér.

1937 julius 17. 6~ ............2.~?~~
P O R T "MAvAUT" NYARI AUTOBUSZMENETREND ~n"ydkön"yvihirek

. Érvényes: 1937. május 22 -től 1937. oldóber 2-ig. A gyomai anyakönyvi hiva-
tal könyveibe julius 7-[ől ju
lius 14-ig a kövelkező bf'jegyzé
sek történtek:

Született: Rostás Györgyné
Nagy Annának leánya, Éva, ric,
Tokai Islvánné Molnár Erzsé
betnek fia, János, ref., Gál La
josné Biró Teréziának leánya,
Ilona, ref., Kovács Lajosné Bi
ró Zsuzsannának leánya, Ilona,
ref.

Házasságot kötöttek: Laka
tos András és Taró Ilona, Se
res János és Oláh Elen,a.

Meghaltak: Véha János 74
éves, rIc, Küzdényi Jolán 78
éves, rIL, Forgács Erzsébel, 3
hónapos, ref.Különvélemény a csabai

értekezletről

GySe-Szövőgyár 4-1 (l-O).
ifj. bajnoki, vezette: Heil'lfarth.

Szép győzelmetaratott a kílünő GySC
ifjuoiági csapata az erős So.övö~yárj csa
pat felett. Az J. féJ~dö gólját K. Szab'>
szerezte. Szünet után 9 p.' ben Takács,
20. p.~ben Takács jó beadásából Györi
szerzi, majd 31 p.-ben Csáky ivelt lab
djjlból ujból Győri fejeJi a további
gólokat. 45. p.-ben a biró Takács miatt
túlszigOl úan ll-est ítél, me:yböJ a ven
dégcsapat megszerzi a becsületgólt.

GySC ből Somogyi kapus, a fedezet
sor, Takács, Győri és K. Szabó ját
szottak jól. I(ruchió L. a lJlezöny Jeg
jobb embere volt.

Heinfarth apróbb hibáktól eltekintve
jól vezetelt.

Mint 1<Jpunk máshelyén írjuk, a
DLASZ-elnöksége f. hó ll-re értekez
lelet hivott össze Csabár;'. Az értekez
lelen megjelent Csáky Dániel OyTK
titkár is, aki Gyomát és környékét l<ő

zelebbröl érintő tervekről a kövelkező

kel voll szives közölni a Gyomai Ujság
számára:

"Á csabai értekezlet óta sokat gon
dolkozlall1 a jelenlegi eigondoláson, be
osztáson. Kizárólag a II oszt. egyesü
letek sorsával foglaJkozolll, ezzel al.
erös, népes északi csoporttal. Amint
megfontolom és j, 1 átgondo!oll1 az it
teni he'yzetet, arra a megállapodásra
jutok, hogy az I oszt. egyesületek ér
dekeiért áldoza túl esnek al. Weni egye
sületek Ujból jön, ami két éve ehilUll:
a nagyobbak él deke, a gyengébbek bő

rére. Helyleleníte1tük a mllllban is azt,
hogy kOllloly IL oszt. egyesületek küz
del/lld k01lloJytalallná tegyél, az I oszl.
csapatok II. csapatai. Az. leIlne a c7él,
hOgy leszükitetl körzetben inkább biz
tosilva legyen az egyesük:ek teherbíró
képessége. Erre jött a meglepetés, az
l. OSlI. egyesületek JI. csapalainak be
neveztsp, mely éket vert az eredeti el
gondoiás közzé, amikor mi északi egye
sületek megelégedtünk vo:na Sarkad
Vészt i:> és Békéss1entandrás kkapcso
lásával Az aJolt helyzet nél fogva Vész
tő és ::,arkad - előre láthatólag - le
marad, valószinű a Hunyadi is. Ezt a
komoly iátékerőt kl'pviselő népes é:>zaki
c,oportot nem volna szabad más érde
kekért feláldozni, mert az l oszl e,:;ye
sületel-.: csak igy tudnak maguknak
ulánpóllást remélni.

Szerintem heiy telen ez a sportpoli
tlka, mert saját érdekeinket megkell
védeni még akkor is, ha erőszakkal ál
lunk szemben. Legyen a saját érdekünk
védve általunk i=s nelörődjünk mi csa
bai és vidéki L oszt. csap'itok magán
érdekeivel. Azt látom, hogy az I oszt.
egyes li letek jHsLÍ kőnnyedséggel akar
nal, elbánlli a ll. oszt. egyesületekkel.
Legyen komoly kü,deJem szintei e a
csabai éS7ald mezőny és üzzük ki in
nen az erdekttlent:ket. Alkossák meg
az L o~'.t. csapatok ll. csapataival a
III osztalyl, nevezzék ide be az új be·
lépőt, ez utóbbit kűzűllünk is megtür
jÜlc Sorozom igy az egyesületeket: BI·
SE, M Törekvé~, GySe, GyTK, ETK
(Kote ?). M.MÁV, TAC, esetleg Tarhos.
aki Békésen játszik. Ez a mi egységes
északi csoportunk. Az I. osztályú egye
sületek találjanak maguknak rajtunk ki
vül megoldásI, vé~re hagyjanak minket
békében dolgozni. Ezt a jogos igazun
kat bekell látni a DLASz vezetőinek is
és igy megoldást találni. Egy ilyen
egészséges csoport (sak előnyére válna
a OLASz-nak is. Még az a szerény vé-
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ELÖFIZETESI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

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

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

Feielé5s szerkeszto: WAGNER MÁRTON
Szerkesztöség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a. Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések: dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdeteb
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 23 százalék kedvez.ményt adunk.

éven

nyok alapján elkészített emlék
irat sok olyan adatot és meg
állapítást tartalmaz, amely a
gyomai viszonyokra ís ráillik.
Mikor ezekre az alábbiakban
rámutatunk, szeretnénk, ha
Gyoma község gazdaközönsége
is megmozdulna és tőle telhe-

e

hoz és ebben az. emlékiratban
minden részletében feltárták az
akut szíkproblémákat, melyek
nek gyökeres megoldása nélkül
az alföldöntözés senihozza meg
a kivánt eredményt.

A komoly tudományos, gaz
dasági ésszo6:iális előtanuliná-

ént
pengövei árosodik a

.te méketlensége miatt
megjavitása előtt céltalan minden öntözés UuA szrkesek

G ma gazdaközönsé
egymillió
szíkese

Rendkivül figyelemreméltó
akciót inditott a dévaványai
községi mezőgazdasági bizott
ság a szíkesek megjavítása ér
dekében. Dr. Schweiger László
uradalmi jószágigazgató fogal-
mazásában emlékiratol intéz
tek a magyar királyi kormány-

a gaz ák
érdeke a fontos

(Megjegyzések vitéz Mecsér Endre ellen
inditott támadásokhoz)

sak
többek között e miaU is őt leg- Országos Mezőgazdasági kama
főbb törvényes érdekképvisele- rai elnöki lisztségével össze
tének elnökévé választotta. nem egyeztethető kukoricaex
Mecsér Endre elnöki székében portüzleteket köt.
változatlanul tovább folylatta Azt már nem irják meg, hogy
intranzigens politikáját, amely- ezekből a kukoricaexportíizle
nek leglényegesebb tartalma, tekből egyedül akisgazdáknak
hogya keresztény gazdatársa- van hasznuk. Azt már tenden
dalom munkájáért és a termel- ciózusan elhallgatják, hogy a

Magyarország nem élhet meg nöke tartaná a kezében és a vényeiért kapja meg a lehető vitéz Mecsér Endre által kiler
külföldi piacok nélkül. Kell, kivitel terén nem az ö intran- legmagasabb ellenértéket. En- meit, úgynevezett nAranyözön·
hogy felesleges terményeit va- zigens elvei jutnának érvénye- nek a célnak elérése érdeké- kukoricáért a mindenkori tözs
lahol elhelyezze. Ez olyan vi- sülésre. Egy új világszeHem el- ben Mecsér Endre mindent el- dei áron felül még 3 pengöt
lagos, mint a nap az égen és len folyik a küzdelem, egy követett és elkövet, többek kö- fizetnek és ez a 3 pengös túl
mégis akadnak bizonyos körök, olyan világszellem ellen, amely zött azt is, hogy igyekszik a fizetés a minimum, amely sok
melyek állandó kritikával és nem türi el a liberalis-kapita- lerményértékesitésbőla felesle- esetben 4 pengőig emelkedik.
gánccsal kisérik a magyar-né- !izmus túlkapásait. És mivel ges kereskedői láncszemeket A termelő kisgazdák tehát
met gazdasági viszonyt mélyi- ezt az irányt elsősorban vitéz ldkapcsolni, mert ezáltal a ter- a Mecsér-féle szerződésekkel

tő munkát és igyekeznek úgy Mecsér Endre képviseli, a tá- melői ár közelebb jut a fo- olyan haszonhoz jutnak, amit
beállitani a Németország felé madások neki szólnak. Azzal gyasztói árhoz és ilymódon a saját termelvényeíkkel megkö
irányuló kivítelt, mintha az nem törődnek, hogy vitéz Me- termelő lényegesen többet kap- zelilőleg sem érhetnének el
nem lenne előnyös. csér Endre a magyar-német hat árujáért. Részben e :miatt, sem itthon, sem a külföldi pi-

Devizapolilikai szempontból gazdasági kapcsolatok terén el- részben a német belső gazda- acokon.
kritizáljá~ a német-magyar ke- évülhetetlen érdemeket szerzett. ságpolilika miatt - mert Né- Ezért csak köszönet járhat a
reskedelmí kapcsolatot és böl- Igen sokszor a legszemélyesebb metország felé egykéz rendszer Mezőgazdasági Kamara elnöké.
csen elhallgatják, hogy a német összeköHeléseit a legnehezebb alapján vagyunk kénytelenek nek, úgy a gazdalársadalom,
piacra irányuló kiviteli cikke- időkben bocsátotta a magyar exporlálni - állandóan meg- mint a kormány részéről, a
inknek legelsősorbanNémetor- mezőgazdasag rendelkezésére, ismétlődő támadásban részesi- melynek az Aranyözön tengeri
szág a természetes piaca és a a hivatalos külkereskedelmi po- tik bizonyos körök Mecsér cxportálása hatalmas segítséget
némesvalutájú országokkal való litikánk támogatására nem egy- Endrét. jelent a külkereskedelmi mér-
l~isérletezés a szóbanforgó ex- szer igénybe vette a legegyénibb Legutóbb Mecsér Endre né- leg összeállitásánál.
portcikkekben legalább is prob- baráti kapcsolatait és sikerült metországi kukoricaszáHitását Átlátszó intrika és tudatosan
lematikus. A devizapolilikai is elérnie, hogy néhányeszlen· igyekeznek ezek a körök olyan rosszhiszemű sajtóhalandzsa
szempont tehát lényegtelen a dő alatt Németország a mal!yar bombának beállítani, hogy an- ferditi Mecsér szerepét hetek
német piac felé irányHott ex- terményeknek olyan piaca lett, nak szerterobbanó szilánkjai óta. Persze fáj, hogy végre van
portnak a mágyar mezőgazda- amely ma már egész külkeres- Mecsér Endrét ésa vele azo- a magyar társadalomnak is
ság rentabilitására gyalWfoH I~edel~űnk legfontosabbbázisát nos nézeten lévőket találjákel. olyan közgazdasági vezéregyé
kedvező hatásai mellett. Mert JelentI. Ezek az állandó kritikusok nisége, aki sikerrel állja meg II

mégis csak az a legfontosabb, Vitéz Mecsér Endre működé- nlinden tárgyi alapot nilkülö- helyét a nemzetközi piacokon
hogy II sok krízisen keresztül sének e téren legelsősorban a zően és a valóságtól távolálló- és a süllyedő liberális gazdál
ment magyar paraszt végre mezőgazdaság látja hasznát, az an úgy igyekeznek őt a közvé- kodás fölött új utat mutat a
megf<;llel6 . árat kapjon termé- a magyar mezőgazdaság,amely lemény elé állitani, mint aki az magyar mezőgazdaságszámára.
nyeiérL Olyan árat, amely nem- ftftfll fil fIlfllR6'IlfllfllfllAAftllUU\ 6'Il fIlftftfllftfllfll til flt Jtfllfllfllll"'AlI'lftoAftfllflfltfllfHutfifiRI".I fIlRI'l>Aft ft ft ft ft fil fil ftftfl fIlfllA fil IIUtftftftRflftft

csak költségeit hiztosilja, ha
nem hasznot is jelent. Ez a
cél az·· ősszes külföldi reláció
ink közÜl legelsősorban Né
metország részére történő el
adásoknál·érhetö el. Ha ponto
san átvizsgáljQk ugyanis a ne
mesvalutájú export árstatiszti
káját, akkor meggyőződhetünk

arról, hogya magyar termelők

sokkal jobban járnak, ha a
mezőgazdasági termények a né
met piacon kerülnek· értéke
sitésre.

De nem volna itt semmi baj, .
ha. a Németország felé irányu
ló kivitelünk irányitását nem
vitéz Mecsér Endre, az Orszá
gos Mezőgazdasági Kamara el-
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Felhívás
Gyoma és Endrőd

gazdáihoz

ben a talaj szétfolyik és kőke

ménységüvé válik.
Az emlékíratot ezzel fejezi be

a dévaványai községi mezőgaz
dasági bizottság:

"Az alföldi magyar falut) az
alföldi magyar parasztot, ezt a
nemzelfenntartó elemet meg
kell segíteni, boldoguláshoz kell
juttatni, merf ha ez elbukik, ki
fo@ja a második ezredéve! a
magyarságnak biztositani ?"

!öleg igyekezne a megoldás felé
terelni a szíkproblémát, amely
a maga jelenvalóságában éven
ként nem kevesebb, mint 1
millió pengő haszon elmaradá
sát jelenti. De ne vágjunk elé
be a számszerü adatoknak..

Az emlékirat mindenekelőtt

rámutat arra, hogy Dévaványa
határa 54000 katasztrális holdat
tesz ki. Ebből 20.000 katasztrá
lis hold föld szikes. Gyoma
határa csak 39.000 katasztrális
hold, de szikes területei ugyan
csak megközelilik a 20.000 ka
tasztrális holdat. Szóval a ke
vésbbé termékeny földterület
nagysága mindkét községben
azonos és tekintettel arra, hogy
a klimánk is egyforma, sőt a
csapadékviszonyaink k ö z ö t t
sincs lényeges ellérés, tehát a
szikesedésből adódó károsodás
mértéke sem mutathat nagyobb
különbséget Dévaványán, mint
Gyomán.

Ezek -előrebocsálásaután áll·
janak· itt az emlékirat ránk is
vonatkozó adatai és megállapi
tásai:

A legutóbbi 10 év áHagát néz
ve volt Dévaványán (és Gyo
mán) 2 jótermés, 3 közepes és
5 katasztrófáIísan rossz. A jót
katasztrális holdanként nyolc
cal, a közepest öltel és a rosz
szateggyel számítva, katasztrá-

lis holdanként átlag 3.6 mázsás
termést kapunk, ami magyar
holdanként 2.4 mázsa átlagos
termésnek felel meg, A vető·

magon kivül meghozta a föld
a saját ellátásra szükséges meny
nyiséget, adóra már nem ma
radt Hol vannak a kamatok, a
gazdasági kiadások, stb?·

Dévaványán 1936 évben, mely
jótermésünek számított, a nagy
birtokok termését is idevéve,
megközelilően 2000 vagon búza
termett Ebben az évben előre

láthatóan több mint lO00.vagon,
vagyis JOO.OOO mázsa lesz a ki
esés. Gyomán 1936·ban ugyan
csak jótermés volt, de azért
nem termett annyi, mint Dé
vaványán, mert a határ kisebb.
Az idei kiesés azonban előre·

láthatólag ugyanannyi lesz, mint
. Dévaványán, mert akiesést
majdnem kizárólag a szíkesek
katasztrófálisan rossz hozama
idézte elő és mert a szíkesterü
lelünk nagysága ugyanakkora,
mint a dévaványai, tehát az
idén nálunk is 1000 vagonnal
termett kevesebb búza, mint
tavaly. Ennek a veszteségnek
az értéke kereken 2,000.000
pengő. A legutóbbi 10 év alatt
5 ilyen rossz termés volt, a
10 év alatt tehát mintegy 10
millió Gyoma község gazdakö
zönségénék és ezzel a z ország-

nak is a vesztesége.
Mármost egy katasztrális hold

szikes föld Dévaványán is, Gyo
mán is 200 pengő költséggel
egyszersmindenkorra kil ünően
megjavitbató. A 20.000 kataszt
rális hold szikes terület meg
javításához 4,000.000 pengő kel
lene, amelynek befek!etése ese
lén a következő lO esztendőben

10 millió pengős kártól men
tesü1nénk.

Hogyan lehetne előteremteni ~______
a szíkjavításhoz szükséges 4
millió pengőt? Államkölcsön
ből, - mondja az emlékirat.
Államkölcsön volna nyujtandó
a gazdáknak 5 százalékos . ka
mal mellett 10 évi lejárattal.
Ennek a gazdák megtudnának A ~HüMB.\R" szövdli:ezet
felelni, meJ t a megjavitoll szik bánkuti-buza termesztésére ak
évenként átlag 5 mázsával hoz- ciót indit. Telek uradalom má·
na többet, mint eddig és ebből sodéves ulántermésü bállkuti
az 5 mázsából évenként csak buzájából történik a vetőmag

2 és félmázsa volna a lörlesz- beszerzése. A vetőmag-buzál a
tő rész. HOMB~R szövetkezet magi isz-

Nyomatékosan rámutat az Utóján lisztitják meg. A csává-·
emlékirat arra is, hogy Déva;. zás ugyancsak a HüMB\R szö
ványa (és Gyoma) szikes talajai vetkezetnél történik majd. Az
mészszegény, kilugozotttalajok, akcióban részvevők a már sze
melyek csakis mésszel, (mész- lekIált és csávázoll buzát kap
tartalmu, digófölddel) gyógyit- ják kézhez, amelyet csak el keH
haták. Ezért a meszezés előtt vetni.
céltalan minden öntözés, mert A vetómagért az uradalom 15
az ugyanazt a hatást váltja ki, % felárat kap.Azt csak későbben

mint a kiadósabb eső, vagyis a i ,tudjuk meg, h 'gy mibe kerül
nátriumkolloidok következlé· II csávázás és a tisztítás.

I rta: dr. Piukovich józse!

Angliai leyél
, A zöldmezőm zgalom igen
nevezetes évét üli, amikor az
angol kormány meghivására itt
élünk, ulazgatunk, tanulunk.
Most tartja 37 állam a IV. Nem
zetközi Zöldmező Kongresszust
amely világviszonylatban is
igen magas helyre emelkedett
az utóbbi években. Hogy a
lapok mégis olyan keveset ir
nak erről a mozgalomról,
egyetlen komoly oka az, hogy
a spekuláció fárádhatatlan hivei
nem látnak ebben uj tőkevál·

lalkozást, sőt mélyen fájlalják.
hogy a zöldmezőmozgalom

lelkes hivei a mezőga~dasági

életben való kisebbmérvü szc
repet szánják a tökének. Itt
talán az angol lapok kivételek,
ahol immár majdnem hat hete
a zöldmezögondolat áll az agrár
problémák középpontjában_

Hogy kellő fogalmat alkot
hassunk a jelenlegi zöldmező

kongresszus méreteiről. az
európai számottevő államokon
kivül nem szabad megfeledkez
nünk a többi világrészről sem!

Hiszen itt van Amerika terü
letéről Argentina, Kanada,
Mexikó, Ujzéland és az Egye
sült Államok; Ázsiát Nyugat
India, Ceylon, India, Japán;

Afrikát Kenya, Nigeria, Dél·
afrika, Sudán, Uganda. képvi
seli. Természetesen nem marad
el Ausztrália sem, hiszen 12
kiváló zöldmezögazdá val kép
viselteti magát.

Minthogy az ilyen kongresz
szusnak nem csak az a célja,
hogy előadások keretében meg
felelóirányu tárgyalások foly
lyanak, hanem az is, hogy a
kongresszust tartó országos
zöldm~zőgazdaságiviszonyaival
is megismerkedhessünk, igy
érthető az is, h9gy a 418 részt
vevőből álló kongresszus moz·
gékonyságának biztosítására ele
gendő számu közlekedési esz·
közökre van szükség. Minthogy
10 autóbusz s több, mint 30
magánautó áll rende kezésre,
máris biztositoUnak látszik a
kongresszus zavartalan le
folyása.

Ki ne emlékeznék a magyar
zöldmezőgazdák közül bor
sodmegyei kongresszusunkra !
Akkor nekünk különvonatunk
és 150 szekerünk volt. Itt a
nagy távolságok miatt a fenti
módon oldották meg a kérdést.

Bár több, mint harminc féle
anyanyelven beszélünk, mégis
a gondolatok kicserélése angol

és német nyelven tÖI ténilc
Valóban megkapÓ volt, amikor
julius bó 8·án este Oxfordban
történelmi keretek között az
örökösen gáncsoló, legyürni
akaró érzések helyett a szere
tet és a békés munka ösz;nte
vágya csendült ki az angol
kormányt képviselő szónok
szavaiból. Le yen az emberiség
boldog! - váltódott ki min
denikünk lelkéből is az őszinte

óhaj ...
Ahogy sorrajálj uk az angol

vidéket, mindenüt! a széna
aratását tapasztalhatjuk. Ebből

van itt bőven.

Hiszen Anglia területén 81
százalék a zöldmező. A milliós
városok között mindenütt le
gelőket látunk, sokkal többet
és sokkal nagyobb területen,

I

mint nálunk Magyarországon.
S ami nagy figyelmet érdemel,
az itteni legelőtömegek 1-10
kal. hold nagyságu szakaszokra,
»göröndökrecc-re oszlanak, és
valamennyi be~erilve dróttal,
bokorral. Ebből a keretből

bukkannak fel azok a kedves,
festői angol tanyák, amelyek
valamikor. kiinduló pontjai
voltak a falutelepHésnek és a
városalapitásnak.

Alig két-három napja utazunk,
de annyi érdekes és figyelemre
méltó dolgot tapasztalhatunk,
hogy csak nehezen vagyok képes

belőlük egyet-kettőt kiemelni.
Mégis jólesik megállapítanom
azt, amit 10 évvel ezelőtt is
hangsulyoztam, hogy zöld mezőt

egyedül a természet nem képes
fenntartani, ahhoz a gazda
munkájára is szükség van. Itt
látjuk ennek a tételnek csalha~

tatlan igazolásM az angol lege
lőkön. Nagyon sok az elhanya.
golt, gazos, gyomos, elvénült
legelő ott, ahol az angol farmer
legelőjét nem kezeli. Hogy
Angliában is valóban zöld:'
mezők legyenek, elsősorban

dolgozni kell a szaktudás fegy
veré vel Legjellegzeteseh pél·
da a fenti tétel igazolására
a Nordhamptonshire grófság
egyik mezőgazdasági szakisko
lája, amely 178 acre területen
(kb. ugyanannyi ldshold) szak
szerü munkával és nem pénz
zel, mintaszerü zöldmezögaz
dálkodást folytat A kHünően

kezelt legelők képezik az egyet
len biztos alapját a minta·
szerü állattenyésztésnek. Az
angol farmerek feluőtl fiai
tanulnak ítt.

A kongresszus hosszu ideig
gyönyörködött az itteni ered·
ményekben s amikor felvezet
ték az állatokat, egyszerre csak
elénk kerül az a fehér szarvas-·
marha fajta, amelyet még a
rómaiak hoztak ide. Kissé
visszafejlődötl példányok ezek
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A közkedvelt C~epel., TurAn., Toroc:zk6., Kühne é~ O.Dl.ega kerékpArok

tében!üzlAlbertsmnIcsóbblea
Szortirozott alkatrész raktár minden gyárfmányu kerékpárhoz !
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Julius 26-tól aug. 7-ig

,
EGI V

KIARUSITAsRA KEROLNEK:

,

1. IMPRIMÉ MOSELYEM kb. 80 cm. széies 96 fil.
2. IMPRIMÉ MOSELYEM FEHÉR-

NEMO MINTAKBAN " 80
3. GOLDBERGER PARISETTE " 90" "
4. KREP KLOKÉ ragyogó mintázatokban délutánl-,

tánc- és estélyi ruhákra 280

I

ILYENOlCSON MÉG'SENKI SEM VAsAROlT!

KULPINDIVATHAz
Bék-és4:l'»aba.

Julius 26-tól aug. 7-ig

Jó helyen fekvő lakóházat, mel·

lékhelyiségekkel és udvarral keresek

több évre hlszonbérbe, ked, ező f,zetési

ft>Htelek mellett esetleg megvéleh e.

Wallacll Mihály, Hungária-nyomda. -

Akik bővebb. felvilágositást
akarnak, azok forduljanak a
HOMBÁR szövetkezet vezető·

ségéhez.
Az akcióban való részvételt

julius végéig kell a HOMBAR
szövetkezetnél bejelenteni.

a re d e
Bán e

kérdését

a szerződést.· Azegéslségház
Jétesítésének kérdésével kapcso
latban napirenC:re tüzték a
közegészségügyi alap létesítésé
nek kérdését. Bevezetik az
iskolásgyermekek rendszeres
orvosi vizsgálatát és a felmerülő

költségeket már ebből az alap
ból fedezik.

Letárgyalják a községi tiszt
viselők társadalombiztositó in-

legkozelebb választ gróf Teleki
Mihály, vitéz dr. Biltera Miklós
és Kolbai Károly, akik nagy
körültekintéssel kisérik az itteni
munkát.

Amikor ezeket a sorokat irom,
messze...• oUhon javában dol'"
goznak. a kaszák... A magyar
arató már évtizedek óta szere-
.tettel hajlik a mindennapi ke
nyeret adó gabonaföldekre. Mi
már szeretnénk elfelejteni, hogy I
akkor is volt a magyarnak
kenyere, amikor nem volt annyi
a szántóból, a' buzából, a rozs
bóL.! Suhannak akaszák,
acélos élök néhány rend után
tompuL. de az arató nem en
ged a szándékából s ujra élesiti.
Micsoda nagy elszántság van
ebben.!

Komoly figyelmeztetést látok
abban, hogy ilyenkor a bllza
aratás végén, a cséplés idején
zöld mezőkről, takarmányról,
állaUenyésztésről irhatok. Bát·
ran és boldogan teszem ezt,
mert lehetetlen, hogy itt Ang
liában 37 nemzet kiküldöttei és
a mi eleink, a magyar mező

gazdaság történetének formálói
tévedtek volna...!

Hiszem,hogy eljön az idő,

amikor·szivósrimnkával gazdag
és vig aratásunklesz .a magyar
nlezőkön is!

tését nyilvántartja és figyelem
mel kiséri a szövetkezet és az
újterméskor behozott akcióbu
zát külön fülkékben tárolja a
szövetkezet ~s minta szerint

. fogja értékesíteni.

á

Dr. Kanyó Tivadar
állomásfőnök

áthelyezése
Az ország legnagyobb keres

kedelmi üzemének, a magyar
királyi államvasutaknak Gyoma
és Endrőd nagyközségek sze
mély és ámforgalmát négy és
féléven át dr Kanyó TivadaI'
főintézÖi'ál1omásfőnök irányi
tolta a gyomai állomáson. E négy
év alatt uj külsőbe öltöztetiék
az állomás épületét, lebontottak
egypár disztelenkedő rozoga
faszint, amelyek helyére varázs-
szóra virágoskertet létesítettek.

Rövidesen berendezik az egészségházat Dr. Kanyó Tivadar főnöksége
alatt érte el a gyomai állomás

Hétfőn~ rendkivüli közgyülést tart a képviselőtestület a "legszebb virágoskert" nevet
.. .. . .. a budapest-békéscsabai vonalon.

té~e!l ~Izto~l~asát, azonklVul az Legnagyobb érdeme dr. Kanyó
eloljároság Javaslatot tesz a Tivadarnak hogy a főnöksége
fője.gyzői lakásnak tele~~nna~ I alatti időbe~ ugy .a személy
valo felszer~lésére, a kozségl forgalom, mint az ámlorgalom

.kerthasznosItására, három rava- t l l "kk .. élko'l. . . . . zavar a anll, zo eno n II
talozo felálhtasara, a Hősök ~ l t H 'tká It'. . 10 Y a nagyn n vo IS a
emlék utján lév? ártérzikuthoz közö'nség és a vasuti közegek
egy medenc~ épItésére, Bese~~- között nézeteltérés, ő az okos
szeg és Banomkert elektnh- é g k l t· é éke'vel mi dia
l '1' á H l . N"l' S . ya or a l rz n t:>
ta as ra, a a magYl és YI aSI megtalálta a módját a megfelelő

iskolai kutak· átépítésére és elintézésnek és mindkét fél
lűzvédelmiszerek beszerzésére. megnyugodott.

Tekintet'el a napirendre Dr. Kanyó Tivadar és felesége
tözött ügyek fontosságára, az tevékeny részt vettek Gyoma
előljáróság ezuton is kéri a társadalmi életében is, igy az

. .... e1távozásukat nemcsak a vasnt-
kepvlselotestüleh tagokat, hogy. tal összeköttetésüek, hanem
a: rendkivüli közgyülésre minél községünk intelligens társadal
nagyobb számban megjelenni ma is sajnálja.
sziveskedjenek. Dr. Kanyó Tivadart Szegedre

helyezték át, ahol az üzletveze-
~~~

tőségnél kap beosztást.
Az uj állomásfőnök Kiss

Géza földink lesz, aki a sze
gedi üzletvezetöségtől jön haza.

A főnökcsere augusztus l-re
történik meg.

ság újb I
űzte Bese ysze és

eleklrifikálásána

Az elő

A községi képviselőtestület

julius 26.-án, hétfőn délelőtt 8
órai kezdettel rendkivüli köz
gyülést tart, meglehetősen nagy
és fontos tárgysorozaltal. Tár
gyalásra kerül az egészségház
létesitésének kérdése. Az egész
ségházat a mai csendörlak-
tanya helyén kivánják beren·
dezni és ezért a csendőrséggel

az ősszel már nem ujítják meg

Ezzel az akcióval a minőség

termesztését, illetőleg az egyön
tetü, jobb minőségü huzának
minöség-buzaként elérhető ma·
gasabb árat akar a szövetkezet
a gazdáknak biztositani. Ezért
az akcióban részvevőktermesz-

a közel két évezreddel késóbb
született utódok, de az olasz
kiküldött boldogan, elismerésre
méltó nemzeti öntudattal kö·
szöntötle ezt a tényt. Mi ma·
gyarok, belül a lelkünkben,
ugyancsak megmozdultunk) mi
ugy tudjuk, hogy az Európát
verő hun elődeink vitték a
messze ázsiai pusztákról ezt a
fajtát a római mezőkre. A
magyar szarvasmarhatajlát sze
rető szivünk boldogan dobogott
ennél a jeleDetnél ...

Az angol farmer is szereti,
ha minél több szénája terem.
Legtöbb helyen. ezt· ugy .. akarja
elérni, hogyameglévő állomány
kaszálását mennél későbbre

hagyja. Természetes tehát, h 'gy
il:!en sok helyen széna helyett
szalmát kaszálnak csupán! Rá
ismerünk a mi otthoni beteg
ségünkre, amikor mi is tömegre
és nem minőségre dolgozunk!

A kongresszus tagjai nagy
érdeklődéssel hallgatják felvilá
gositásainkat arról a nagy erő

feszitésröl, amely immár több,
mint 10 éve ugy a (kormány,
mint a gazdatársadalom részéről

a zöldmezők létesítése érdeké
ben történik. Eddigi tapaszta
lataink azt igazolják, hogy jó
uton halad a magyar zöldmező
mozgalom, erre adnak maJd
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A nagyvilághirei

ják Az ajándékokérl és II gyer
mekek szép szándékáérI ezuton
is hálás köszönetet mond a
NEP elnöksége.

BETEGSÉGÉT
gyól!vit.i-a

a Mohai Agnes-forr~s természetes
sZl'nsavas ásványvize. Orvosilag

javalva van.
Emésztési zavaroknál. a légzési szer·
vek hurutos bántalmailLil -Hatásos a
hugyulak huruljainál, veseki\bánlal
maknál és köszvélll es bajokná!. j<'l
er edménnyel használható a \'ege'.ativ
ide~rends7 er,- csa lánkiü rések ,asthma
és egyéb túlérzékenység okozta
betegségeknél. Csökkenti agyomor
sav fokozolt képlödésel, akadályozza
a gyomorégés!. Ajánlatos gyerme-

keknek is
KITONŐ ASZTALI- ÉS BORVIZ.
A hazai Mohai Agnes forrás ~yógy
vizét népszerü árban forgalom ba
hf)Z7.3 a Mohai Ágnes.forrás ke
lelösége, Moha. Fejér m Kapható

mindeniitt. Lerakat Gyomán;
Belkavics Adolf cégnél.

Vendégliiben is kifejezelten
Mohai Ágnesgy6gyvizet _kérjen.

VÉDI.
EGÉSZSÉGÉr

Hankó Márton
elöadást tart Békés

csabán.

i

Páiyázatot hirdettek
a hadiárvák

tartás seg éIkjére
A belügyminiszter a hadiár

vák és hadirokkantak gyerme
kei részére az uj tanévben tar
lásdijsegélJt engedélyez. E se
gc:'lyben részesülhetnek ol) an
középiskolai vagy főiskolai ta
nulmányaik vagy tanoncIdkép
zésük ideje alatt hadiárvák és
az 1., II l Ill. járadékosztályba
sorozott hadirokkantak gyerme
kei, akik a középiskolai vagy
főiskolai tanulmányok eselén
24·ik, tanoncképzésiik idején
18·ik életévüket még nem löl
tötték be és a legutóbbi iskolai
évet jele,; eredménnyel végez lék
A tartásdijsegély a tanév első

felére 50 pengő. Ha a tanuló
jeles tanulmányi eredményt ér
el, a segély a· II. félévre is
folyósilható számár'a. A kérvé
nyeket oklóber l·ig kell meg
telelő igazoló iratokkal és sze
génységi bizonyitvánnyal fel
szerelve a belügymini,;zlerhez
benyujlani.

A Békésvármegyei Ga2da~ági

egyeslllet meghivására Hank6 Már
t~n pécsi professzor e hó 25.·én
el3adást fog tartani Bákésc-abán
az egész világ által ismert és iga
zolt időjárásjóslásiilletve sZámitá
si m6dszeréröl.

A világhirl1 tudós előadását

amely irBnt megyeszerte nagy az
érdeklődés-vasárnap d,,·lelött 11
órakor tartja meg a· Sékésvárme
gyei gazdasági egyesUlet székhá-

.zilnak (Sék ·scsaba. Ferenc J6zsef

.tér6;) emeleti OIéstermében, amely
elfSadásra minden érdeklődőt ez
uton hiv meg aBekésvármegyei
Gazdasági Egyesl.llet elnöksége.

ADOMÁNYOK

alatt elmulasztott szolgáltatáso
kat. Végül méltányos részletfi
zetési kedvezményt ad a ren·
delet a védetleket terhelő; de
védettségikorlátozás alá nem
eső, perköltségek megfizetésére.

A rendelet erőteljes lépés a
védettség rendszerének végle
ges likvidálása terén és a ko
rábbi rendeletek szociális szel
lemében oldja meg a lebonyo
lítás munkáját. Mintkogy ez a
munka nem t'gyszerü és lebo
nyolítási módja különböző rész
letkérdésektöl függ, i ~mételjük,
hogyavédelt gazdák akkor
járnak el helyesen, ha minden
tekintetben alkaImazIwdnak a
helyi bizottságok utasilásaihoz.

sztratoszféra repülő vasárnap
újból felszállt a sztratuszférá
ba, de leszállás közben szeren·
csétlenségérte: 3000 méter ma
gasságban. a léggömbje kigyul
ladt (s elégett Piceard sértet
len maradt. - Peking közelé·
ben megindult a távolkeleti
háboru. A japán és kinai had
erök összecsaptak, közben a
zonban újból felvetlék a tárgya
hisokat és igya harc egyelőre

szünetel. - Guglielmo Marconi,
II világhirü tudós, aki a rádiót
feltalálla, Rómában meghalt. 
Frankó tábornok 150000 főnyi

- hadsereggel újabb támadást in
tézett Madrid ellen. Négy nap
óta gyilkos ütközelfolyik, mely

. nek kimenetele még beláthatat
lan. - Hodzsa cseh miniszter
elnöt átalakította II kormányát.

talványok állanak rendelkezés
re, amelyek rövid időn belül
elkészülnek"

Általában kivánatos, hogy a
védett gazdák kikérjék II helyi.
bizoUságok előzetes tanácsát és
aszerint járjanak el.

H:l a bejelentések elkészül·
nek, ezek a helyi bizoU..ágok
nál megtekinthelök és az ér
dekeltek 1938jánuár 31-ig te
hetik meg reájuk észrevéte
leiket.

A teherrenJezési lervezeteket,-- .... .,.................
valamint az adósságlevélterve
zeteket a Pénzintézeti Központ
késziti el. A tervezetet minden Uj:,bb~n a következő ado
érdekeItnek kézbesitik és min- mányok folytak be a NEP gyer
den érdekelt 30 nap alatt teheti mek napközi otthona részére:
meg észrevételeit. A Pénzinté- Barok Gyula és Sebesi János
zeti Központnak az észrevéte- . péll:mesterek 20-20 kg. kenye
lek tárgyában hozott határoza- ret, vitéz Pajor Gyuláné 75 cső

ta ellen panasznak van helye fólt tejes kukoricát, vitéz
a védettséget elrendelő járásbi Váry Józsefné gyermek jáléko
róság, mint telekkönyvi ható- kat, Wagner Mártonné gyermek
sághoz. játékokat és egy gyürüsbinlál,

Fontos intézkedése még a dr. Tardos Gáspárné egy gyŰ

rendeletnek a· kezesekre vonat- rÜhint:ít, ifj. Zs. Timár András
kozólag az, hogy a fóadósnál né kisleánya gyermek játékokat
végrehajtott teherrendezésked- ajándékoztak, köztük Timánié
vezményei az 50 holdon aluli kisle:in)'a az összes játéltait
birtokos-kezesre is kiterjednek, odaadta. Hogya NEP gyermek
akár védett, akár nem védett napközi oUhonának fenntartá
gazda. Vagyis a kezes (meUék- sához a legfiatalabb gyomai
kötelezett) ilyen esetben a kö· generációk is hozzájáruljanak,
telezet ség alól teljesen mentes, ifj. Nemerey Péler kezdemé- .

Ugyancsak fontos intézkedés, nyezésére ifj. Wagner Márton,
hog) ha védeUségböl tÖl"öllek Tardos András és Nagy Béla
1937 október 15-ig ismét kér· elha'ározták, hogy még a nagy
hetik az iJletékes járá!>biró~ág;' vakáció alall g)'ermekolimpiászt
nál a védeltség visszaállítását rendeznek és annak tisztajöve·
abban az eselben, . ha pótlólag Idelmét a NEP gyermek nap
teljesítik a védeltség tartama közi ollhonának céljaira .fordít-

Baranya megyében az ősszel

megindul a telepitési akció. 
A budapesti rendőrség ujabb
fantasztikus polilikai szervez
kedésnek jött a nyomár"a. Fá
zsi Dezsö 31 .~éves magántiszl
viselől letarlóztatlák. - A Sop
ronhoz tartozó Fertő-tó magyar
területe felelt két cseh repülö
gép füstből sarlót és kalapácsot,
valamint szovjet csiJlagot raj-
zolt az égre. - Belgrádban a
kormány most lárgyalja II Va
tikánnal kötött konkordlHum
becikkelyezésérőlszóló javasla
tot. A tárgyalásokat állandóan
utcai harcok és véres vereke
dések zavarják meg, mert az
ortodox egyház semmiképpen
sem akar hozzájárulni II kato
likus egyház eg'yenjogusításá
hoz. -Piccard tanár, a hires

Uj rendelet d

védett kisbirtokról
Uj rendeletet adott ki a kor

mány a védett birtokok terhei
nek rendezéséről. A most ki
adoU 5000 1937. M. E. sz. ren
delet, amely cime szerint a
védett birtok egyes terheinek
álalakilással, illetőleg könyv
adósságváHalással történő ren~

dezésről intézkedik, termész 
tes folyománya annak a még
t935 ben kiadott rendeletnek
(10.0001935. M. E.) ame~ ugy
'nlézkedeU, hogy az ezer kat.
holdnál ne,n nagyobb védett
birlokoknak a kataszteri tiszta
jövedelem negyvenszeres szor
zalán túl esó terhei általában
könyvadósságvállalással nyer
nek rendezést, a véd ett tiz ka:.
taszleri holdnál nem nagyobb,
Hetve 100 koronát meg nem

haladó kataszteri tiszta jövedel
mü birtoknál a negyvenszeres
szorzaton felül eső terhek pedig
olyan hosszulejáratu kölcsö
nökké alakiHatIlak át, amelye
ket az adós .évi 4.5 százalék
annuitással 50 éven át tör
leszthet.

A kormánynak most kiadott
rendelete ennek az előbbi in
tézkedésnek lebonyoJitását sza
bályozza. Pontosan meghatá
rozza, melyek azok a tartozá
sok, amelyek rendeüs alá es
nek? szabályozza a k e z e s e k
mellékkö :elezettek) jogvíszo·

nyalt, intézkedik a teherrende
zési adatokbejelentésének for
malilásairól, megszabja a helyi
bizotlságok teendőit, előirja

miként kell elkészHeni a teher
rendezési tervezetét és hogyan
kell magát a teherrendezést te
lel,könyvileg végrehajtani. Álta
lában kimondja, hogy az ezer
kataszteri holdon aluli ingatla·
nok védetlsége 1938 ol<ióber
31-ig meghosszabbodik, módot
ad a törölt védettségnek méllá
nyos esetekben leendö visszaál-
itására, végül intézkedik a

megujitási váltókról és a per
kőllsé~ekről.

Alapvető intézkedések a ren
deletben a következők:

Ugy az adósolmak, miut a
hilelezőknek f. évi november
hó l5-ig be kell jelenleniök az
illetékes helyi bizoUságnál - a
védett birtokok tehertételeit. A
tiz holdon aluli védelt gazdák
ezt akkor is kötelesek bejelen
teni, ha adósságterhek nem éri
el a kataszteri tiszta jövedelem
negyvenszeres s:l:01'zatát, mert a
hosszulejáratu kölcsönné való
átalakítás kedvezményében csak
igy részesülhetnek.

A bejelentésekre a helyi bi
zottságoknál megfelelő nyom·
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"') 27. §. A rendes, vagy rendkivüli közgyütés jogérvényesen határoz mind
azon tárgyak felelt, amelyek napirendjére ki vollak tűzve. Minden esetben a köz
gyűlés hatáskörébe tartozik a határo'lathozatal a köv.etkező tárgyak felett:

g) Bárminem il inditvány, melyet az elsorolt tárgyakon kivül az igazgató~

ság saját részéről, vagy valamely tagnak a közgyütést 3 nappal megelőzőleg tór
téntbejelentése alapján napirendjére kitüzőtt.

eghívó
A "HOMB'ÁR" Gyoma és Vidéke Mezőg<Jzdáinak

Tárház, Termelő és Értékesítő Szövetkezete 19,7. évi
augusztus hó 8. napján, délután 2 óralwr tartja, saját
székházábzm, Gyomán, Kossuth Lajos-utca 68 sz. ólatt

első rendes közgyülését
melyre él tagok meghivatnak.

TÁRGYSOROZAT:
1. Elnöki megnyitó
2 Jegyzőkönyvvezető és hilelesilők kijelölése.
3. Az Igazgatóság jelentése az első üzletévl'ól.
4. Az évi mérleg· és eredményszámla előterjesztése

a felügvelőbizottság jelentésével és a nyereség
feloszMsl teletti határozat hozatal.

b. Határozat az igazgatóságnal< és felügyelőbizoU

ságnak adandó felmentés tárgyában,
6, Felügyelőbizottság válas1.tás<J.
7. Az alapszabályok módositása.

Régi szöveg: Uj szöveg:

8. §. A belépni kivánó tag a belépési 8. §. A belépni kivánó tag a belépési
nyilatkozat aláírása alkalmával köteles nyilatkozat aláirása alkalmával köteles
legalább egy üzletrészt jegyellli, mely- legalább egy üzletrészt jegyezni, mely
nek értéke 500.- (Ötszáz) ar. pengő, nek értéke 50 (Ötven) ar. pengő, amely
amely két egyenlő részletben fizetendő, két egyenlő részletben fizetendő, éspe
éspedig az első részlet abeiratás al- dig az első részlet abeiratás alkalmá
kalmával, a második részlet pedig az val, a második részlet pedig az ezt kö·
ezt követő két héten belül. Beiratási dij vető két héten belül. Beiralási dij fejé
fejébeu a beíratás alkalmával üzletré- ben a beiratás alkalmával üzletrészen

'szenként 50. - (Ölven) ar. pengő fi- ként 5.- (Öt) ar. pengő fizetendő,

zetendö, amely összeg a szövetkezet amely összeg a szövetkelet adminiszt
adminisztrációs köIlségeínek fedezésére rációs költségeinek fedezésére szolgál.
szolgál. Az alakuló aláírási ivel aláirók Az alakuló aláirási ivet aláirók sem a
sem a belépéskor, sem bármikor ké- belépéskor. sem bármikor késöbb, ha

ujabb üzletrészeket jegyeznek, beiratási
sőbb, ha ujabb üzletrészeket jegyeznek, dijat nem tartoznak fizetni.
beiralási díjat nem tartoznak fizetni. A A tagok akár a belépéskor, akár ké
tagok akár a belépéskor, akár később sőbb több üzletrészt is jegyezhetnek.
több üzletrészt is jegyezhetnek. Minden I Minden üzletrész egy szavazatra jo-

gosit.
üzletrész egy szavazatra jogosit. Az Az alakuló tagok üzletrészeiket az
alakuló tagok üzletrészeiket az alaku- alakulástól számitott 6 hónap alatt tar

toznak befizetni.
lástól számitott 6 hónap alatt tartoz- 15. §. Az üzletrész névre állitandó ki.
nak befizetni. Az üzletrészek a tag tulajdonát képe-

15. ,§ Az üzletrész névre állilandó ki, zik. Átruházás csak a 6. § feltételeinek
Az üzletrészek a tag tulajdonát képe* megfelelő személyre s csak az igazga-

. tóság engedélyével történhetik meg.
zik. Atruházás csak a 6 §. feltételeinek Átruházási illeték fejében ilzletrészen-
megfelelő személyre s csak az igazga- ként 5.- (Öl) ar. pengő álirási dij fi
tóság engedélyével. történhetik meg zetendő, kivéve az öröklés esetén tör
Átruházási illeték fejében űzlelrészen- ténö átruházás, amikor átirási díjat
ként 50 (Ötven) ar. pengő átirási díj nem kell fizetni. Az üzletrészek ulán

kamat nem jár, de a tagok a feloszt
fizetendő, kivéve az öröklés est:lén tör- ható nyereségből legfeljebb fi százalé-
ténö átruházás, amikor álir~si dijat kos (Hat százalékos) osztalékban ré

szesülhetnek.
nem kell fizetni. Ai üzletréllzek ulán A szövetkezeti tagok a szövetkezeten
kamat nem jár, de a tagok a felosztha- á~ érté".esitett gabonájIlk arányában
tó nyereségből legfeljebb 6 %-os (Hat vlsszaténtést kapnak, ez a visszatérités

azonban a szövetkezet tiszta nyeresé
százalékos) osztalékbanré szesülhetnek. gének öt százalékánái !öbb nem lehet.

8.Esetleges inditványok.*
AZ IGAZOATÓSÁO.

Az alapszaMlyok 24. §-a szerint szavazati jogot csak az az üzlet
részes gyak~rolhat, aki üzletrészeit a szövetkezetünk pénztaránál, Gyoma,
K,0ssuth Lajos-utca 68 szám. legalább 3 nappal a közgyülés előtt a
hivatalos órak alatt, délelőtt 8-12 között leteszi és az erről szóló el
ismervényét a közgyülés elnökének bemutatja.

A fe/ügyelóbizottsag állal megvizsgdlt évi mérleg a szövetkezet
irodahelyiségében (Gyoma, Kossuth Lajos-utca 68 szám) a hivatalos
~rák a/~tt, d~lelótt 9-12 ó~,! kö~öit meg!ekinthe!ó. A mérleget az
Igazgatoság Jelentésével eltyutt kmyondatva minden szövetkezeti tag.
nak postán is elküldi az elnökség.

Anyakönyvi hill'ek
A gyomai anyakönyvi hivatal

könyveibe julius 14 -lől 22.-ig a
következő bejegyzések történtek:

Született: Sirokay Zoltán já
nosné Arányi Blanka Erzsébetnek
fia, Zsoll-A'adár-Albert-Ferenc,
rk.; Kovács jánosfIé Gaidos fran
ciskának leánya, Róza. ref. ;
Ehrmann Ernöné Schwartz Honá
nak leánya, Hedvig, izr,; R. Nagy
Gáborné B. Szabó Teréznek fia,
Gábor, ref; Eiler Ádámné
Schwalm Magdolnának leánya, Er
zsébet. ev; Oyebnár Imréné Dinya
Eszternek fia, Antal-Lajos, rk.;
Csáki Imréné farkas juditnak fia,
Imre-Mátyás, rk.

Házaságot kötöttek: Sere.,
Jlnos és Oláh Etelka.

Meghaltak: ÖLV. Molnár Lász
lóné Török julianna, 81 éve!',
ref. ; K. juhász L'Ijos, 77 éves,
lef ; özv. Szász Jánosné Izsó5;ára,
83 éves, baptista. ; Aranyi Józsefné
Gál Eszter, 68 éves. ref.

60/0-os nettó bérjövedelem,
-tökebefektetésre kiválóan

alkalmas.

Felvilágositást nyujt:

Thury Lajos, Békéscsaba,
Békési ut 6. sz.

ÍIIIIIIIII.. 1IIIIIIIIi

(ágvnemüvel napi 150 P, anélkül
l pengő). Érdeklödni lehet: Bu
dapest, IX, ferenc körul ]2, lll.
17. Tel. 188 049.

A NEP ifjusági csoport ismé
tellen felhivja a csónakjail haszná
lókaI, hogy tagsági ie~yUket mo~t

már haladéktalanul vállsák ki, mert
különben a csónakokat nem vehe
tik igénybe.

_-------III!KONDOROSON
100 és 50 kishold
prima minöségü szántó

E l A D O

YVÉGIVÁSÁ
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I
Jutius 26-tót aug. 7;ig

Az összes TROPIKAl-, vA-
SZON· és NvARISZOVET-
ÖLTÖNYÖK árát HUSZ
SZAZALÉKKAL (20 O/o-al)

LESzAlLlTOTTUK.

Minden darabon látható a régi· 'és-a mérsé·
kelt idényvégi ár is.

KULPIN DIVATHAz
FÉRFI KÉSZRUHAOSZTAlYA

BÉK'ÉSCSABACD

Kánoni látogatás. Harsányi
Pal ref esp_eres és Gönczy Béla
ref. egyházmegyei főjegyző ma
szombaton és .... vasárnap kánoni

látogatásra Gyomára j~nnek. Va
sárnap délelőtt Gönczy Béla fő

jegyző· olvas bibliAt és imádkozik,
. utána H 'ifsányi Pálref, esperes

predikál.

Értesités. Göndös Józ~ef pol
gári iskolai igazgató, lanulmányi
fe'figyelő nyári s7abadságát f. hó
17-énmegkezdle. Hivatalátaugusz
tus hó 20-án foglalja el ismét.

Az egyik leggazdagabb in
diai maharadzsa Budapesten.
India . egyik dusgazdag fejedel
méről érdekes képekkel íIlusztráIt
cikket közöl a Délibáb uj száma,
amely nagy terjedelemben és gaz
dag tartalommal jelent meg Pom·
pás' illusztrált rádiómüsorokat,
egyfelvonásos szindarabot, szin
házi pletykál<at, nagyszerü film
rovatot· és több mini száz szebb
né! szebb képel 'alál az . olvasó
a népszerll szinházi képeslapb:m.
A 'Délibáb egy száma 20 fillér.

A hipnotikus gyógymód és az
évezredes hindU okkultizmus
összefüggéselröl, a fakirok, yogik
és ri~hik világának rejtelm-.:iröl
közöl rendkivül érdekes cikket
Tolnai világlapja legujabb száma,
amely gazdag larlalmából kiemel
kedik még: az elmebaj ujszerü
gyógyítási eljárásáról, az amerikai
életről s a kutyaidomilás csodájá
ról s; 61ó ludósilások, ,Ezenkivill
még a legkiválóbb magyar irók
novelláit, közel száz pompás ké
pet és nagyszerü folytatásos regényt
taMiaz olva~6 lnépszeril képes
'lapban. Tolnai Világlapja egy zsá-
ma 20 fiIJér; .

, Vidékről feljővö leányok lj
k'ást,slfplembertöl teljes ellátási
iS;'kaphatnak a föváros központ
jában' fekvő családi '" Rdormátus
LelnyoUhon,,-ban. UgyanolI álu
fazó hölgyek számára olcsó lakás
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17.43 21.43 ind Gyoma p u. érk. 622
17_55 21.55 érk. Endrőd templom-tér ind. 610

*) Csak hétköznap **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik Viteldij: 50 fillér.

"MAvAUT" NyARI AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1931. május 22-től 1931.·október 2-ig.

Gyoma-Endrőd:

SzerkesztésérI és kiadáséri felelő~ :

WAONER MÁRTON

Hnngária kÖllyvnyomuavállalat, GYOll a

felelős üzemvezető: WallIsch Mihály.

Pk. 677/937.
Pk. 65/1937.

Árverési- hil detmény.
dr. Neumann Dávid Dévaványa {}gy_

véd által képviselt Dios Ignácz javára
709 q a buza töke és löbb követelés
járulékai erejéig a gyomai kir, járásbi' .
róság 1936. évi P. 2024/936/6. sz vég
zésével elrendelt kielégitési végreha jtás
folytán végrehajtást szenvedőtől 1937_
évi május hó 18-án lefoglalt 1730 P.
becsült ingóságokra a gyomai kir. já
rásbiróság fenti számu végzésével az
árverés elrendeltetvén, annak az 1908.
évi XLI. t. c. 20. §. alapján a f('nt meg
neveLett S' a foglalási jegyzőkönyvbőlki
nem tűnö más foglaltatók javára is az
árverés megtartását elrende~em és csak
arra az esetre, ha kielégítési joguk ma
is fennáll és ha ellenük halasztó ha
tályu igénykereset nincs végr. szenv.
lakásán. Endrőd V. ker. 275 sz. alatt
leendő meglartására határidőül 1937.
évi julius h6 27, napjának d. u.2
órája tllzetik ki. amikor a biróilag
lefoglalt csövestengeri, Jó, tehén. ser
tések - egyéb ingóságokat a legtöb
bet igérónek elfogom adni.

Gyoma, 1937. évi julius. hó 8 án.
Villányi Nándor
kir. jb. végrehajtó.

Eladó: Horthy Miklós úton egy 2
szobás cserepes' ház 1600 négyszögöl
beépített kert földdtL Kossuth uccában
3 szobás családi ház, Arany János uc
cában 2 szobás. - Eladó a csepüs
kertben 800 négyszögöl kertföld, ugyan
ott l magzar hold 900 pengőért. 5 h.
zöldlaposi páskom. flrdeklődők fordul
janak Izsó Balázs ingatlan kőzvelHő

irodájához.

Publikáció

Garai Sándor közhírré teszi, hngy
megszerezte az ácsmesIeri ' képesítést,
lehát kéri az épiltetöket, ha bármiféle
nagyobbszabásu ácslllunl\áralesz szük
ségük, kérjenek tőle is ajánlatot. 5-4

Lehetőleg 4 középiskolát végzett
fiút. pincér tanulónak felveszek, Uri
Kaszinó. l-l.

.SarokUzlet berendezéssel együtt,
nagyforgalmu helyen október l-től ki
adó. Horthy Mklós út 51 szám. 4-1

Mátyás király utca 6 számú ház
eladó. Mely áll 3 pados szoba, l pa
dos konyha, éléskamra, mellékhe:yisé
~ekböl és 411 négyslö~öl terüleiből.

Erdeklfdni lehet a katholikus k,1nlor
nál, Ho:·thy M. ut 7 sz. alatt. 1- l

Egy vasüst üst házzal egyiilt Kossuth
Lajos utcn ..37. szám alatt - clkö!lözés
miatt - olc.;ón - eladó. I-l

Mo6d Istvánnak tiz v('lds CSPf
. getty ű· páskom i földje elad("!. Jelenlkez

ni lehet özv. Marjai Istv;\llnt'náJ. Báró
Eötvös ulca 19 szám. 2 2

Használt játékokat kérünk a nap
közi otthon szegény gyermekei rés/ére.
Atveszi a besenyszegi iskola vagy a Bé
késlllegyei Ált. Takarékpénztár.

Zamatos minöségl.l, magas foku
ceglédi fehér, ujbor literenként 40
fillérérJ kapható Kerekes Károlynál.
Ugyano!t az ó bor literje 56 fillér.

A község tulajdonát képe
_ző csergetlyülaposi füzfászugi
szántó 4 parcellában, amelyből

2 parcella egyenként 1I hold'
1422-öl, 2 parcella 10 hóld
699-öl, folyó év augusztus 2~án

délelőtt 9 órakor a községháza
tanácstermében készpénz ha
szonbél fizetés mellett nyilvános
árverésen .3 évre haszonbérbe
fog adatni

HIRDETNIÉNY

~ GYTK julius 25 én d.e. 9 órakor,
határozatképtelenség' esetén fél II óra
kor a Holler szálloda külön termében
rendkivüli Hsztujitó közgyülés! tart,
melYI e a tagbk ezulon is meghivatnak
Tárgysorozat: 1. Jegyzőkönyv felolva
sása, hitelesitése. 2. Pénztárnok elszá
molása 3. Uj vezetőség megválasztása.
Az elnökség.

A GySe Kner Albert telve ulán di
szes kivitelű jubileumi emlékjelvényt
készittetett, amely I pengöért kapható
Imre Lajos fötitkárnál, valamin! fekete
Géza és Kun ferenc üzletében.

25-én ülésező al$zövetségi tanács fogja
kimondani a vég,;ő sz-ét,

. Nagy érdeklödés nyilvánul meg a
hilInapi GySC-MAfC ifj meccs iránt.
A GySC ifj csapata eddi:! nagyon szé
pen szerepl'1t, de célját, az ifj bajnok
ság megszerzését, csak úgy érheti el,
ha ho;napi legerősebb ellenfelét is le
győzi. A MAfCnagyon készül erre a
ml cc~re és több I. csapatbeli játékost
is fog szerepeltetni (Cövek, Kovács ll.,
Luk4cs ll, Magyar II, slb.) A szépnek
ígérkező mecc>re, melyet Takács Dániel
fog vezetni, ezulon is felhivjuk a sport
barátok figyeimét.

---

A jubileumi tennisz-verseny alkal
mából alapitott "Kner Izidor emlék
serIeg" vándordíjat a Bl'késmegyei Áll.
Takarél<pénztár" piac-téri kirakatában
közszemlére álli Io 'ták ki.

Az MLSz f. hó 20-án tartott iilésén
kimondta, hogya Nemzeti Bajnokság
B Ii~áját már most felállitja ugyan, de
a liga küzdelmei csak az 1938-39. év
ben fognak megkezdődni. Igy a MAfC
-Szövőgyár fuzió - sajnos - kissé
korán történI...

Sporthirek
Julh.ls 25.-i ifjusági bajnoki mér·

kőzések: Gyomán: GySC - MAfC,
kezdete 5 órakor, Mezőtúron : M.MÁV
-ETK.

Julius 11-1 csabai értekezlet foglal
Iwzott az l. osztálynak l? es létszámra
való kiegészitésével. Az ajánlott tervek
szerint a Békési TE-n kivül bekerülne
még a Battonyai TK, a CASS és a
Kondorosi TE - Csorvási SK meccs
győztese is. Ebben' az ügyben a julius

Endrőd -Gyoma-Szeghalom:"-Beretty6ujfalu:
* **

610 ind Endrőd templom -tér érk. 17.55 2J.55
6.36 ~ Gyoma» t 17.34 21.37
7.27 . Szeghalom p. u. 16.45 2048

857 Berettyóujfalu p. u. . 14 00 19.11

903 érk " községháza ind. 13 50 19.°5

*) Csak hétköznap - **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik.
Menet-jegy: Szeghalomra P 230. Bereltyóujfaluba P 5.10.
Menettérti-jegy: P 4.-. P 9-50.

Mult vasárnapi eredmények: ETK
-MAfC 2-2, M MÁV- Szövőgyár 3 O.
GySC-TAC nieccs elmaradI, mert a
TAC a cS1pat átszállil~sára nem tudott
kocsit szerelIli. A meccs 2 pontját a
körzetvezető, valószinüleg a GySC ja
vára fogja imi.

Endrőd-Gyoma- Püspökladány-Debrecen:
* **

6.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 17 55 21.55

6.
30 I Gyoma " . t 17.

34
21

37
727 , Szegh:1.lomp u . 16 45 20.48
8.35 Püspökladány. 15,37 18.52
915. . HajduszoboszIó . " 14 53 1810
95:> érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 14 15 17}0

*) Csak hétköznap ~ **) csak vasárnap és ünnepnap kczlekedik.
Menet-jegy: Endrődre - 50 P Menettérti-jegy: Endrődre - .80 P

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajduszoboszlóra P 5.90. Debrecenbe P 680.
Menettérti jegy:" P 4-. P 1050. P 12.50.

Kner Izidornak emlékét van hivatva
őrizni. A "Kner Izidor emlékserleg"-ért
küzd majd Mezőlúr, Szarvas, Szegha
lom és Gyoma tenniszcsapala. A "Davis
Cup" rendszer ű verseny bizonyára szép
játekot, nagyszerű küzdelmet fog hozn;,
tekintve, hogy a cs~patok közel egy
forma játékerőt képviselnek. Szükséges
nek tartom itt, a nyilvánosság előtt

megemliteni és kiemelni azt a nemes
. gesztust, mellyel I<ner Imre és Kner

Endre urak lehelövé tették ennek a
szép ve'senynek kiirását akkor, amikor
erre a célra a győnyörü serlege! fel
ajánlottál(.

A csapatversennyel kapcsolatban
megrendezzük még a női egyes, Jlői

páros és a vegyes páros \ ersenyt i~.

Meghívtuk erre Endrőd, Körösladány,
Mezőlur, Szarvas, SzeghJ.lom és Gyoma
tenni-zezöil. Szép játék, nagyszerü küz~

delem itt is lesz. Nem feledkezett meg
a GySC a fiatalságról sem, ifjusági ver-
senyt is rendez. .

A verseny julius 31·én reggel 6 Óra
kor kezdőJlk és tart aug. 1· én estig.
Ezuton is kérjük !<özsrgünk tenniszked
velő közönségét, hogy személyes n eg
jelenésükkel a verseny nivóját emelni
sziveskedjenek, mert más községek
tenniszClői csak akkor fogják jól érez7
ni nálunk magukat, ha élénk érdcklő

dést látnak a versenyeken. Tehát köz
ségünk érdeke \olna, ha minél többen
jönnének ki erre a kélnapos versenyre.
Belt~ptidij egy-egy napra 50 fillér. Je
gyek helyszinen is kapIlalók.

PORTI

jubileumi-tenniszverseny.
A GySC jubiJeu.návalkapcso!atbal1 a

tennisz-szakosztály 2 napos mebhivá
sos versenyt rendez. Ebből az alkalom
ból fell;ereslük Kruchió Mihályt a GySC
tennisz- kapi lányát. aki a következőket

volt szives mondani lapunk számára:
fennállásának 25 éves évfordulója al

kalmával rendez a GySC első izben
tennisl_versenyt. Egyrészt azért, hogy
ez a sport is szerepeljert az ünnepsé.
gek kapcsán, másrészt, mert tagjai
közül sokan üzik ezt az igazán szép
s'portot a különböző tellnisztársa:-á
gokbJn.

A GySC tenniszversenyének gerince
az a fÚfi-csapat \'erseny, amelynek dija
az egyesület nagyszerű alapitójának

Huszonöt év a
sport·szolgálatában

Gyoma sportélete jelentős állomáshoz
érkpzett: a Gyom'ai Sport Club au!!.
l·én ünnepli fennállásának 25 éves ju
bileumát ft. szerény anyagi körülmé
nyek között müködő régi egyesület em
lékezetessé akarja tenni ezt a napot a
nagyközönség számára és vezetősége,

élén dr. Vincze Endrével és Kner End
rével községüllkben ritkán látható szép
sportesemények egész sorát készíti elő.

A kétnapos meghivásos tennisz-verse
nyen kivül a futballcsapat vendégül
látja 25 év előtti legelső elleIlfeiét, a
Csabai Atlétikai Klub komplett első

csapatát, lesz ezenkivül kéZIlabda m#
kőzés, futballstaféta és kerékpár aka·
dály-verseny is. A versenyek 'szünetei
ben a Levente fuvós-zenekar szórakoz
talja a közönséget.

Aug. l-én a délelőtti diszközgyülést
az alapitó Kner Izidor emlékezetének
szentelik és ennek keretében Kner Imre
fogja ismertetni az egyesület küzdel
n.es 25 évét. A diszgyülésen a Gyomai
Dalárda is közremüködik.

Este 8 órakor tánccal egybekötött
társasvacsora lesz az Urikaszínóban,
melynek tiszta jövedelmét a "Zöldke
reszt" akció javára adják. A vacsora
ára 1.30, zenedij külön 20 fill. fal ka
sinszky-zenekar muzsikál.

A meghivnk szétküldését már meg
kezdték. Ezúton is kérik mindazokat,
akik meghivót a hiányos névsor miatt
tévedésből nem kaptak, de arra igényt
tartanak, ho,:y kérésükkel sziveskedje
nek közvetlenül, vagy bármelyik tag
utján Imre Lajos főtitkárhol fordulni.

fA~~~*ftft~ftftftft~~ftJ

IOLCSÓBB A BOR I

egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kiszállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér líterenként. Csakis

-.1 50 literen felüli rendelést Ifogadok el. Ilordót dijmen-
tesen adok a 'szállitas lar
tamára kölcsön; hordÓm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkül-'I, dés utánvéttel. Egy pengőIlevélbélyeg ellenében kül-
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Boraim kellemes édeskés,

I
tiszta, tökéletes zamatuak

és n e msavanyuak.

.. Székely Ferenc k ft
. fajborpincészete

Soltvadlrert, Pestmel!ve.

~~W~~U~~~W~WW~~V~
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p O L I T I K A I, T' A R S A D A l M I ~S KÖZGAZDASAG HETI LAP

ELŐFIZETÉSI ARAK:
N~gyedévre 1·30 P, Fél évre 2·60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
•Hungária-nyomda Gyomaw csekkszálll tB.280

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

Felelős szerkesztéS: WAGNER MARTOI\I
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o WI a. Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhadbos (55 mm széles) I cm. magas hirdetes
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéi .
15 százalék, I negyedévi hirdetésné! 20 százalék és
félévi hirdetés eselén 25 százalék kedvezményt adunk.

Besenyszeg és Bánornkert elektrifIkálásának
kérdését levették él napirendről

,
evre

Ezzel kapcsolaIban - a tárgy
sorozat kövelkező ponljaként
elhatározták, hogya csendőr

laktanya bérleIét 1938 október
l-én meg<zünletik.

A következők során kimon
dották, hogy az iparoslanonc
iskola részére beszereznek egy
írógépet és erre a célra 238
pengő kiadást irányozlak elő.

Az elöterjesztelt javaslatot a
.közgyülés elfogadta és egyuttal
szabáJyr~ndeletetalk%tt a köz
egészségügyi alap létesitéséről

és annak felhasználásáról.
HozzájáruH a képviselőtestü

let ahoz, hogya I,özségi alkal
mazottakat az Országos Társa
da!ombiztositó Inlézelnél biz
tosítsák és a biztosilási dijak
fedezésére 1000 pengő kölLség
ve:ési fedezet beállitására ula
sította az elöljáróságot. Meg
jegyzendő, hogy az 1000 pengő

a biztositási dijaknak csak 50
százalékát fedezi, a másik 50
százalékát az érdekelt tisztvi
selők fizetéséből vonják le.

Elhatározták, hogya főjegy-

. zői lakásba bevezetlelik a tele
flmt, amelyen egyulLal a szom·
szédbJn lakó tiizoHóparancsnok
alarmirozását is ellátják.

Közegészségügyi alapot
létesitett a képviselőtestület

ból házikezelésbe. illetőleg ala
kHs:ík át egészségházzá a be
rendezésre pedig kérjenek ál
lamsegélyt

A közgyülés a javaslatot egy
hangulag elfogadta és kimon
dotta, hogy a jelenlegi csendőr

laktanyából á'alakilandó egész
séglJázat legkésőbb 1939 január
l-én átadják rendellelésének.

Nagy megéItéssel fogadta a
közgyülés az előljáróságnak azt
a javaslatát, amely egy községi
közegészségügyi alap felállitását
célozta. Pánczél Emil főjegyző

elmondotln, hogy maga Darányi
miniszterelnök szálltsikra a
községi közegészségügyi alapok
lélesítése érdekében. Acél az,
hogya mindenkor szükségessé
válható közegészségügyi intéz
kedések foganatosilására meg
legyen a keltő anyagi fedezet.

A gyomai előljáróság elgol1~

dolása az, hogy a l,özcgészség
ügyi alap szükségletét adomá
nyokból, hatósági ldu!alásokból,
segi:ségekböl fedeznék, azonki
vül ide ulainák át a Stefánia
Szövetség évi 2300 pengős se
gélyél. Az igy f~lgyülő összeget
a szükséghez képest évről-évre

községi hozzáj·'lrulással egészi
tenék ki.

" ... "JOVO

A képviselőtestület nagyszdbású
beruházásokat készített elő a

költségvetési

nem a dzsentri hagyományok- mindig betölthetnék a legége
hoz, az úgynevezett úri fel fo- tőbb szakemberhiányt, de hasz
gáshoz ragaszkodva választana nál nának önmaguknak is, mert
életpályát, hanem előzőleg tá- mindig jobb állással biró gaz·
jékozódna arról, hogy hol ta- dasági szaktanitónak, vas- és
lálna a legnagyobb elhelyezke- fémkohómérnöknek lenni, mint

egyhülne, ha a magyar fia!al- dési lehetőségre. Ezzel az or- jogi, tanári, tanilói diplomával
ság nem ötletszerüen és főleg szágnak is használnának, mert a zsebben nélkülözni.
ftftft~AftAAft~ftftAAftAAft~AAa~ftft~~AAAftAAftAAAAAAAAAftftAAAftAAAftAAAAA~Rft~AAAAAAA~

Gyoma község képviselőIes
tülete julins 26-án délelőtt 9
órakor Kovács Gábor biró el
nö~lete alatt népes rendkivüli
közgyülést ta! toll és egy egész
sereg nagyfonlosságú ügyben
huzott érdemleges határozatot.

Az előljáró ,ágjavaslatait Pán
czél Emil főjegyző terjesztelte
elő, aki mindenekelőtt egész
ségház létesítésére tett indít
ványt. Rámutatűlt arra, hogya
szegénysorsú lal,ósság egészség
védelmének érdekében szükség
van egy olyan központi intéz
ményre, ahonnan egységesen és
mindenre kileljedő gondosság
gal lehetne küzdeni a falu
egészségét veszélyeztelő ártal·
makkal szemben. Itt kapna oLt
hont a Stefánia anya- és cse·
csemővédő intézet, a zöldkereszt
mozgalom, az iskolaorvosi in
tézmény, innen indulna ki a
tbc. és a venereás bete~ségek

elleni hadjárat, egyszóval az
egészségház lenne a falusi egész·
ségvédelem fellegvára, amely
mindenkor szilárd támaszpon
tot nyujlana az embervédelem
nek. Tekintettel azonban arra.
hogy új egészségház létesilésére
nincsen fedezet, az előljáróság

javasolta, hogya volt adóügyi
jegyzői lakást, melyet jelenleg
a csendőrség bérel, 1938 októ
ber l-től, a bérlet lejártának
időpontjától kezdve vegyék új-

,

AUástalanságés
szak mber hiány

Gyoma község képviselőtes~

tületének legutóbbi közgyülésén,
a halmagyi és nyilasi általános
továbbképző iskoláknak gazda
sági továbbképző iskolákká tör
tént átszervezése során Pánczél
Emil· főjegyző megállapHotta,
hogy "nem lehet gazdasági szak·
tanilót kapni, mert ilyen kép·
zeUségü pedagógusaink nincse
nek." Sajnos, az igy van. A
magyar fiatalság még most sem
eszmélt rá arra, hogy elsősor

ban agrárország volnánk és igy
mindenekelőlt elsősorban gaz
dasági képzettségü pedagógu.
sokra volna szükségünk. De
nem a magyar fiatalság zöme
még ma is ügyvéd,biró, tanár,
boHó akar lenni, nem törődve

azzal, hogy ezeken apályákon
csak a szellemi munkanélküli
ség szomrú táborát szapOl ilja.
Szinte az a látszata a dolognak,
mintha önként akarná. kitenni
magát a nélkülözésnek, csaló
dásnak és reménytelenségnek.
Ilyen körülmények között ter
mészetesen panaszkodásuk sem
találhat teljes megértésre, annál
kevésbbé, mert nemcsak gazda
sági szaktanitókban van hiány,
hanem egész sereg olyan fog
lalkozási ág is ktnálkozik, aho
va szintén hiába keresnek meg
felelő szakképzettségü embere
ket. Hogy a sok közül csak
egyet emlilsünk, iH van a vas
és fémkohászal Bármennyire
jelentéktelen is ez az iparág
Magyarországoll, évenként mé
gis elhelyezést tud adni jó né
hány mérnöknek, de hát vas
és fémkohó mérnökeink nin
csenek, mert a magyar fia al
ság valahogy ezt a pályát nem
szereti. De nincsen kellő számú
eleklró- texlil- és más speciális
képzeUségü mérnökünk sem és
ha ilyenekre szüksége van a
magyar iparnak, kénytelenek
külföldről szerződtetni. Mindez
nem következne be és a szelle
mi munkanélküliség is nagyban



1937 julius 31. 2 GYOMAI UJSAG

Három ravatalozót épit a község

A községi kertben faiskolát léte=
sHenek és átszervezik ahalmagyi
és nyilasi továbbképző iskolákat

kÖZSé-g egyik pol~

pere körül

Utána gondoskodtak a köz·
pénztári költségvetés egyes fe·
jezeteinél mutatkozó többletki
adás fedezésérőJ. Összesen 800
pengő fedezéséről volt szó. Ez
a többletkiadás úgy áUf elő,

hogy az irodaszerekre. a tiszt
viselők csal ádi pótlékára, a
nyomtatványokra és a tüzifára
előirányzott összeg nem fedezte
a szükségletet. A hiányt a jövő

évi költségvet és terhere írták.

maga részéről javasolja, hogy
már most központi ravatalozót
épilsenek.

BeinscJ,rjth MáT/on ellenezte
Papp Z"igmond javaslatát. Rá
mutatott arra, hogy központi
ravatalozó építésével csak a
magán· emberek temetkezési
köllségcit növelnék, mert a
közeli temetők helyen a köz
pontba kellene behozni a halot
takat és innen kellene megint
kivinni őket a távolabbi teme
tökb. A maga részéről az elől

járóság javaslatát ajánlotta elfo
gadásra. Hasonló érlelemben
szóllalt fel még Ujházi József.

A közgyíHés szavazással dön
töll a két javaslat felelt. Tizen
két szavazaL!al négy ellenében
az előljáróság javaslatát fogad
ták el.

Rendkivüli közgyUlés. Gyoma
község képviseJÖleslüle1e pénleken
délelött is rendkivüli közgytilést
larloll, melynek lefl'lyásárÓI Iq:,
közelebb részle lesen beszámolullk.

Az Első Budapesti Gőzmalmi
RI. kérésére megáIlapiloUák,
hogy Halrnagyon szükség van
egy Iisztcserelelep feláIIitására,

Elhatározták, hogy a gyep
mesteri telepen 381 pengős

költséggel hLlllafőzölt,600 pen-
gős költséggel pedig hulla·
emésztő vermet létesítenek.

Végül kimondották, hogy az
iskolásgyermekeket állandó or
vosi ellenőrzés alá tegyék,
erre a célra :egy magánorvost
szerződletnek és dijazását az
egézségügyi alapból folyósitják.

A közgyülés délután fél 1
órakor ért véget.

~~~~AftRftft~ft~~~

IOLCSÓBB A BORI

egy titer kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis7állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis

I
5D titeren felüti rendelést i
fogadok el. Hordót dijmen-
tesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
3D napon belül bérmentve
küldendő vissza. SzétkUI-

I
dés utánvéttel. Egy pengő I
levélb~lyeg ellenében kiil-
dök nlln/át a borból lIIin
tásdobozban, bérmentve

Boraim kellemes édeskés,

I
tiszta, tökéletes za.matuak ,.

és n e m savanyuak.

Székely Ferenc kft
fajborpincészete

Soltvadkert. Peslmeg"e.

~~~~~WéJ....~~d

temetőben sincs ravatalozó, le
galább három ravatalozó épité
sére van szükség. Igy mindenek
előtt ravatalozót kell építeni a
besenyszegi temetőben, a kis
réti temetőben és a katolikus
temetőben, még pedig a beseny
szegi temetőben egy kélfülkés
ravatalozót, az. egyik fülkét a
református egyház, a másikat
az evangélikus egyház részére,
a kisréti és a katolikus teme
tőben pedig külön-külön egy
egyegyfülkés ravatalozót. A
három ravatalozó felépítése ösz
szesen 6000 pengöbe kerülne.
Ebből egyharmadrészt az egy
házak hajlandók magukra vál
latni, a löbbi a községet ter
helné. Az elöljáróság javasolta,
hogyaközségre eső építési
köHségeket osszák el kétfelé és
azelsö 2000 pengőt vegyék fel
az 1937/38 évi, a másik, 2000
pengőt pedig az 1938---:-39 évi
költségvetésbe és mondják ki,
hogya három ravatalozót a két
költségvetési ev alatt felépítik.

A javaslathoz elsőnek Papp
Zsigmond szólt hozzá. A maga
részéről jobbnak látná, ha
ebben az ügyben megvárnák az
országos rendezést. Nagyon
vaiószinü, hogy rövidesen nem
csak az egyszobakonyhás la
kások tulajdonosai, hanem min
denki számára elLiltják a ház
nál való ravalalozás!. Ebben az
esetben célszerübb volna egy
nagyobb és diszesebb kivHelü
ravatalozó építése, amelynek a
központi temetöben volna a
helye. Abban az esetben, ha az
elöljáróság az általa elmon
dottak eltenére ragaszkodna a
ravatalozó felépitéséhez, :úgy a

Pó/c)lják U hiánYLÓ /üzvédeJnli
szereket és dfjazzák a

tüzol tóparcl nCSllokot
Ezután kimondották, hogy

a Hősök emlék utján lévő ár
térzi kút mellé 450 pengős

költséggel viztároló medencét
építenek, 500 pengős költséggel
átépilik a halmagyi és nyilasi
iskolák kutjait, a Magyar Revi
ziós Ligát évi 15 pengővel tá
mogatják, gondoskodnak a
hiányzó lüzvédelmi szerek pót
lásáról és erre a célra 1914.
pengőt irányoztak elő, egyuttal
havi 25 pengő tiszteletdijat
szavaztak meg a tűzoltó pa
rancsnok részére.

A Besenyszeg és a Bánom
kert elektrifikálásáuak kérdé
sét levették a napirendről, majd
egy emberrel felemellék a vá
mos uta knál alkalmazott utá
szok létszámát. Utána elhata
rozták, hogya nagyállási tanyán
1680 pengős költséggel mellék
épületeket építenek,

tések során a legnagyobb di
cséret hangján emlékezett meg
az önálló gazdasági iskoláról
és a halmagyi elemi népisko
láróL

Erdekes reformra határozta
el magát ezután a képviselőtes

tület. Megállapitották, hogy a
tanyai lakosság érdeke megkö
veteli a gazdasági oktatást és
ezért lépéseket tesznek a hal
magyi és nyilasi általános to
vábbképző iskoláknak gazdasági
továbbképző iskolákká történő

átszervezése érdekében.
Ujházi Ernő járlatkezelö havi

tiszteletdiját 15 pengőről 20
pengöre emelték ft: l, majd vita
nélkül elfogadták az iparos ta·
nonciskola, a községi ovodák,
a községi elemi népiskola 1938
évi k,öltségelőirányzatáL

Jámbor Imre és társainak
kérelmére elhatározták, hogya
téli inségmunkák keretében a
Kinizsi utcát csalornázzák és a
csatornák épilése során kike
rülő földdel feltöltik az utca
megrongált kocsi utját.

zák és ezért az elöljáró~ág ne
vében javasolta: irjanak fel a
vármegyéhez, hogy a vármegyei
épilélSi szabályrendeJetel módo
sitsák, illetőleg kérjek fel II vár
megyét arra: határJzza meg
pontosan, hogy a szomszédos
telek, illetve háztulajdonosok
milyen. irányban kötelesek ví·
selni a íalmesgye kerítések épi
tésének, esetleges helyreállitá
sának, illetőleg jókarbantartásá
nak költségeit.

A javasiaIhoz többen hozzá
szóltak, majd kimondoUák, hogy
a járásbíróság itélete ellen be
adott fellebbezést jóváhagyják
és egyultal felkérik a várme
gyét, hogy a vármegyei épitélSi
szabályrendelet módositásával
rendezze a falmesgye keritések
kérdését.

A továbbiak során jóváhagy
ták egy álláslalan okleveles jegy
ző alkalmazását, majd letár
gyalták a ravalalozók létesílé
sére vonatkozó javaslatot.

A járási főszolgabiró elren
delte, hogy az egyszoba-kony
hás lakások tulajdonosai a jö
vőben a háznál nem, csupán a
temetőkben ravataloztathatják
fel halottaikat. TekinteUel azon
ban arra, hogy Gyomán egyik

viIa a
, .

g'an

A községi kert hasznositásá
ra új rendszert fogadtak el. A
kerlre ugyanis eddig majdnem
minden évben ráfizetett a köz
ség. Legutóbb 700 pengő voll a
ráfizetés. Ennek kiküszöbölése
érdekében kimondották, hogy
a 10 katasztrálís holdat kitevő

kertből kiirtják a gyümölcsfá
kat, amelyek ugyis férges ter
mést hoztak és a kertben fais
kolát rendeznek be. Egyedül
az 1 katasztrális hold szőlőt

hagyják érintetlenül. EgyuHal
elhatározták, hogy az alispán
intencióinak megfelelően a ker
tész 50 százalékos jutalékát nem
a brutló, hanem a nettó jöve
delemből adják ki.

Kimondotta a közgyülés, hogy
a Gyümölcstermelö Egyesületet
200 pengővel segélyezik és egy
nUal tagságot vállalnak az egye
sületben.

Pánczél EmU főjegyző ezután
az önálló gazdasági népiskola
és a községi elemi népiskolák
muHévi müködéséről szóló je
lentéseket ismertette. A jelen-

Nagy

Elénk vita keletkezett Cs.
Szabó Imréné állal akózség
ellen inditott polgári per beje
lentése körül. Pánczél Emil
főjegyző elmondotta, hogy Cs.
Szabó Imréné pert inditott a
község ellen a hajdani Wodia
ner portán lévő egyik falmesgye
kerilés helyreállitása és gondo
zása iránt. Cs. Szabó Imréné a
pert a járásbiróságon megnyer
te. Nem tartja magát illetékes
nek arra, hogyajárásbiróság
ítéletét felülbirálja, de meggyő

ződése, hogy az itélet téves
megálIapitásokon alapszik, épen
ezért az itéletet megfellebbez
ték. Ettől függetlenül kivánatos
volna, hogya Cs. Szabó Imré
né által biróság elé vHt falmes
gyekeritések kérdését közigaz
gatási uton véglegesen tisztáz-
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A közkedvelt Csepel, Turán, Torocd€.ó, Kiihne és OInega kerékpárok

a leg I s'bban mok s Ibert üzletében!
Nagy választék kerékpár gummikban. Szortírozott alkatrész raktár minden gyártmányu kerékpárhoz !
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tani. A Földtani Intézetnek ma
pontosan vezetett ártézikut
katasztere van, melynek alap
ján sokszor szakértői kiszállás
nélklH is szaktanácsot lehet
adni az érdeklődőlmek.

Békésvármegye nagyszámu
árlézi kutja általában 200-450
méter mélység közölLi nívóval
termel felszökő vizet. Megvan
a lehetősége annak is, hogy na
gyobb mélységből: 700-1000
méternyiről ásványos termális
vizet lehessen felszöktetni,
amely a népes békésmegyei
városokat és nagyközségeket
termális strand- és gyógyfürdők

höz juHatná, ami népegészség
ügyi szempontból volna rend
kivüli fontosságu.

Az ártézikutak nagyrészéből

földgáz is tör elő. Mig a sekély
furások tőzeggázokat szolgáltat
nak, addig a mélyebb, mint a
békési, vagy orosházi ártézi
kutakból már a szószoros értel
mében vett jóminőségü földgáz
tör elő.

Nincs kizárva annak a lehe
tősége sem, hogy nagyobb,
1500-2000 méteres mélységből

kilermelésre érdemes nagy
mennyiségü földgázt, esetleg
földiolajat i-; lehetne feltárni.

Eddig tarlolt Lóczy Lajos
nyilatkozata és nekünk az az
érzésünk, hogy ha a tudós szak
emberek folyamatban levő mun
l~ája akadály nélkül tovább
folyhat, nehány éven belül
egészen megvállozik hazánk
gazdasági strukturája.

lehet voni a jégkorszak világára
és az eljegesedések közüLli,
intraglacialis korszakokra is.

A sikvidéki geologiai kutatá
sok természetesen gyakorlati
érdekeket is szolgálnak. A ter
mőföld és a talajgenezisére
kapunk igen fontos utbaigazítá
sokaL Igy megállapítást nyert,
hogyaszikek a legtöbbször
diluvialis lőszképződmények

által felépitett hátságokon ala
kultak ki.

A sikvidéki geologiai kutatá
sok amellett igen fontos ada
tokat nyujtanak az öntözőmü

vek elkészitésére vonatkozólag
is. ott, ahol pl. a régi diluviális
folyómedri kavics, vagy homok
rétegek vannak a mélyben, ott
nem tanácsos viztároló me
dencét késziteni, mert könnyen
megesik, hogya vizet a kavics,
vagy homok a mélybe elvezeti
és a tárolómedencén kivül, a
gátmögön a viz felfakad.

Igen fontos a talajvizkutatás
is. A Földtani Intézet a Vizrajzi
I II tézettel karöltve regisztráló
talajvizkut·hálózatot épített ki.
Az éveken át vizsgált talaj viz
ingadozások adatait összegyüj
tik. Hy módon idővel meg lehet
szerkeszteni a talaj viz-térképet,
amelyek az öntözést, valamint
állalában a termelést illetően

igen nagyfon tossággal birnak.
Beható rendszeres ártézi viz

vizsgálatok is folynak ma Békés
megyében, melyek hivatva
vannak a hidrosztatikus nyo
más alatt álló viztartók, illetve
viznivók mélységét megállapi-

nyilatkozata a békés
megyeitermeléstec nikai és ag 0

geologiai vizsgálatok jelen öségéröl
Dr. Lóczy Lajos, a Magyar

Királyi Földtani Intézet tudós
igazgatója nyilatkozolt a Békés
vármegyében megindult terme
léstechnikai és agrogeológiai
vizsgálatokról. Nyil",atkozatában
többek közöUa következőket

mondotta:
A Magyar Királyi Földtani

Intézet különböző kutatásokat
végez az egész országra kiterje
dően. Ilyenek: a termeléstech
nikai felvételek, melyeket dr.
Kreybíg Lajos vezetése alatt
nyolc talajvegyész végez, vizs
gálva regionálisan a termöföl
deket és azokat fizikai, kémiai
és biologiai szempontból tér
képezik, feltüntetve a térképe
ken a termelési viszonyokat is.

Ezzel párhuzamosan folynak
a sikvidéki geologiai kutatások
is, melyeknek eredményei hi
vatva vannak az altalaj össze
tételéről, minőségéről felvilágo
silást nyujtani. 10-30 méteres·
furások alapján ejtik meg az
ídevonatkozó vizsgálatokat. A
geologusok a furási adatokból
következtetéseket vonnak le az
egykori földrajzi viszonyokra.
Ezekből megállapilják, hogy
hol vollak a régi folyómedrek.
Ilyen módon a geológiai térké
pen rekonstruálják az egykori
térszini viszonyokat és a föld
rajzi tagollságot. Következteté
seket vonnak le nemcsak az.
alluviális, hanem a diluviális
korszakokra vonatkozóan is. A
geologns munkájának segítsé
gére vannak az ősrégészeti le
letek is. Ezekből következtetést

níunkame b Illi ill I IT zoU el Bencsik Lászlótól az Brassói Greissing József, nyuecsu ese endrődi iparosság nevében. Az galmazoU telekkönyvezető szó·
ünnepelt érdemei felsorolása· laH még fel és poharát dr. Sor-

(Bencsik lá~zló bucsuestje) közben kiemelte, hogy sokszor bán Jenő főszolgabiróra, az
Szombaton este feltünően szép érdekében munkálkodott és kellemetlen éghajlati időben is ideális hivatalfőnökre üriteUe,

számmal, 98-an jelentek meg ezzel méltán érdemelte ki a megjelent Bencsik László az aki Bencsik László volt iroda
az Uri Kaszinó l{erlhelyiségé- gyomai iparo"ok megbecsülését endrődi iparosok hhatalos ösz- főtiszljének nyugalomba vonu
ben, hogy Bencsik László, fő- és háláját. Örömmel hangoz- szejövetelein, amelyeket mindig lása alkalmával egész hivatali
szolgabírósáhi irodatisztet elbú- talla Oláh Lajos ipartesLületi este tartoUak meg és azokon tekintélyével a szép és láloga
csuztassák. A vacsorán résztvett elnök, hogy Bencsik László nlindaddig ottmaradt, mig a tott estet megrendezte. Igy kel
Gyoma intelligenciájának nagy- csak a közigazgatási tisz!ségé- hivatalos ügyeket el nem intéz- lenemindcn hivatalfőnöknek

része, az iparosság nagyrésze, től vonult nyugalomba, mert ték. Sőt, még azzal is kifeje- az alája rendelt tisztviselőit

valamint Endrődközség iparos- mint iparhatósági biztos meg- zést adott az iparosok közöiti luegbecsülnie.
ságának nagyrésze, akik teher- tartotta a tíszlségét és igy to- jóérzésének, hogy a hiv~talos Az ünnepi társaság a kelle-
autóval J·öttek átésG\omaelől- vábbraisitlmaradaköriinkben. ügyek elintézése után barát- á . ·d"b é·cÁI 'á'

J ságos beszélgetésre ottmaradt mes ny ri l o en az jn; U. III

járósága majdnem teljes szám- Ezután Kovács Ferenc end- körükben, néha még az éjféli órákig kedélyes hangulatban
mal, valamint Endrőd község rődi ipartestiileti elnök bucsu- órákig is maradt együtt.
előljáróságának a képviselői. _ ....__••--. ~~ ~

A vacsora alatt dr. Sorbán

Jenő főszolgabiró emelkedett Lo"CZ-.y LaJIII OS
szólásra és terjedelmesen vázol·
ta Bencsik László hosszu köz
igazgatási munkálkodását, . ame
lyet legfőképpen a járás ipari
életében, mint iparhatóságibiz
tos fejtett ld. Kihangsulyozta
Bencsik László jószivüségét,
amellyel sokszor a rideg pa
ragrafusokba érző emberi élé
tet tudott vinni. Ezt a lelkiis
meretes munkásságát honorálja
Gyoma - járás közigazgatási
tisztviselő-kara az ünnepi est
nek a megrendezésével és hogy
Bencsik Lászlónak a tisztvise
lőtársai részéről egy lát~ató em
léke is maradjon az őt megbe
csülő kartársaHól, egy. értékes
arany zsebórát nyujtott át az
ünnepeltnek.

A főszolgabiró halásos be
széde után, a hosszan tal:toLt
ünneplés elültével, BencsikLász'
ló állott fel és meghatott sz;;,
vakkal köszönte meg elsősor

ban. dr. Sorbán Jenő szeretett
főszolgabirájának a maga érde
mein tulterjedő megbecsülését,
azután a megjelenteknek és
legfőképpen a járás iparosainak
köszönte meg azt a meleg ra
gaszkodás!, amellyel őt hosszu
iparhatósági biztosi müködesé
ben állandóan támogaLták és a
mai, neki feledhetetlen estet is
ünnepélyessé teHék a nagyszá
mu megjelenésükkel.

A beszéd befejezése után uj
ra hosszan és melegen ünne
peUék Bencsik Lászlót a jelen·
levők.

Bencsik László beszéde után
Oláh Lajos, gyomai ipartestüleli
elnök állott fel és a gyomai ipa
rosság nevében üdvözölte az
ünnepeltet, egyben visszaemlé·
kezelt az elmult időre. Bencsik
László iparhatósági biztosí mi
nőségében amelyben mindíg
Gyoma község iparosságának
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17.43 21.43 ind Gyoma p. u. érk. 6.22

17.55 21.55 érle Endröd templom-tér ind_ fi 10

*) Csak héll<öznap **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik Viteldij: 50 fillér.

birják és a munkálatokkal, va
lamint az időjárással velejáró
nélkülözéseket és éghajlati
próbákat képesek legyenek
kiállni.

"TÖBB MEGÉRTÉST

AZ AUTÓBUSZ IRANT"

Alig egy hónapja, hogy meg- <

indult Endrőd, Gyoma és Körös
ladány közöl! az aulóbusz forga
lom és máris kellemetlenségek
adódnak elő. De ezek a kellemet.
lenségek csupán egyes rossz aka
ratu emberek magatartásából kö
vetkezik, - mindaddiR, mig pa
nasz nem érkezik az illetékes fó.
rumok/lDz. Efég SÜl ün ulazom
ezen az utvonalon és lálom, hogy
vannak emberek,_akik szándéko$an
igyekeznek akadáiyokat görditeni
az autóbusz pontos forgalma elé.
Ugyanis az autóbusz előirJsos

időközökben közlekedik és hogy
ezt betart/lassa, már II liget közL
és a darálómalomnál jelzi érkezé
sét. De nem egy esetben fordul
elő, hogy az elől haladó kocsin
ülő vissza vissza néz és ekkor
közé üt a szürkéknek vagy a feke

·téknek, - csak azért, hogy. egy
fejhosszal előbb érjen fel a hidra.
mert tudatában van annak. hogy
a hidon előzni tilos! Ennél fogva
az autóbusz kénytelen leállani.
vagy csigalassusdggal követni a
kárörvendőt. Ezzel a leJl/ással el
felik 5-10 perc is, ami pppen
elég ahhoz, !lOgya tovább u.'azók
lekéssék a .csatlakozó vorzatot vagy
autóbusz/. Ezt jóvolna megszivlel-
ni és lehelőleg szabllIi mozgcisát
elősegileni az autóbusznalc. Mert,
hogy mennyire szükséges ez, azt
igazolhatitlk a gyóg)'uftist kereső

Szobosz{óra igyekvő utasok is.

Egy szemtanú_

**

h-alottai

*

"MAvAUl65 NyARI AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. május 22-től 1931. október 2-'--'ig.

Gyoma-Endrőd:

Endrőd -Gyoma-Szeghalom-BereUyóujfalu:
* **

610 ind. Endrőd templom-tér . . érk. 17.55 21.55

6.
3G t Gyoma " . .: t 17.

34
2l.3

7

7.27 Szeghalom p. u.. 16.45 20.48

857 Berettyóujfalu p_ u. • 14°° 19.11

9.03 érk. " községháza . ind. 13 50 19.0;'
*) Csak hétköznap - **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik.

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Berettyóujfaluba P 5.10.
Menettérti-jegy: P 4.-. P 950.

Endrőd-Gyoma~Püspökladány- Debrecen:
* **

6.10 ind. Endröd templom-tér . érk. 17 55 2J.55

6.3G I Gyoma ". . t 17.
34

2J.37
7.27 Szeghllom p u. . . 16.45 20.48

8.35 Püspökladány. . 15.37 IS.52

915 f Hajduszoboszl6. . _. 14 53 18 10

955 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 14 15 17.30

*) Csak hétkömap - **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik.
Menet-jegy: Endrödre -50 P Menettérti-jegy: Endrödre -.SOP

Menet·jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus1Oboszlóra P 5.90. Debrecenbe'P 680.
Menettérti·jegy: ." P 4.-. " P 1050. " P 12.50.

kásaink egészségét kikezdje és
veszélyeztesse.

Ezért nagyon fontos a nép
egészségi ésnépélelmezési szer
vezettségekkela munkásainkat
olyan testi erőbe hoznunk,
hogy ezeket a szinte emberfe
letti, nehéz munkálatokat is

ami igen elhatározóan játsz
hat közre az időjárás kialaku
lásánál.

Végii l arra hivatkozott az
előadó tanár, hogy három év
óta adott prognózisainak tul
nyomó része beváll, előre jel
zett olyan katasztrófákat, mint
a tényleg bekövetkezett észak
amerikai és mezopotámiai ár
vizek. Minthogy minden elmé
letnek a legperdöntóbb próbá
ja, hogy tételeit mennyiben iga
zolja a gyakorlat, nyugodtan
néz a jövő elé, mert be fog
igazolódni, hogy az időjárás

akárhány évre elöre kiszámít
ható. HangsulyozoHan állitja,
hogy helyes módon irányítoLt
mezőgazdaság el sem képzelhe
tö az idöjárásnak legalább egy
évre való előre ismerése nélkül.

A nagy tetszéssel fogadott·
elöadáshoz dr. Dénes János szólt
hozzá, kiemelve Hankó tanár
korszakalkotó munkásságának
fontosságát és azt javasoHa,
hogy az Egyesület vezetősége

járjon el illetékes helyen az
iránt, hogy Hankó Már/on leg
alább egyetemi ric. tanárnak ki
neveztessék és. részére egy meg
felelősegédszemélyzettel ellá
tott agrometeorológiai intézet
felállitassék.

munkák
hősi

Nyári

az árapály tiineményét a nap

és a hold vonzóereje okozza,
másrészt pedig tagadják, hogy
ugyanaz a két égítest a viznél
773-szor ritkább, tehát sokkal
gördülékenyebb levegőben bár
minemü mozgást is előidézni

képes volna.
Érdekesen mulatoLt rá arra

Hankó tanár, hogy a napon ki
vül a hold, a bolygóI\: és az ál
lócsillagok is sugároznak höt a
földre s ezáltal nagyon is nagy
részük van a földi hőmérsék

letváltozások, hö- és fagyhullá
mok és a csapadék kialakulá
sában. Nagy hatást vAllott ki a
tudós tanár, amikor azt adta
elő, hogy mennyire eltérnek
még a szaktudósok véleményei
és az állócsllagok belső alka
tát, főleg pedig a gravitáció mi
benlétét illetően. Ez azt·· bizo
nyítja, hogy a mai meteorológia
alapjai teljesen bizonytalanok,
sot tévesek és hogy megállapi
tásaiban igen sok olyan körül
ményt figyelmen kivül hagy,

Az alföldi lapok olvasása köz
ben nap-nap mellett olvastunk
hireket, hogy az aratás alatt
napszurásban, a cséplés alatt
pedig a sorozatos cséplögépsze
rencsétlenségek alkalmával sok
sok derék magyar munkás vesz
telte életét vagy leU nyomo
rékká.

Áhítatos súvvel rójjuk le há
lánkat ezekuek a nagy lesti tel
jesítményt nyujtó . munkástest
véreinknek e megpróbáltatásai
nál és részvéttel adózunk azok
nak a szerencsétlenül járt test
véreinknek, akik akár a vi
gyázatlanságuk, akár az emberi
természetükben volt betegsé
gükkel vagy gyengeségükkel es
tek áldozatul.

A két legnehezebb nyári
munkát bevégezték munkásaink:
az aratást és a cséplést. A má
sik nehéz őszi munka, a ten
gerítörés és a vele kapcsolatos
munkálatok még hátra vannak.
A -jó tengeri-termés kilátása le
hetövé teszik, hogy kiadós őszi

munkálatokat is keU még vé
gezniük munkásainknak. Hány
szor történik, hogy a kedvezőt

len őszi időjárás, a hidegre for
dult idő és az esőzés minden
nap és minden éjjel alattomos
lesben áll, hogya derék mun-

VÉDI, .

Hankó Mártan előadása Békéscsabán

EGÉSZSÉGÉr

BETEGSÉGÉT
gyógyítja

a Mohai Agnes-forrás természetes
szénsavas ásványvize. Orvosilag

javalva van.
Emésztési zavaroknál, a légzési szer
vek hurutos bánlalmainál Hatásos a
hugyutak hurut jainál, veseköbántal
maknál és köszvén) es bajokná!. Jó
eredménnyel használható a vegetatív
idegrendszer,- csalánkiütések, asthma
és egyéb túlérzékenység okozta-

. betegségeknél. Csökkenti a gyomor
sav fokozott képződését, akadályozza
a gyomorégést. Ajánlatos gyerme-

keknek is.
KITÜNŐ ASZTALI- ÉS BORVIZ.
A hazai Mohai Ágnes-forrás gyógy
vizét népszerű árban forgalomba
hozza a Mohai Ágnes-forrás ke
zelösége, Moha, Fejér m. Kapható

mindenütt. Lerakat Gyomán;
Berkovic:s Adolf cégnél.
Vendéglőben is kifejezelten

Mohai Ágnes·gyógyvizet kérjen.

z időjárás akárhány
évre előre kiszámitható

Hankó Márton reáliskolai ta-I
nár, a nagyhirü időjós vasár
nap nagy érdeklödéstől kisért
előadást tartott Békéscsabán, a
Gazdasági Egyesület nagytermé- .
ben. Bevezetésül előadtaHankó
tanár, hogy nem egyedül a nap
hősugárzása és az egyes föld
rajzi helyek természetadla adott
ságai idézik elő az időjárást,

hanem ezen felül az összes égi
testek, tehát a hold, a bolygók,
az állócsillagok és a csillaghal
mazok is részint vonzóerejük
kel, részint hő és elektromos
kisugárzásaiklml, amikor az égi
testek bizonyos viszonylagos
helyzetbe, II n. constellációkba
jutnak egymással s ebből a
helyzetből együttesen hatn ak a
légkör egy meghatározott lég
tömegére.

Elméletének egyik legalapve
tőbb elve a Gausz féle poten
cill.1elmélet,mely magyarázatul
szolgál annak, hogy az u n.
nivófelületen, ez esetben a viz
szintes sikon csekély erővel is
nagy, sulJos tömegeket lehet
mozgásba. hozni.

Hasonló hatást fejtenek ki
a földdel való viszonylatban
aránylag csekély gravitációju
égitestek is, amikor egy pontra
irányuló vonzásukkal különbö
ző irányu és erősségü légáram
lásokat, szeleket, viharokat idéz
nek elő a légkörben. A nappal,
a holddal vagy a bolygókkal

. kooperálva az állócsillagok és
acsillaghalmazok is nagy sze-

•repet játszanak.

, Rámutatott Hankó tanár arra
az ellentmondásra, hogy a fizi
kusok egyrészt elismerik, hogy



ÖZv. H. Kovács Gyulánénak több
öl szalmája van eladó. Arany János utca
4 sz. 2-l

Mészáros Jószefné nőiszabó egy
ügyes leányt tanulónak felvesz, egy
segédleányt is. V, ker. Fegyverneki- ur
36 sz. l-l

2 fertály keselyösi tanyaföld. 2
hold zöldlaposi, l hold nYilasi föl~ ol
csó áron sürgősen eladó. Ertekezm le
het: I\ovács jános szövetkezeti igazg<a-
tónál. l-l .

Kiszolgálólányok, vendéglőbepénz
tárnolmö felvéte'ik a Termelök Szövel
keze lenel. 1 -l

Gyoma község előljáróságától.

1230/1937.

Vásári hirdetmény.
Gyoma községben az 1937 évben a

nyári országos vásár a következö na
pokon tartalik meg: augusztus 6-án
pénteken szarvasmarha, juh, kecske és
sertés, 7-én szombaton ló, szamár,
öszvér felhajlás, 8-án vasárnap kira
kodó-vásár.

A vásárra jövő iparosok tartoznak
iparigazolványaikat a vásárra magukkal
hozni. Az állatvásárra szabályszerü
marhalevéllel mindenféle állat felhajt
ható.

Gyoma, 1937. julius 23·án
Páncél Emil

főjegyző.
miniszterelnök elnöklésével minisz

tertanácsot tartotlak és a folyó
ügyekenkivül lefárgyaWlk a bOJ':
értékesités és az országnak ttizi
f ival való ellátásának kérdését.
A magyar kardcsap.lt (Berczelly,
B.1jczy. Gerey és Kovács) világ
bJjnokságot nyert Párisban.
A távolkelelen ismét megkezdődött
az ellenségeskedés. A japán csa
pJtok meglámadiák Pekinget, az
ősrégi kinai császárvárost, melyet
a kinaiak hősiesen védenek. Ja
pánnak áJlitólag az a célja, hogy

----..........---

A nagyvilág hirei

Nemulasszuk . el a
tarlóhántást

Lázár Andor dr igazságügymi
niszler Debrecenben kijelentette.
hogya kisiparosság hiteligényeit
a vidéki pénzintézetek teljesilöké
pességének fokozásával a kor
mány kielégiti. - Slerdán este
ötszáz milgyar cser~ész indult el
a hollandiai világjamboreera . .:
Tar Lajos munkanélküli vasmun
kásKispesten agyonlölle Abonyi
KIlopfier Dezső dr. iigyvédet, aki
állilólag kiforgatta minden vagyo·

nából. - A kormánylagj:li I
szet dán es1e DJrápyi Kálmán

Az Országos Mezőgazdasági

Kamara egyik most megjelenI
kiad ványában kimulatja, hogy
a közép- és nagybirtokok bu
zatermése kat holdanként 1930
1936 között időszakban 1 20
2.20 métermázsával nagyobb,
mint a kisbirlokoké, ami állag
bt. holdanként 30-40 ·pengő

tiszta jö vedelemtöblllelet jelent
a közép- és nagybirtokokon.
Az egész országban pedig -
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legközelebbi nagy- évente kb. 3,500.000 q-val több Tüzolló Szövelség segélyzö Pénz-

B ké buzát és dupla annyi szalmát Az erdőhivatat új vezetője. tára is Mezöberényben tarja meg
gyülésüket é . S- jelentene, !najd annyit tehát, Ferenczy Ferenc erdömérnököt, a évi rendes közgyülését.

vármegye lábbeli- mint amennyi az évente átlag békéscsabai e Jöllivalal vezelöjét Elmarad a gyermekolim

készitó.~ iparosa i exportált buzánk. a földmivelésügyi miniszter elhe- piász. A NEP gyermek napközi
Hasonló nagy a termésáUa· Iyezte Békéscsabáról. Az erd6hi- ollhonának j a v á r a rendezendő

Békésvármegyelábbelikészitő gok különbözete egyéb n6vé- vatal élére most Nádor Islván f)- gyennekolimpiász közbejött ada
iparosai vasárnap naggyüIést nyeknél is. Minthogy a kis- és en.!őmérnök személyében uj em- dályol< miatt elmarad, illetőleg azt
tartottak Békéscsabán, az Ipa- nagybirtok nagyjában az egész ber került. Nádor főmérnök Békés- csak augusztus 4 én és 5-én tart
rositörben. országban egyenlelesen oszlik csabára helyezése előlt Zalaeger- ják meg. a falragaszokon hirde-

A naggyúlésen, mely élénk el, e nagy termésáUag különb- szegen teljesiteti szolgálatol. telt műsorra!.

érdeklödés mellett folyt Ie, igen ség nem magyarázható sem Hány elemi iskola és tanító Adomány. Biró Teréz ga7da-
sok panaszt vítattak meg. jobb, illetve rosszabb talajjal, van Magyarországon. Az idei sági szakiskoL.li tanilónő gyer-

Szemenyei Pál (Orosháza) sem kedvezőbb, illetve kedve- Milgyar Statisztika Évkönyve ér-I mekjálékokat ajándékozoti a NEP
támogatást kivánt a gyáriparral zőtlenebb időjárással. az pusz- dekes adatokat közöl az elemi is- gyermeknapköli olthonának cél
szemben. Inditványára megál- lán csak a gazdán, annak tu- kolákról. Ezek szerint 6837 isko- jaira. Az adományok ért e7Utoll is
lapitoUák a lábbelikészilő ipar dásán, akaratán, szorgalmán la van 20,945 férfi és 8,580 női Itöszönetet mond a NEP elnöksége.

irányárait, melyek a követke- mulik. tanerővel. Az iskolákban 492,117 100 előkelő ismert a"S:lony

zők: Mig nagyobb Urlokon ilyen- elemi iskolás fiu és 477,097 leány jön Pestre, hogy a világ békéjé-
Csizmák : zsirosbör 21, boksz kor tarlót már alig látunk, ad- jár, 6837 iskola közül állami 1359, röl tárgyaljon. Ezzel a cimmel

27 pengölől, vásári cipők: fél dig akisgazdák tarlóikat - községi 833. római- és görögka- rendldvül érdekes iJlu~ztráJl cikket
női 11, magas női 13, fél férfi, tisztelet akivételnek - alig tolikus 2.979, református 2.097, közöl a Délibáb uj száma, amely
13.50, magas férti 1450 pengő- buktatják, kőkeménnyé csere- evangelikus 393, görögkeleti 25, nagy terjedelemben és gazdag t. r
től, rendelt cipők: női fél 24, pesedve megy az őszbe, persze unilárius l, izraelita 145, érdekelt- talommal jelent meg. P0'11pás i!
női magas 29, férfi fél 26, férfi az ekevasat csak akkor fogadja ségí t9. magániskola 122, egyéb lusztráli rádiómüsorokat, egyfelvo.
magas 29 pengötől, javitások: be, ha a jó Isten megfelelő 13 Ugyancsak az évkönyvből tud- násos s7indarabot, színházi piety-
női talp 3.50, férfi talp 5 pen- esőt ideiében küld. De a gyo- juk meg, hogya 7 állami, 6 ka- fl t t é
gőtől. ~ kákat, nagyszerü I mrova o s

mok elleni küzdelemben is a tolikus 5 protestáns és l zsidó több mint száz szebbnél szebb
A továbbiak során a nyolc tarlo'llániás az elso" és legfon- tanílóképzöben az 1935-56 ísko- ó é

képet talál az olvas a II pszerü
órai munkaidőbetartását kiván- tosabb lépés. lai évben 3,012 elemi iskolai tanu- b E á

szinházi képeslap an. gy sz m
ü\k. Kifogásolták, hogy a köz- Ne gondoljuk azonban, hogy ló járt A tanító és tanulójelöllek ára 20 fillér.
munkáknál igen olcsón kell a helyesen alkalmazott 181'ló- száma öszesen 9.540 Évenként en-~ Ostrom a sztratoszféra eJJen.
doh!Ozniok, :.mnvira, hogynem k kR űlb 1··1 eg ölö Je kClp okle

~ J hánlással mindent megtellünk. ne "r e u y l· l - A mágassági repülés legujabb re-
találJ' ák meg: számilásukal. 1 öbb l t hát é ké t 1 900 v Inöve

~ A helyes talajmivelésen, jó ve- ve e, le ven n, j - kord ere anglikán pap volt, mielőlt
ügy letárg:yalúsa után elhalá- k d·k állá tal lan'tók létszán13
rozlák, hogya legközelebbi {őmag alkalmazásán kivül talán e I az s an I . magas légrélegek kulatásába fogot!

k még fontosabb az okszerü, a Jubitál a Mezőberényi Ön- és különleges .. bfIvár" ruházatban
naggyülést Endrődön tartjá jövedelmezőséget szem előtt kéntes Tüzoltótestiilet. A Mezö-. szállt fel a sztratos!férába. Erről
meg novemberben. tartó trágyázás. Tudja azt ma berénei Önkéntes TűzoltótesHilet a vakmerö reptilt~sről közöl cikket

~-------- már minden képzettebb gazda, augusztus 15-én ünnepli meg Tolnai Világlapja most megjelent
hogy csak istállólrágyával a ta- fennállásának 25 éves forJulój,H. legujabb szállla A legkiválóbb
laj termőerejét fenntartani nem Ebből az alkalomból jubileumi magyar irók novelláin kivül. nagy
lehet, elkerülhetetlenül szüksé- diszközgyülést rendez és ugyan- szerű folytalásos regényt és kö-
ges, hogy az istáUótrágyát mú- zel száz pompás képet talál az
trágyával egészítsük ki. olvasó a népszerű képeslapban.

egész Kinát meghóditsa és vissza-
Ne mulasszuk el: tarlóhán- Tolnai Világlapja ára 20 fillér.állitsa a kinai császárságot, meJy-

tás, őszi mélyszántás, jó vető- nek segitségével aztán Amerika
mag, helyes istállólrágyázás és és Anglia ellen fordulna, hogy
ennek szükségszerü kiegészitése megfelelő gyarmatokat csikarjon

,mütrágyával. Igy nem lesz kü- ki tölük. - A hélen mult egy
lönbsé~ kis és hagybirtok ter- esztendeje, hogy megkezdődöl! a
mésátlaga között és pId. egy 20 !'panyol polgárháboru. A világ
holdas kisgazda jövedelemtöbb- lapo'( el alkalomm:il megál apitot
Iele, igy gazdálkodva, legalább ták, hogya lestvérharcnak eddig
600-800 pengőre becsülhető. egymillió halálos áldozata van.

Francó tábornok madridi offenzí~

vAja egyébként szép sikerekel ért
el. Több fontos helységet elfog
laltak és a VÖrö, csapatoknak
25.000 főnyi veszteségel okozlak.
Meahalt Barnabás pátriárka, a
sze~b ortodox egyház feje.-
A "Petit Journal" cimü francia
ujság megállapitja. hogy Szovjet
oroszországban a 2 800 OOO tagol
számláló kommunista pártnak
700.000 tagját bebörtönözték, azon
kivUl 9 tábornokot, 5 köztársasá
gi elnököt, l8 mininisztert, 5
balll<vezetőt, tiz irót és 4 fÖs2er·
keszi öl kivégeitek . - VI. György
angol király és Erzsébet királyné
látogalást telt Irországban, ahol
az ir köztátsaságiak robbJntásos
merénylelekkel Uinlettek elIelle.
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Garai Sándor közhirré teszi, hogy
megszerezte az ácsmesIeri képesilést,
tehát kéri az épittetöket, ha bármiféle
nagyobbszabásu ácsmunkára lesz szük
ségük, kérjenek tőle is ajánlatot. 5-4

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MARTON.

Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma

felelős üzemvezető: Wallach Mihály.

Eladó 3 és fél kal. hold Turi or
szágu! mellett ugyanot! 2 kat. hold. 
4 és fél kat. hold özeden. - 2 ma
gyar hold ózedállomás mell ell. - l
kat. hold czifrakert 2 szobás Jakóház
zal - 5 hold csepüskert tanyával. 
Kiadó haszonbérbe 126 kal. hold uga
ri szántó. - Eladó há2.ak: 3 szobás a
Kossuth Lajos utcában, - 4 szobás a
Horthy Miklós ulon, - 2 szobás a
Bercsényi utcában. - Keresek megbi
zóim r~szére feles és haszonbéres föl
deket. Izsó Balázs ingatlan közvelitő

Gyoma.

A község tulajdonát. I épe
ző csergettyülaposi füzfászugi
szántÓ 4 parcellában, amelyből

2 parcella egyenként l I hold
t 422-öl, 2 parcella 10 hold
699-öl, folyó év augusztus 2·án
délelőt! 9 órakor a községháza
tanácstermében készpénz hd
szonbér fizetés mellett nyilvános
árverésen zi évre haszonbérbe
fog adatni

Saroküzlet beremltnéssel együtt,
nagyforgalmu helyen október l-lől ki
adó. Horthy M,klós út 51 szám. 4-2

Deák Ferenc:!!: ut 27 szám alatt
levő ház eladó. l-l

Kató jegyzőnek a Körösladányi
ut mellett levő 18 kat. hold földje fe
lesbe kiadó. l--l

Eladó 2 drb~ nagy dupla ablak és
néhány kisebb fazsalugáter. o~csón, jó
állapolban. Meglekinlhetök a Klein
vendéglőben l-l

Használt játékokat kérünk a nap
közi oUllon szegény gyermekei résLére.
Alveszi a besenyszegi iskola vagy a Bé
késmegyei Ált. Takarékpénztár.

Zamatos minöségU, magas toku
ceglédi fehér, ujbor literenként 40
fillérért kapható Kerekes Károlynél.
Ugyanott az ó bor literje 56 fillér.

. 2:57.4 2. Borsos (Kele;) 3.004.
3. Bilils (Dullánlul) 3:03.4

1500 III gyor~: I. Plf'plár (Dél)
222522 Szaniszló (DulIánlu:)
23: II 3 Wébermann (Kelet)·
23:442

4x200-JS gyorsuslóslaféta: l
Dunántul 9.55.4 2.' Kelet 9:564,
3 Dél 10:03 8.

Müugrás: l. Vécsey (Dunántul).
2. Bojszár (D~I) 3 B Illa (Kelet).

A ponlversenyben: l Dunán'u\
66 pont, (3 győzelem). 2 Kelet
66 pont (2 győzelem). 3. Dél 63
pont.

Kruchi6lól, fut egy kicsit, majd
okosan balra vágia át a labdát
épp~n a jöl érkező Tak~cs elé,
aki hJbozás nélkül belövi (3-I)
Köz ben a beugró Cövek még bel
jebb segiti a labdát. Mezólur kis
sé eldurvul és a 20. p.-bm a bi
ró Lukács I1·t kétszeri figyel mez
tetés után ulánrugásért kiál lit ja.
Lukács reklamál és nem akar ki
állni. A játék 3 percig áll, mig
végre Lukács nagy kapacilálásra
levűnu!. 24 p. Győri lefut és a
kifutó kapusba lő. A korner ki
megy. 26. p. Takács - Györi 
Kruchió összjátékból ujból Ta
kács veszélyeztet. 27. Mónus 
Csáki - K. Szabó támadást a
kapuskornerre menti 28 p. Ta
kács átlépi K. Slabó zsinórpasszát
és Györi bombáj'l. majdnem ki
lyukaszt ja a hálót (4-I). GySC
nagy kedvvel játszik és kapujá
hoz szegeiÍ a kifulladt MAFC-üt
30 p. Győri szépen lefut, lövés·
Slerü beadását Gerszi II. saját
kapujába helyezi (5-1) Gól ulán
Cövek lesz a kapus és sok szép
védést mutat be. 34 p. Takács
szépen megy át 3 emberen, de
Cövek az ulólsó pillanatban fel
kapja elöle a labdát. 35 p.-ben
Cövek jól védi K. Szabó lövését,
majd a következő percben fele!>
regesen kornert vét. 37. p. ben
Dobos-Nagy akciÓi Pataki faUIl-1
tal akaszt meg. 38. p. Kruchió
ivelt szabadlugását Győri kapja,
egyet lép és lövése· védhetellen
(6- t) 40 p. Dubos lefut, de Gálos
nagy bravurral véd. 44. p Csáki
beadásából Takács fejeli kélpura.
de (nvek kornene menti, utána
K'uchió lövését jól védi. 45 és
46 p -ben két korner, utánna
Kruchió lllvése sarok mellell száll
el, nLljd K. Slabó !m'p lövése
ulán vége a ml'cc~nek.

A G)SC minden játékosa di
cséretet élJemel, a MAFC-b61 a
kapus, Cövek. Magyar II és Do
bos vol! jó. Lukác~ ll. cS(j!ódást
keileIt. Takács hiba nélkül vezetelt.

Békéscsabán ateijes si·
ker jegyében tartották
meg a kerületekközőtti

uszóversenyt
Vasárnap délután, ifj. Horthy

Mlldós, a MUSz elnöke, vitéz dr.
Ricsóy Ulllarik Béla főispin és a
nagyszámu kŐLőnség jelenlétében
tarlolták meg Békéscsabán, az
Á' pád-fürdöben a kerületek kö
zötti uszóversenyt, amely a kö
vetkező eredményeket halta:

400 m. gyor~: I. Kuhinl<a (Ke
lel) 5 15.8. 2. Angyal (Dunánlul)
5.255, 3. Kerlai (Kele1) 525.8

100 m. hát: l. Heiser (Kelet)
1:12.8. 2. Galambos (Kelet) 1:16.8.
3. Angyal (Dunán/ul) I:18.2.

100 m. gyors: t. Abay-Nemes
<Dunántul) 1:028, 2 Szász (Dél)
1:03. 3 Maróti (Dél) 1:032.

200 fi. mell: 1 Engel (Déi)

kön már ugyis elterjedt "Kelemen
féle"ütőket•

GySC-MAFC 6 t (l...t).
Gyoma, ifj. bdjnoki, vezelte:Tdkács.

Nagyon szép meccsen dőlt el
a mezőturi körzet ifjusági bajnok
ság.a, melyet a GySC fiataljai meg
érdemelten nyertek. A féleImetes
hirü MAfC csak egy félidőn át
tudott ellenállni a gyomai tuk
meg-megujuló ostromának, aztán
megadta magát s egymás után
polyoglak a gólok. A meccsről az
alanti részletes tudósitásban SZá-,
molunk be.

MAfC indit, de a GySC veszi
át az irányitást, a rövid p':lsszok
azonban nem érvényesülnek. 14
p -ben jó MAFC támadás indul.
A balszélső Magyar ll-t szök1eii
a centerhalf Lukács II., a szélső

lemegy a vonalig, jó beadását
Dabas center kapja. aki a kifufó
Gálos mellett gólt lő (0-1). Élén·
kül a játék, de a GySC állandó
ostromát nem kiséri szerencse,
vagy pedig Cövek, a jobb bekk
háritja el a jól védő kapussal kar
öltve. 28 p. Györi nagy gó/l akar
Jőni, de fölé megy. A következő

percben K. Szabó szépen lemegy,
beadását Csáky tisztán kapja és
jó lövéssel a sarokba helyezi (I -l).
34 p. A center szépen kiugrika
tétovázó GySC bekkek között, de
Gálos felkapja előle a labdát. 36
p. Kruchió Győri összjátékból
utóbbi élesell f,ílé lő. Közben Ta
k~cs séríiltell kLíll. 39. p. Csáki
Oyőri-K Sz ,bó összjáték kor
nert eredményez, de kapu mö,.;é
rugjál<. majd 40 p.-ben ujabb
korner, ezl a kapus védi. Az uto'
só pel cek bL'n a MA fC veze! pé·
hány veszélyes lámadásI M.:gyar
Rozso~ -Dubos tArnad;{sl Ctfl ák
kornerre .szer cl, utánna nagy ösz
szefutás, de a balösszekölő hend
szet vél s oda a nagy helyze!.

Szünet után az első p_Tcbcn
korner! ér el Gyoma T(jkiÍcs kor
nerél Cövek kirugja, "Kluchíó azon
ban elcsipi, ismét Takác,lloz tol
ja. kinek lapos bombalövé,e vj
ral1anul a kapu sarkában köt ki
(2-l). A gólra negyedórás MAFC
támadás következik. 7. percben
Magyar szép passzt kap Cövehlö l ,

faképnél hagyja a védelmet, de
el ős lövését Gálos Nagy elé üti,
aki elrontja a jó heIFelel. 10. p.
újból Magyar fui le Lukács jÓ
keresztlabdájával. lövését Gálos
komerra tolja. 'Nagy tapsot kap
érte. A korner ofszejdon akad el.
Mezőtur némi fölénye után Ta-

kács lefut, közeli Jövését a kapus
kornerre menti, Takács jó kOl
nerét Mónus fejeli, de Gerszi L
védi. 14. p. A bekkek hibájából
meleg helyzet a GySC kapu előlt,

de Rozsos ronl. A következő perc
ben Magyart az utólsó pillanatban
szereli Pataki. 18, p. Végre Mó
nus a jobbszélen jó passzt kap

Hirek a Gyomai Sport Club
jubiláris tennis2versenyéröl:
Mint értesülünk, a GySC "Kner
IzlJor emlékserJeg" vándordijas
csapatversenyében nem a l11eghi
vób:m és a belépöjegyeken jelzett
4 csapat, hanem 5 vesz részt. Az
5 csapat a küvetkezö: Körösladány,
Mezőtur, Szarvas, Szeghalom és
Gyoma. Emiatt a 2 I18posnak hir~

deteIt verseny 3 napos lesz. Kez
dődik pénlek reggel 6 órakor.
Döntök vasárnap délután AGySC
mindenképpen emlél<ezelessé él kal
ja tenni ezt a jubiláris "tennisz
versenyt azok számára i"', akik
azon résztveslnek. Igy nagyon
szép liszleietdijakról gondosko
dolt. Ezek a tisztelet és egyéb
dijak megtekinlhetók a Békésme
gyei Általános Takarékpénztár
gyomai fiókintézete sZöbadságtéri
kirakatában. Ezek közül a díjak
közül is külön ki kell emelnünk
azt a szép és kiváló minőségű

tenniszütö-fát, amelyet a vegyes
páros verseny férfi győztesének

ajánlott fel mezöturi Kelemen
László teniszütö gyáros ur. Ez az
ülö bizonyára még ismertebbé és
keresetebbé teszi a környékün-

A GySe ünnepéről

Dr. Vincze Endrénel', a GySC
közszeretetben álló elnökének ke
zében futnak össze a GySC juhi·
láris-ünnepségének szálai. Meg
kértük a népszerü elnök urat, hogy
a Gyomai Vjság olvasói számára
mondjon valamit a készülö ünnep
ségröl. Vincze doktor úr a kö
velkezökben volt szives tájékoz
tatni bennünket:

"A "Gy.S.c. ", mint a régi jó
nevü "KSC" utóda nehéz küzdel
mek árán eljutott fennállásának
25 éves évfordulójához. Ed kül
söségekben is megnyilvánuló ün
nepi keretbe óhajljaöltöztetni.
miért is igen változatos program
mot állítotl össze.

Az érdeklődés rendkivül nagy,
arrít bizonyit az is, h,)gy a ten
nisz-versenyre annyian jelentkez
tek, hogy már pénteken el kell
kezdeni a nemes versengést. To
vábbá a meghivó igényléseket sem
tudja az egyesület már kielégileni,
mivel mind elfogyalt. Ezt az al
kalmat megragadom azonbJn és
ezulon is minden sportszerető

embert meghivunk üllnepsé~eink

re, meghivóra való teldntet nélkü\.

Remé;em a siker sem marad el
és ennek reméryében igen sport
társi szerelelIel hivjuk és várjuk
községünk minden egyes tagiál."

Az ürll1epségeken a DLASz t
dr. Ulllin András h)gja képviseln:.
A meccsen számozott ülőhelyek

lesznek és meccsjegyek elöv~lel

ben Kun Ferenc üzletében kap
hatÓk.
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ELÖFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, fél évre 2'60 P, Egész évre 5·20 P.

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

Lapzárta c s ti t ö r t ö k este fi .6ra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelös szerkeszt<f: WAGNER MÁRTON
Szerkesztöség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a. Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhallábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdeles
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél IQ százalék, tizszeríl1él
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2b százalék kedvezményt adunk.

I
II

A kormány
maximálta a fa
árakat s ezzel

pontot tett - legalább is egy
időre - a nagy fallarc mögé,
amely hosszú hónapokon át a
nlagyar gazdasági élet egyik
legsúlyosabb kérdését jelentette.
De vajjon tudja-e az a millió·
és millió fogyasztó, mikor meg
veszi a néhány mázsa, vagy
néhány kiló 3prilott tüzifát,
hogy ebédet főzzön vele, vagy
melegedjék a tüze me.lletl, hogy
milyen évezredes küzdelem
folyik a fa körül? Tudja-e,
vajjon, hogy ez a kis fa-harc,
amely ugyan a mi életünk
szempontjából sokat jelentett,
nevetséges kis epizód csupán
a fa évezredes - talán inkább:
évszázezredes - harcaiban.

Az emberi ImlLura ősbölcsője

az erdő. Mutatja ezt, hogy az
európai ősvallások és vallási
mondák mind az erdővel kap
csolatban keletkeztek. De azóta
is: vajjon a kereszténységnek
nem legszebb és legemberibb
ünnepe-e a fenyőfával diszített
karácsony? Talán kevesen tud-

ják, hogy ez is OSI germán
pogány szokás volt és !Uind
össze 250 éves a kereszténység
történetében.

De nemcsak vallási kullú
ránk, hanem materiális kultú'
ránk nagyrészét is a jóságos fa
anya szülte és még ma is tőle

táplálkozik. A vaskultura fa
nélkül sohasem alakulhatott
volna ki. De fából készül a
papir is, a modern ember leg
nagyobb kincse. Fa adja az
emberiségnek a vegyészet érté
kes kincsei közül a kátrány!,
szurkot, hamuzsirt, metilalko
holt, faecelet, acetont, ecetsavat
de a fa ad műselymet, nilro
cellulózét, cellofánt, filmet,
lakkokat, szenet és - fát is.
Tüzelőfát l Az ember energia
készletének folyton reprodu
kálódó, kimerilhetetlen kincses
tárát. Mert, bizony, a szenet
előhb-utóbb felhordja az ember
a föld méhéből. A petrólemku
tak is elapadnak majd, ha ki
fogy a föld alá került ichtiozu-
ruszok zsirja. A gusher-ek
áradása elmulik és Drake
ezredes a petróleum Kolum-

husza nyugtalanul megfordul
majd sirjában, ha az utolsó
szökőkut sugara lassan-lassan

összeomlik. És a szén l Meddig
tart vajjon? Háromezer évre
becsülik még a szénkorszakot.
Milyen rövid epizódja lesz ez
az emberi kulturának! Harom
ezer év l Hány millió és
millió év kellett ahoz, hogy a
hatalmas földalatLi erdők, a fák
"hullái'" szénné alakulhassanak,
És milyen rövid idő alaH fel
éli ezt a kincset az emberiség.
Európában a XII. század adta
az első szénbányát az embernek.
Egy lüttichi kovács kisérlete
zett a szénnel, bár tudunk arról
is, hogy Szászországban már a
X. század krónikái emlitik a
kőszenet, Istenem! Összesen
négyezer éva szén uralma, ha
ugyan a mai tempó nem erő

södik, ami viszont nagyon való
szinű. Évről évre lázasabban
él az ember! És mi mar3d
akkor, ha nem lesz már szén?
A fehér szén, a viz, nem na
gyon megbizható energia, függ
a csapadékmennyiségtől is és·
függ az évszaktól is, legalább:

a mérsékelt égövön, ahol az
ember kuHúrájának igazi fun
damentuma nyugszik. A kék
szén,a levegő, még megbizhatat
lanabb. IntermiUens - ab
ba-abbahagyó - energia. Bi
zonyos, hogy végsziikségiinkben
majd kítaláljuk a periodicilás
elhárilásának és az akkumulá
ciónak olcsó módjait. Sőt az
is valószinii, hogy újabb és
újabb energiaforrásokat tár
majd föleaz ember. A Nap
sugárzása, a rádium energiája,
az ár-apály mozgása, a föld
belsejében olvadtan uszkáló
magma reltentő hője - mind
kézenfekvő forrásai az ener
giának, ha nagyon sarokba
szorit bennünket az idő. De
mindez - a jövő zenéje. Ám
most is és örökké, feltéve, ha
jól gazdálkodnak itt van a fa!
A fa, amely erdőket alkot s az
erdők, amelyek kulturát adnak
az emberiségnek. Sajnos, az
ember meglehetősen könnyel-
mű. Nemcsak kártyázni szeret,
nemcsak lumpolni és flörtölni
szokolt, hanem szenvedélyes
erdőirtó is. Bizony, bizony,
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Irla: vitéz dr. BI"Í'TERA MIKLÓS
az Országos Zöldmező Szövetség társelnöke.

Angliából, annak is a tulsó Iés felesége, már az első na
partjáról köszöntjük az ujság pokban meghódítottak minden
rninden olvasóját l kit. Lebilincselő modoruk, sze-

Hogy mit látlul1k ? Arról nem rény, kedves viselkedésük, ki
levelet, de könyvet is 113gyot tünő nyelvismeretük őket nem
kellene irni. Most nem is tud- a társaság központjába, hanem
nánk. Óráról-órára uj benyo- annak legelejére helyezték·
mások üzik bennünk egymást. Mindenki szereti bennük a
Háborog és forr lelkünkben kedves, közvetlen nagyurat és
minden. Ennek le kell higgadl1i. becsüli a kiváló szakértelmet.
Sokszor és sokat fognak még Hogy Teleki gróf szakember,
olvasóink utunhól hallani, azt tudjuk, de hogya felesége
amikor már egy-egy felmerül t mennyire ért hozzá és milyen
kérdésnél arra hivatkozunk, lelkes zöldmezögazda, azon mi
hogy mit tanultunk az áogolok- is csodálkozunk - hát még az
tól. idegenek. Csodás legelőkön jár-

Most levelet akarok imi, va egy kisebb angol társasággal,
arról, hogy miként viselkednek Teleki grófné azt a megjegyzést
a magyarok a nemzetközi társa- tette: "Angliában magától lesz
ságban, ahol 36 nemzet fiaival zöld mező - nekünk csinálni
vannak egyiitt. kell l Ez a nehéz l" "

Elnökünk, gróf Teleki Mihály Ez a mondás, amilyen kedves,

Levél Angliából olyan szakszerü is. Szinte
szállóige. lelt közöttünk.

Teleki Mihály gróf a magyar
zöldmezőmozgalmat olyan te
kintéllyel. képviseli, hogy az egy
nagy nemzetnek is becsületére
válna. Kiváló szaktudását és
kitünő fellépését már is nagyra
értékelik. Az elnökség sok eset
ben ezért kérte fej bivatalos
szónoknak.

Alelnökünk, Piukovich József,
most van elemében. Az ember
néha azt hiszi, hogy tizfelé
tépte magát. Mindenhol, egy
szerretiz helyen látjuk. Barát
kozik fehér, sárga, fekete em
berrel, Ausztráliától - Ugan
dáig. Magyaráz, beszél, ismerteti
a magyar zöldmezőmozgalmat,

nemcsak kitünő előadásában,

ami agyülésen. nagy tetszést
váltott ki, hanem magántársa
ságban is. Mérhetetlen hasznot
tesz ezzel nem ismert kis
Hazánknak.

Kolbai Károlyról, a mi fiatal
zöldmező tudósunkról öröm-

mel állapitjuk meg, hogy
nemzetközi viszonylatban is
megállja ahelyéL M i k o r
valami szakkérdésről nyilat-
l\űzik, körülállják és meghall
gatják. Helyeselnek, ha akár
az előadói emelvényről beszél,
akár a legelőn.

Most, amikor utunk felére
értünk, örömmel á1l3pithatj uk,
meg hogya sok költség és
fáradság nem volt hiába.
Hozzájárultunk ahhoz, hogy
megismeljék Magyarországot!
Lássák, hogy van egy elesett
kis nép, amelyik nem sir,
hanem dolgozik! A rokonszen
vethatalmasan jutalla kifeje
zésre az a lelkesedés, amivel
tegnap elhatározták, hogy 1943·
ban nálunk gyülik össze a VJ.
nemzetközi zöldmezőkongresz

szus! Pedig erről az első na
pokban, mi magyarok is csak
egymás között suttogtunk,
azután egy-egy külföldit nyer
tünk meg az ügynek.

Hát ezt tesszük Angliában I
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áramlatok, vagyis a sivatag zó- törökdulás, helytelen gazdaság- muszáj háromezeréves korában
nája egyre tovább hatol. politika ma már steppévé vál- kivágni a fát, mint legutóbb is

"Holt sziv" keletkezett az toztatta. Azaz: ma már megint Kaliforniáhan valahol. Három
Egyesült Államok testében! kezd megváItozni a mestersé- ezer év már szinte - őrök
Roosevelt most sokmilliárdos ges növénylakaró. Már harco- élet. {\-li mindennek lehetett
költségvetéssel életre akarja Iunk az Alföldért. De minden

harchoz J·ó fellyverek kellenek. tanuja ez az öreg faóriás! Nem
kelteni ezt a szivet. De meddig ~ l ll·' l II t·· lé lÉs itt a J"ónál is J·obb, mert ö- ~e, Jgazan nem ~e. or ne-
tart ez? És mibe fog kerülni? Ani tanukat nevelni erdőinkben.
E é • fá"t . 4' Ot . f' -. ·1I! rökké megujuló fegyver - a fa!z rl: SI am, IaSI am, aSlLam... Mi tüzet akarunk, energiát aka-

Hosszú idő, az igaz, amig a
A dead-heart a mi Alföldünk kamasz sarj-erdőhől felnőtt runk, vegyészeti érlékeket aka-

is terjeszkedni kezd. Valamikor óriás lesz. Hosszú idő, de runk, mi élelet akarunk. Es
szavanna volt az Alföld és nem kivárhatatlan. Hiszen nem ezt ad, életet ad nekünk a fa!
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Rendkivüli közgyülést tartott i\l képviselőtestület

Kibővitik a halmagyi iskolát és renováíják
az Erzsébet ligeti pavillont

939
IT

es

,
es

Hasonló értelemben szólalt
fel Erdélyi Mi/uily. aki az új tan
termet és tanítói lakást Siska
telepen kérte elhelyezni.

Pá! ezél Emil főjegyző: Nem
sok értelme volna a dolognak,
mert Hal magy eléggé a köz
pontban van, de nem is lehet
megcsinálni, mert igy lényege
sen többe kerülne a dolog.

A képviselőtestület végül az
előljáróság javaslatát fogadta el
és egyuttal kimondotta, hogy
uj tanÍlói állást szervez és az
új iskolarésznek is községi (és
nem állami) jelleget kiván adni.

áll a dolog, a javaslatot vissza
vonom.

A képviselötestület a hasitási
iskola ügyében végül csak azt
a határozatot hozta, hogy en
nek az iskolának is községi
jelleget kiván adni, szükség
esetén azonban nem zárkózik
el az elől sem, hogy az iskola
állami legyen.

Uiházi Győrgy: Tulajdonkép
pen hol akarják az iskolát fel
építeni?

Pánczél Emil főjegyző: Mező

berény felé, Szabó Lajos dülő

je végén, Nagy istván tanyiljá
val szemben.

A továbbiak során módosi
tották a piaci és vásári hely
pénzdij szabályrendeletet olyan
értelemben, hogya jövőben a
cirkuszvállalkozók négyzetmé
terenként és naponként nem
36 fillért, hanem csak 12 fil
lért tartoznak fizetni, de· azt

sem egy, hanem 5 naponként,

azonkivül a jövőben a tollke

reskedőktől is helypénzl szed-

y vályogTégla va
A tárgysorozat következő I

pontjaként újból napirendre
került a hasítási (keselyősi) is
kola ügye. Annak idején úgy
határoztak, hogy az iskolát 24
ezer pengős költséggel építik

feL Ehez a kultusztárca 12 OOO
pengő hozzájárulást helyezett

kilátásba. Tekintettel arra, hogy
a községet még igy is 12.000
pengő terhelné, PJnczél Emil fő
jegyző azt a javaslatot terjesz
tette elö, hogy a hasítási isko
lát is csak vályogból épHsék
fel és ennek megfelelőleg dol
gozzák át az építés köHségve
tését.

Ugrin isiL'án községi mérnök:
A magam részéről célszerübb
nek tartanám, ha megmarad
nánk a téglából való építés mel~

let, mert ez ahasitási iskola
esetében csak 1800 pengővel

kerülne kevesebbe. A várható
megtakaritás tehát nem olyan

nagy, hogy a téglából való épi

tést mellőzni kellene.

PJnczél Em if főjegyző: Ha igy

róság az ulóbbi megoldást ta
lálta a legmegfelelőhbnek és
ezt azzal ajánlotta elfogadásra,
hogy az államsegély kiutalása
után méghiányként mutatkozó
3926 pengőt a községi törzsva
gyonból fedezzék.

A javaslathoz elsőnek (;jlzáz[
György szólt hozzá. Hangoztat
ta, hogy ha az új tantermet és
a tanítói lakást különállóan épi.
tik meg, úgy célszerübb volna,
ha nem a halmagyi iskola mel
lett, hanem valamelyik for
galmasabb tanyaközpontban
helyeznék eL

jövö évben megkezdik
végéig befejezik esenyszeg

ánomkert elekt ifikálását

A multheti számunkban rö
viden már beszámoltunk, a
képviselőtestület julius 30 án
megtartoH rendkivüli közgyü
léséröl, amely a fontos tárgy
sorozat ellenére mindvégig gyér
érdeklődés mellett folyt le.

A közgyülést délelőtt 9 óra
kor nyitotta meg Kovács Gábor
biró.

A formalitások elintézése utan
Pánczél Emil főjegyző az elöljá
róság nevében előterjesztést tett
a halmagyi községi elemi isko
lának egy tanteremmel való ki
bővitése és ezzel kapcsolatban
egy tanitói állás megszervezése

. iránt. Elmondotta, hogya hal·
magyi községi elemi iskola any
nyira zsufolt, hogy annak egy
tanteremmel való kibővítését a
kir. tanfelügyelő, illetve a kul
tuszminiszter is szükségesnek
jelezte és egyuttal közölték a
községgel, hogy az iskola kibő- I
vitési költségeinek 80 százalé:
kát, de legfeljebb 4000 pengőt

a ku!tusztárca fedezi.

A megejtett számítások sze
rint ahban az esetben, ha a
tantermet és az elkerülhetetle
nül szükséges egyszobás tanitói
lakás l téglábóla meglévő isko
laépülethez építik fel, úgy az
összes költségek 10800 pengőt

fognak kitenni. Abban az eset
ben, ha az új tantermet és
az egyszobás tanítói lakást vá
lyogból, de ugyancsak a meg
lévő iskolaépülethez építik fel,
összesen 9726 pengő költséggel
kell számolni. Ha pedig a tan·
termet és az új tanítói lakást
vályogból és a meglévő iskola
épülettel szemben, különállóan
építik fel, úgy az építkezés
mindössze· 7826 pengöbe ke
rülne és ebből 2926 pengő es
ne a tanitói lakásra. Azelőljá·

nagyobb mértékben pusztit,
mint ültet A világ évi fafo
gyasztása például csaknem
400f0-al mulja felül az évi fa
növedék mennyiségét, amely
csupán 114 milliárd köbméter,
a fogyasztás 168 milliárdos igé
nyével szemben. Egyes orszá
gok valósággal loborotválták
istenadta szakállukat. Anglia
például olyan simaarcu, hogy
a rokokó szőrtelen férfiai is
megirigyelhetnék. Területének
mindössze 4010-a erdő. Francia
országnak már van egy kis
kecskeszakálla, Németország
nak pedig vilmoscsászáros ba
juszra is telik, Oroszország
már nagy szakállt viselt, Svéd
ország még torzonborzabb, de
az igazi nagyszakállú Mikulást
Finnország képe mutatja. Ahol
is kereken egynegyedrészeaz
ország területének erdő. Szem
jonov kitünő könyve, a .Föld
kincsei" mutatja be igy, nagyon
szellemesen, a különböző or
szágok erdőterületeit.

Hát Magyarország? Magyar
ország összes erdőterülele

mintegy kétmillió kat. hold, de
ebből is egy rész véderdő. Az
összterületnek ez kereken
120lo-át teszi ki, tehát ~gy

ici-pici bajusz nekünk is jutna
Szemjonov ábrázolása szerint.
Persze ez édeskevés. Amit mi
termelünk - eltekintve attól,
hogy nincs is minden, szükséges
fafajtánk - rendkivül kevés.
Mutatja ezt az is, hogy behoza
talunk legnagyobb tétele évek
óta, szinte megközelithetetlen
magánosságban trónolva : a
nyers- és megmunkált fa.
1933-ban: 27 millió, 1934-ben:
38 millió, 1935·ben: 36.7 millió
pengőéTt hoztunk be fát. A
legtltóbbi évben al összes beho
zatalunk értékének 9.i% -át
tette ki. Ezért kell arra töre
kednünk, hogy óvjuk erdőinket,

racionálisan termeIjük ki azo
kat és hogy fásitsunk, minél
többet - de, persze céltudato
san - fásítsunkl

Itt van előttünk az Egyesült
ÁUamok példája. Gátlásnélküli
fapusztitás folyt oH évtizedeken
át. Az erdőt nem kincsnek
hanem akadálynak, a kultur
terjeszkedés gátjának tekintet
ték. Igy tüzzel-vassal irtották.
SzószerInt tűzzel : erdők felége
tésével és vassal: vasutvonalak
acélkigyóival. És mi lett az
eredmény? Az, hogy ma a USA
gazda-államaiban, ahol a búza,
zab és kukorica terem és
marha- és disznócsordáklegel
nek: Észak- és Déldakotában,
Nebraskában, Kansasban, Okla~

homában - az USA éléskam
rájában - előre nyomul a
sivatag. A nyugati szelek aka
dálytalanul rohannak alá a
Rocky hátáról. A leszálló lég-
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A. közkedvelt Csepel, Turán, Toroc~k6,Kühne é§ OJ.nega kerékpárok

a leg !csóbb mok s Ibert üzletében!
Nagy választék kerékpár gummikban. Szortirozott alkatrész raktár minden gyártmányu kerékpárhoz !
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A vármegyei nép
müvelési bizottság

beszámo'lója
Békésvármegye Törvényható

sági Iskolánkivüli Népmüvelési
Bizottsága julius 15-én tartotta
nyári közgyülését Gyuláo, a
vármegyeháza kis tanácstermé
ben vitéz dr. Pánczél József
vm. főjegyző elnöklete alalt, a
bizottsági tagok fellünő nagy
érdeklődése melleU. Tanló Jó
zsef vm. népmüv. titkár részle
tesen ismertette elsősorban a
bizottság XV. évi müködését,
vDgyis az 1936-37. tanévi te
vékenységről való beszámolót.
Számokban összesítve a munka
eredménye az elmult tanév fo
lyamán 2 m. városban, 23 köz
ségben 201 egységnél és 154
tanyakörzeLi egységnél, összesen
350 egységnél 6.517 népmüve
lési és közmüvellségi előadást

tarlotlak.
Az elvégzett ügydarabok szá

ma 1747 népmüvelési akta, 30
alispáni akta. Az évi beszámo
ló jelenlés után ismertetle a

OA JÓ SÜTEM~NVBE

letet adna a dnna-tisza-körösi
hajózásnak és nemcsak mező

gazdasági és gyáripari szem
pontból, hanem szállítási szem
pontból is jelentősen elősegite

né a nemzetközi hajózási for
galom megkönnyitését. Ha a
Körös ma már hajózhafóvá
lenne, ugy könnyebben megold
hatóvá válna az ország tüzifa
ellátása is, mert a román tüzi
fának viziuton való száUitása
megoldaná ennél a cikknél a
vasmi fuvar drágaságának kér
dését is. A belvizi hajózás ki
fejlődése előnyösen éreztetné
hatását a nemzetközi érintke
zésben és itt elsőrendü fontos
kérdés az, hogya viziu'ak ugy
a vidéki városok, mint a fővá

ros érdekében jobban kihasz
nálhatók legyenek.

a tapasztaltak alapján 28 mé
termázsa megroslált 1201-es
bánkuti vetőmagbuzát rendelt a
gyomai határhoz közel fekvő

kis magánbirtokára. Egyébként
a gazdák is élénken érdeklőd

nek az akció iránt és eddig
316 métermázsa bánkuli 1201
es vetőmagbuzát igényeltek. Re
méljük, hogy amikorra a vetés
ideje elérkezik, ez az igényelt
mennyiség megsokszorozódik.

Tájékoztatásul megje~yezzük,

hogy annak a gazdának, aki
cserélni akar, 1 métermázsa
szelektált bánkuti 1201-e~ bú
záért a Hombár szövetkezet na
pi árán felül 2 pengőt kell fi
zetnie.

sok egyik fontos pontja volt
a Dunuhajózás problémájának
rendezése. Igen fontos szerepet
játszott a Körös hajózhatóvá
tétele, ami nagymérLékben elő-

segitené a Körös vidékének
iparosodását és mezőgazdasági

fejlődéséL A Köröshajózhaló
vá tétele és bekapcsolása a ti
szai hajózásba, jelentős lendü-

utásznak évi 180 pengő kegy
dijat áUapítollak meg, a polgári
iskola dologi kiadásaira _az
1937.-- 38. tanévre 250 pengő

költséget irányoztak elő, az
egyházak segélyezésére koráb
ban megállapított 2400 pengös
segélyt névszerinti szavazással
is jóváhagyták, végül elhaLároz
ták, hogy az Erzsébet ligeti
pavillont 5362 pengős költség
gel renováltatják és ezeket a
költségeket is elosztják két évre.

A közgyülés délelőtt 11 óra
kor ért véget.

ajozhatóvá
kölni

mint

A örös
tétele a városok

nemzetközi értekez
Iete előtt

Most folyt le Kölnben a vá
rosok nemzetközi értekeziete,
amelyen a belvizi hajózás prob
lémájával foglalkoztak a kikül
döUek. Ezen a városszövetségi

konferencián Magyarországot
Varga Vilmos nliniszteri taná
csos, a kereskedelmi miniszté
rium hajózási szakosztályának
főnöke képviselte. A tárgyalá-

A Hombár Szövetkezet mag
tisztilóján serényen folyik a
Telek UI adalomban termetl
1201-es bánkúti búzának a ve
tömagakcióhoz vató előkészí

tése. A magLisztitó olyan vető

magot produkál, hogy nemcsak
a szakembereknek, de a laiku
soknak is a legnagyobb örömé
re szolgál, amikor a 83.35 kilo
grammos fajsulyu vetömagbú
zát garmadában látják. A mag
Lisztitás, illetve a bánkuti 1201
es buzavetőmagakció olyan
szakember tetszését is meg
nyerte, mint viLéz Orsovai La
jos, Gróf \Venckheim József
uradalmainak jószágigazgatója,
aki kedden meglátogatta a
Hombár Szövetkezet telepét és

akár mint eladók, akár
vevők helyet foglalnak.

ezeket a költségeket 2 évre el
osztják és Besenyszeg, illetve
Bánomkert elektrifikálását két
éven belül, legkésőbb 1939. év
végéig befejezik.

Ezután rátértek a tárgysoro
zat további pontjainak letár
gyalására. Kovács Mihály volt

Kétféle ajánlat Besenyszeg és
Bánornkert elektrifikálására

nek, mégpedig négyzetméteren
ként 12 fillérI, ha a piacon

Utána Besenyszeg és Bánom
kert elektrifikálásának letárgya
lására került a sor.

P.ínczél Emil főjegyző beje
lenteUe, hogy az ajánlatot csak
a közgyülés megnyitása előtt

kapta meg, de mivel az elektri
fikálás végrehajtását nem akar
ja késleltetni, a maga javasla
tát ennek ellenére beterjeszti.

Kétféle ajánlat van. Az egyik
arról az esetről intézkedik, ha
a község a kivezetés költségeit
azonnal kifizeti. Ebben az eset
ben Besenyszeg elektrifikálása
11.000 pengőbe, Bánomkert
elektrifikálása pedig 3.600 pen
gőbe kerülne. A másik ajánlat
úgy szól, 110gy vállaljon a köz
ség többlet közvilágítást, ebben
az esetben csak a többlet áram
költséget kell megfizetni, ami
évenként 2413 P többlet kiadás
sal járna. Szerinte az első aján
lat kedvezőbb és a vármegye, il
letve a belügyminiszter is in
kább jóváhagyná, mert a köz
világitás dija már igy is sok.
Javasolta. hogy a képviselőtes

tület az első ajánlatot fogadja
el azzal, hogyaköltségeket
kél évre elosztvaállHsák be az
1937-38. évi és az 1938-39.
évi költségvetésbe.

A javaslathoz elsőnek Szabó
József szólt hozzá. Sokalta az
eleldrifikálás költségeit és fel
veteUe azt a gondolatot, hogy
mindaddig, ,mig a község ked
vezőbb anyagi helyzetben és
kedvezőbb ajánlat birtokában
nem lesz, világitsák ki petró
leummal Besenyszeget és Bá
nomkerteL

Pánczél Emil főjegyző: Erről

is beszélhetünk, de talán előbh

próbálj llnk meg részieffizetési
ajánlatot tenni a viUanyválla-'
latnak. Kérjük meg arra, hogy
az elektrifikálást a lehe~ő leg
rövidebb időn belül hajtsák vég
re, a költségek felének kifize
tésére azonban adjanak halasz
tást 1939. év végéig.

vitéz Madaras Gyula: Ad hi
szem, hogy a váUalat ebbe be
lemenne.

Több hozzászólás után a kép
viselőtestület Pánczél Emil ja
vaslatát elfogadta azzal, hogy
a részletfizetési ajánlat sorsától
függeLlenül elfogadják a 11.000,
illetve a 3600 pengős ajánlatot,
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augusztus hó végeig
történő szállításra

cégnél előjegyezhetö.

yII trf ' tf

Hányszor
szántsunk buza alá?

hasonló tartalmu levelet inté
zett a Tiszántuli Mezőgazdasági
Kamarához több más gyomai
károsult gazda is. Az ilyen be
csapásoknak azonban most már
elejét veszik. A lóértékesitő gaz
dák nyugodtak lehetnek. többé
nem fog előfordulni, hogy ke
vesebbet kapjanak a lovukéri,
mint 2mennyit a vásárló ke
reskedők a vételi jegyen Jel·
tüntetnek.

Országos vásárol<: Auguszlus
6 án, 7 én és Sán Gyomán, 21.-én
Endrődön országos kirakodó és
állaIvásál t tartanak.

A buza kifogástalanul, jól
előkészitett talajt kiván. 
Nem szükséges azonban, bogy
a talaj teljesen rögmentes le
gyen,· ellenkezőleg, kissé rö
gös talaj hófuváskor jobban
megtarlja a hólakarót.

K o r á n lekerülö növények
után sekélyen szántunk, tarló
bántást adunk, nehány hét
mulva mély keveröszántást,
végül vetés e.!őtt a középmély
keveröszántást.

Későbben lekerülő növények
után azonnal keverőszántást

alkalmazunk, majd vetőszánlást.

Későn lekerülő kapások után
rendszerint már csak egy szán
tást végezhetünk és pedig kö
zépmély vetőszántást, ezt vetés
alá fogassal, esetleg hengerrel
és fogassal készítjük eL

Ha több szántást adunk, tar
lóhántás helyett tárcsás boro
nával, nehézfogassal is dolgoz
hatunk, a vetöszántás helyett
pedig tárcsás boronával, rugós
fogassal és gruberrel. Minden
felsorolt talajmüvelet után, de
kölönösen henger után azon
nal fogasol unk.

Ha a szuperfoszfátot nem
sorba adjuk, akkor azt a vető

szántás előtt szórjuk el, s eké·
vel dolgozzuk be a talajba.
Idő- és fogatbeosztás végett le.'
het a szuperfoszfátot már a
keverőszántás előtt is adni,

. ilyenkor azonban vetés előtt

már ne forgassuk a földet,
csak tárcsávai, gruberrel, stb.
dolgozzuk, nebogy a szuper
foszfátot felhozzuk. A legjobb
eredményt szórva adott 8ZU-

. perfoszfáUal akkor érjük el,
ha azt kellő mélyen dolgoztuk
be a talajba.

haSZOh

a füzfás-

nát keverési célokra használják.
a belföldi puha búzákat javít
ják ezzel az importállamole
Már pedig a kanadai búzának
megfelelő minőségűkemény bú
zafajtát DaQyobb tömegben csak
MagyarországoD termelnek.

Itt említjük meg, hogy Ro
mánia ötezer vaggon búzát szál~

lit Németországba. A vételár
kereken 200 millió lei, aminek
kiegyenlitését Románia kHring
márkában fogadja el. Német
ország a fentí keretben gépeket
szállit Romániának.

960 pengőért, a 10 kat. hold
699 négyzetöles .harmadik par
cellát 830 pengőért, az ugyan·
csak 10 kat. hold 699 négyzet
öles negyedik parcellát 820
pengöért értékesitettélc A köz-
ség összesen 3920 pengő évi
haszonhért kap a fiizfászugi
földekérL

évi

község

földeket
.

zugl

4000 pengő

adta ki a

Közel

bérért

leges idei terméseredményt. A
hozam közepes, kisebh, mint a
tavalyi. Csupán két ország ki
vétel, az Eszakamerikai Egye
sült Államok, ahol 100-,-120
millió bushellel nagyob az idei
hozam, mint az előző évi, to.,.
vábbá Olaszország, ahol szintén
jobb a búzatermés a tavalyinál.
Ezzel szemben áll Kanada mint
egy 100 millió buseles termés
kiesése a nagy szárazság foly
tán. Ez tulajdonképen a ma
gyar búza poziciójából jó, hi·
szen a kanadai kemény gabu-

Julius 26-án, az elmult hét
főn, meglehetösen nagy érdek
lődés mellett nyilvános árveré
sen haszonbérbe adták a köz
ség füzfászugi földjeit. A 11 kat.
hold 1422 négyzetöles első

parcellát 1310 pengőért, az
ugyancsak 11 kat. hold 1422
négyzetöles második parcellát

A Gyomai Ujság eg)ik leg- Hangyának felkinált lovak vé
utóbbi számában vezércikkben telárából - a vételijegyen fog~

foglalkoztunk a lóvételijegyek- lalt adatok valódiságának meg
kel történt visszaélésekkel. Meg- állapitásáig - 30 százalékot
írtuk, hogya Hangya megbizá-' visszatartanak azért, hogy a
sából vásárló lókereskedők lé- visszatartott összegbőla gazdák
nyegesen kevesebbet fizettek a esetleg kárpótolbatók legyenek.
gazdáknak a megvett lovakért, Hogy erre az intézkedésre
mint aillennyit alóvételi jegyek- mennyire szükség volt, élénken
re rávezettele A két ár közötti bizonyitja az alábbi levél, ame
differenciát természetesen ma- lyet az egyik gyomai gazda in
guknak tartották meg, annak tézett aTtszántuli Mezőgazda

ellenére, hogy a Hangyától a sági Kamara elnökségéhez, an
kikötött jutalékot is felvették. nak dokumentálására, hogy a
Ezzel az eljárással nemcsak a lókereskedők milyen csunya mó
gazdákat kárositották meg, ha- don jártak el a gazdák ellen. A
nem a Hangyát is kínos hely- levél a következőképen hangzile
zetbe hozták, annak ellenére, "Megkeresésükre tisztelettel
hogya Hangya egyenesen a értesitem a tek. Elnökséget,
gazdák érdekében vette át a hogy a nevezetl lókereskedő

külföldre szóló lóvásárlásokat. gazdaság megbizottjatényleg
Mikor a visszaélések kiderüItek, megvette tőlem a nevezett 10
a Hangya erélyes vizsgálatotin- vat, de nem 680 pengóért, ha
ditott, majd intézkedett, .hogy nem csak 580 pengőért, mely
a visszaélések a jövőben elő ne ből az alkusznak 25 pengőt kel
fordulhassanak. A Tiszántuli lett fizetni, nekem tehát maradt
Mezőgazdasági Kamanival kar- 555 pengő.-CA vételi jegyen 680
öltve sikerült kivívni, hogya pengő van feltüntetve)."
jővőben a kereskedők által .a I· Mint már előzőleg megirtuk,

egakadályozzák
alóvételi jegyekkel
való visszaéléseket

titkár a 3 évi népmüvelési idő
szakról szóló beszámoló jelen
tést s ezen idő alaH elért ered
ményeket. 1\1 i n d k é t be
számoló jelentést a bizottság
nagy megelégedéssel; öröm
mel veHe t u d o m á s u l, ki
fejezést adván annak, hogy az
ilyen nagy célkitüzésekkel irá
nyitott és elmélyitett népmü
velési munkásságnak úgy a
nemzetre, mint az országra
nézve jóhatása a közeljövőben

érezhető lesz. Bizottság dr. vi
téz Márky Barna alispánnak
Ringbauer Károly tanügyi ta
nácsosnak, valamint dr. vi téz
Ricsóy Uhlarik Béla főispánnak

a népmüvelés lelkes támogatá
sáért, végül Tantó József vm.
népmüv. titkárnak elévülhetet·
len érdemeiért és kiváló mun
kálkodásáért elismerését és kö
szönetét fejezi ki. Elhatározta
a bizottság azt, bogya gyulai
álL kórház által az ősz folya
mán rendezendő egészségügyi
kiállitáson résztvesz s a grafi
konokat elkészitteti. A könyv
tárbálózat kiépitése céljából
közkönyvtárakat szerez be. Vé
gül jelentés tétetett arról, hogy
a vkm. számvizsgáló a bizottság
vagyonkezelését megvizsgálta s
mintaszerünek találta.

Gabonatőzsdei

beszámoló
Nagyjából már tiszta helyzet

alakult ki az idei gabonatermés
eredményének tekintetében. A
világnak azok az államai, ahol
nyáron aratnak, már nyilvá
nosságra hozták a hozzá vető-
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IOLCSOBB A BOR I j

~
;7; egy liler kadarka vagy

1
0'; fehér fejlett ujbor Soltvad-
. kert állomásra kiszállitva ..

s feladva. Vasuti fuvar kb.
" 4 iillér literenként. Csakis i
}!E 50 literen felüli rendelést i
~: fogadok el. Hordót dijmen-
ij;o lesen adok aszállitás iar-
$ tamára kölcsön; hordóm =t\í.'

~ 30 napon belül bérmentve "'
lll: küldendő vissza. Szétk!il- J

I
dés utánvéllel. Egy pengő ~

l

. levélbélyeg el!enében kül-I·'
. dök mintát a borból min-

tásdobozban, bérmentve.

Boraim kellemes édeskés,

I
tiszta, tökéletes zamatuakI

és I'l em sé1Ivanyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete .

Soltvadkert, Pestme~ve.

~~~UW~UUti~~~~~ti~~
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A nagyvilág hirei PORT
----..-.---

A "GySe" jubiláris
tenniszversenye

Folyó évi julius 30, 31 és aug. I·én
hangos volt a ligeti két tenniszpálya.
Egyik játék a másik után. Kezdék az
ifjuságial<, akik közt ott voH a jövő

nem egy reménysége. Gyoma, Endrőd,

~zeghalom és Mezőtur hölgy-verseny
zői dőntötték el egymásközt a sorren·
det a kiirt versenysLámokban.

Most zajlott le a nKner Izidor" em:
lékserleg"-ért folyó férfi csapat
verseny is első izben Gyoma, Mezőtur,

Szarvas, Szeghatom és Körösladány te
niszcsapatai között. Szép és nivós küz
delmek kövel!ék egymást. Akik a Scher
Illyés, Mezey-Kiss, JJlyés- Kiss vagy a
Scher-Mezey meccseket végig nézték,
bizony azzal a gondolattat távoztak,
hogy a GySe helyesen járt et, amikor
a teniszt is felvette a jubileum sport
programmjába.

De lássuk az eredményeket:
lfjusági verseny. Érdemes voll meg

rendezni. A szép mezöny és a szép
játék amit a legjobb nyolc, különösen
a legjobb négy nyujtott feledteIle, hogy
csak ifik küzdenek. Pl. Tóth Libol"
(Endrőd), Kigyósi Islván (Mez5Iur)
meccs a nagy.oknak is becsületére vált
volna. Kár, hogya győztes küzdelem
nélküt lell győztes, mert az idő előre

haladottsága miatt Villányi Pál feladta
Tóth Dénes ellen a döntől.

Sorrend: l. Tóth Dénes, Endrőd. 2.
Villányi Pál, Gyoma. 3-4. Nagy· Géza
Gyoma. 3-4. Kigyósi István Mezölur.
Hjusági páros: Tóth D. - Tóth L.,
Endrőd. 2. Villányi P. - Nagy G.
Gyollla.
Női egyesben meglepetés Hekele

Lászlóné nagyszerű szereplése, aki elobb
a legiobb gyomai, Schrőder Károlyné!,
majd a szintén jó Bence józsefnét meg·
verve jut a döntöbe, ahol Kállay lulls
ka ellen 6-5·re vezetve hollversenrbt:n
lesz első, mivel a sötétség miatt abba
kellett hagyni.

Sorrend: l-2. Hekele Lászlóné Gyo
ma. l-2. Kállay juliska Szeghalom.
3-4. Dr. Legeza TIborné Gyoma. 3·4
Bence józsefné Szeghalom. -

A női páros szeghalmi győzelmet hoz.
Ha nem is vártuk ezt, de mégis el kell
ismernünk, hogy reális győzelmet arat
tak hőlgyeink fejelI.

Sorrend: 1. Kállay J - Bence J-né
Szeghalom. 2. Hekele L.-né - Schröder
K· né Gyoma.

Az egyéni versenyek közt a vegyes
ben volt a legtöbb induló. A győzelem

és a .Kelemen" féle tenisz-ülő a szeg
halmi párosé letl. Itt a döntőben már
5· 2 ·re vezető gyomai páros vélt birói
tévedés miatt ugy elkedvetlenedett,
hogy nemcsak a második játszma ha
nem az egész mérkőzés elveszett. Egy
- akármilyen vaskos - tévedés miatt
ennek nem leli volna szabad bekővet

kezni. Nem akkor, amikor a látékveLe
tő száDdékossággal meg nem vádolható.
Egyébként szép és nivós játékban győ

zött az a pár, amelyiknek idegei jobban
birták.

Sorrend: t. Scher L. -- Kállai j.
Szeghalom. Scher nyeri Kelemen lász
ló ütógyáros ajándékát a szép és jó
teniszütŐt.

2. Illyés J - Hekcle L.·né Gyoma.
3-4." Kruchió M. ..:... Dr. Ugrinné Gyo
ma-Endrőd. 3-4. Eiler L. - Scllrőder

K-né Gyoma.
Az egész verseny gerince a .Kner

Izidor emtékserleg"-ért folyó csapat
küzdelem volt. Résztvellek ebben a
kü,delemben Gyoma, Körösladány, Me
zötu r, Szarvas és Szeghalom tcnisz-

híboru. A japánok Pekingtöl 50
kilométernyire törtek előrt'. A ki
naiak Nanking körül erős ellellá!
lásra készülnek. - A Vatikán
elismerte a Franeó ,kormányt és
diplomáe ai képviseletet küld
Burgosba, a nem7eti Spanyolor
szág fővárosába. - Németország
és Csehország között rendkivül
feszült a vislOny. mert a csehek
nem engedik németországi üdülő

utra a szúdéla német gyerme
keket. - Angliában feltdlálták az
ugynevezett halálsugarat, amely
leheletlenné tesz minden háborus
támadást. - Anglia és Olaszor
szág kÖzölt lényegesen enyhült a
viszony. Hir szerint Anglia rövi
desen jog szerint is elismeri
Olaszország abesziniai hódilásait.
- Vegelenzangban Vilma holíand
királyné megnyitotla az idei
cserkész vilá~tábort.

ugyanakkor elsajálithatják az
olcsó láda.készítés fogásait is.

A tanfolyamot ugy osztoUuk
be, hogy annak minden részt
vevője teljes gyakorlati kikép
zést nyerllessen és mindenki
sajátkezüleg is kivehesse részét
a válogatásban és csomagolás
ban.

Figyelmébe ajánljuk ezf a
tanfolyamot nemcsak a kisebb,
banem a nagyobb termelöknek
is, mert módjuk lesz erre al
kalmas munkásaiknak a eso
magolásban való teljes kikép
zést biztositani.

Jelentkezés és mindennemü
felvilágosítás az Egyesület hiva
talos helyiségében, Budapest,
IV., Gerlóezy u. 2. III. 2. d.·e.
g 2 óráig. Telefon: 184-446.

Jelentkezési határidőjulius 31.

Anyakön-yvi hh·ek

A gyomai anyakönyvi hivatal I
könyveibe julius 27 -től augusz

tus S -lg a következő bejegyzések
történtek:

Született: Zöld Lászlóné Arany
Rózának leánya, Klára Éva. ref..
Bogár Benedekné Uhrin Gizellá
nak fia, Benedek, rk. Ailer Már
tonné 1 Megyeri ErzsébeInek
leánya,Piroska-lda, ref., Cs. Molnár
Jjzsefné Csapó Eszternek leánya,
Pirosl<3, ref.

Házasságot kötBttek: Kun

Gergely és V. Szabó Erzsébet.
Iván Imre és Csáfordi Mária, Tu

ba bjos és Vincze Lidia.

Meghaltak: Molnár Eszter 3

hónc.pos, ref. Perei L:'ljosné Kun

ju\i3.nn3, 67 éves, ref.

A kormányzó Ki.ll.jY Mikló:;
ny. földmivelésügyi minisztert k:
nevezte feb5llázi t ll'; g á és az
önfözési hivatal elnökévé..Kállay
Miklós egyidejüleg lerrondolt
kemecsei mandálumáróL Helyébe
a NEP Thuránszky Pál szabolcs""
megye; főispánl jelöli. aki meg
válik az állásától, de a független
kisgazdapárt is állit jelöltet. 
vitéz Marsoszvky György, a szélső

jobboldali mozgalmak legszinpa
tikusabb vezéralakja hirtelen. el
hunyt. - OMányi Kálmán mi
niszlerelnök és Hóman Bálint
kultuszminiszter nyári szabadság
ra Salzburgba u ar.tak. Ausztriai
tartózkodása során Darányi mi
niszlerelnök találkozni fog Schu
schnigg kancellár ral. Zala
György, az európai hirO magyar
szobrászmüvész meghall. - Távol
keleten tovább dul a japán kinai

A barackmolyról, kajszifáink
e \e",edelmes ellenségéről ír a
Növényvédelem és Kertészet leg
úJabb száma. Cikkeket közöl még
tervrajzzal a gytimölcsaszaló épi
téséről, a gyümöfc~fdk önlözésé
ről, a méq,es növényi védekező·

szerekr öl, a permetezögépek el
dugulásáról, a rnadárilaióról, a
gyümö!cdlknyáron \'a·ó áto t i
sál ól slh. A dÚs.ln ilIuszIráJI,
szines gyül\lű'csképel is közöl két
szaklélpból a "Növényvédelem"
Idadóhivatala (Budapest, V., Föld
mi velésügyi Minisztérium) egy
alkalommal bpuokra való hivat
kozással dijtalanul küld mu!atvány·
számot.

A "Mezőgazdaság" julius 15 i
száma több apróbb aktuális isme
rellel'jeszlő cil<k melletl a mező

ga;dasági iizemben lehető költ
sébc,.;ökkentést tárgyalja, ismerteti
a 'magyar mŰ'l'ágyagyárlást, a ho
maki takarmánynövenyek, s a lu
cerna termeléséveJ foglalkozik. A
lapot számtalan rajz mellett nagy
számú művészi fénykép diszíti. A
dúsan illusztráil szaklapból a Me
zögazdaság kiádó!livatala, Buda
pest, V., Vecsey-u. 4 L S/a. egy
aJkal(lmmal dijtal:mul küld mufat
ványszámot.

Gyümölcscsoma
galá tanfolyam

Az Északpestvármegyei- Bu
dapesti Gyümölcs -és Szőlőter

melők Egyesülete, folyó évi
augusztus 4, 5, 6 és 7-én, négy
napos gyümölcsomagoló tanfo
lyamot rendez, amelyen
a hallgatók teljes kiképzést
nyernek, nemcsak a gyümölcs
osztályozás, válogatás és cso
magolás minden ágában, de

Egy magyar származásu
csikágói ballerina rendkivül ér
dekes képekkel illusztrált cikket
irt a DéJibab uj számában Sang
hai vendégszerepléséröJ. A Déli
báb ewtlal is nagy lerjedelem ben
és gazddg tartalommal jelent
meg. Pompás illusztrált rádió
műsorokat, egyfelvonásos darabot
szinházi ptetykákat, nagyszerü
ftlmrovalol és· több millt sláz
szebbnél szebb képet talál az ol
vasó a Ilépszerü szinházi képe:o
lapbjn. A D~libáb egy száma
20 fillér.

Pusztít a Trópusi fekély.
MadJgaszkártó' Kokinkinába ve
zényelt francia katonaság nem
szállhatott Ilajóra. mert 6000 ka
tona közül 700 trópusi fekélyes
volt. A forró égöv szörnyü be
tegségeiről közöl érdekes ismer
tetést Tolnai Világlapja legujabb
száma, amely még a brémai mu
miák tilkáró/, a halál völgyéről,

a jegesmedvék világáról, a kau
csukfák elterjedéséröl és a nem
zetközi szélhámosok ravasz fogá
sairój közö! rendkivül érdekfeszi
tő riportot. A legkiválóbb magyar I
Írók novelláin kivül ki/ünö folyta
tásos regényl több mint száz.
pompás I<épet talál az olvasó a
nagyszer.ü képeslapban. Tolnai
Világlapja ára 20 fillér.

Mindig elegáns, mindig csi
nos, mindig divatos az a hölgy
aki a Párisi Divat szabásmintái
után csinállatja ruháit! A gazdag
tartaJmu Jiip már gyönyörli őszi

kosztüm öket, átmeneti kabálokat.
egyszerü délelőtti és izlése~ dél
utáni ruhákat közöl. Szebbnél
szebb kézimunkák ! Ingyen kézi
mUllkaiv mellék leL Egy szá m ára
60 finér. Kié1dphivatal: Budaprst
VJl. DohAny u. 12

Mezőgazdasági gépek és szerszá
mok nagy választékban kapha/ók a,

I·IOMBAR
szövetkezetben.

Kérjen ajánlatot %

~~~U_Uuv~~u..u.ti~WWWWW~

Uj OTI orvos. Dr. sarkadi
Nigy Pál orvost augusztus l-én
Gyomára OTI Ol vasnak nevezték ki.

A sokgyermekes anyák meg
jutalmazása. Augusz!Us lS-én
vasárnap a községháza tanácster
mében megjutalmazzák a sok
gyermekes anyákat. Vendégeket
szivesen látnak.

Az OTI gyulai ker. Pénztár a
mull évihez hasonlóan ez évben is
megrendezi a hétvégi üdülletést a
18 éven aluli fiu és leány ipari biz
tositotljai részére. Első esetben aug.
IS-én, majd szeptember l2-én lesz.
Jelentkezni a helyi OTI megbi
zotInAI lehet, legkésőbb f. hó 12 ig.
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17.43 21.43 ind Gyoma p. u. érk. 6.22
17.55 ' 2J.55 érk. Endrőd templom tér ind. 610

*) Csak hétköznap **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik. Viteldij: 50 fillér.

"MAvAUT" NyARI AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. május 22-től 1937. október 2-ig.

Gyoma-Endrőd:

Endrőd-Gyoma-Szeghalom-Berettyóújfalu:
* -**

6.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 17.55 2l.55
6.3G I Gyoma ". A 17.34 21.37
7.27 Szeghalom p. u.. a 16.45 20.48
857 , Berettyóujfalu p. u. . I 1400 19Y
9.03 érk; " községháza ind. 13 50 . 19.05

*) Csak hétköznap - **)csak vasárnap és ünnepnap közlekedik.
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Berettyóujfaluba P 5.10.
Menettérti-jegy: P 4.-. ." P 9.50.

Publikáció

A gyomai kir. jbiróság,
mint tkvi hatóság.
2446/1937. tk. Sz.

Arverési
hirdetmény-kivonat

Dr. Ádám Ferencz ügyvéd végrehaj
tatónak Lestyán Ferenczné sz. Lévai
Rozália végrehajtást szenvedő ellen in
ditott végrehajtási ügyében a telekkőnyvi

hatáság a végreha;tási árverést 240 P.
tőkekövetelés és járulékai behajtása
végett az Endrőd községben fekvő, s
az endrődi 5696. sz. tkvi betétben A t
J. sorsz. 8648/8. hrsz,3. h. 600. öl te
rülelü Sima dülöben fekvő, végrehajtást
szenvedett nevén álló szán!óra 1147. P.
50 fillér ldkiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1937. évi november
hó 8. napján d.e.11 órakor Endrőd
község házánál fogják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlan a kiki
áltási ár kélharmadánál alacsonyabb
áron nem adható el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százalé
ka, amelyet a magasabb igérét ugyan
annyi százalékára kel! kiegésziieni.

Gyoma, 1937. julius hó 17. napján.
Dr. Bö!csházy sk. kir. jb elnök.

A kiadmány hiteléül:
Szilágyi dijnok.

Szerkesztésért és kiadásért !elelö~ :

WAGNER MÁRTON.

Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma

Felelős üzemvezető: Wallach Mihály.

Sze'e'dorozott szöszös bükkönyt
cserélne ej Izsó Mihály (VII, 85.
Halmagy.) Egy mázsa bükköny t

160 kg. buzáért ad. Jdenlkezni a
HOMBÁR nál is lehet.

Eladó 3 és fél kat. hold Turi or
szágut mellett ugyanott 2 kat. hold. 
4 és fél kat. hold őzeden. - 2 ma
gyar hold őzedállomás mellett. - I
kat. hold czifrakert 2 szobás' lakóház
zal - 5 hold csepüskert tanyával. 
Kiadó haszonbérbe 126 kat. hold uga
ri s7ántó. - Eladó háLak: 3 szobás a
Kossuth Lajos utcában, - 4 szobás a
Horthy Miklós uton, - 2 . szobás a
Bercsényi utcában. - Keresel< megbi
zóim részére feles és haszon béres föl
deket. Izsó Balázs ingatlan közvetitő

Gyoma.

===

Gróf Tisza István ut 62 sz, ház
eladó. Érdeklődni lehet Ailer András
nál Bocskai u. 57 sz alatt. 3-I

ButorozoU szobát raktárhelyiség
gel együtt kövesút mellett kereseli. Cim
a kiadóban. l-I

Szuperfoszfát mOtrágya augusztus
. hó végéig lörténő szállitásra Wagner

Márton fiai fakereskedő cégnél elője

gyezhető. x-l

. őzv. Szilágyi istvánné Kossuth L.
utca 19 sz. alalti 3 szobás lakása ki
adó. Ugyanott diófa ebédlö van eladó.

2-I
Saroküzlet berendezéssel együtt,

nagyforgalmu helyen október l-től ki
adó. Horthy Miklós út' 51 szám. 4-3

Használt játékokat kérünk a nap
közi otthon szegény gyermekei részére.
Atveszi a besenyszegi iskola vagy a Bé
késmegyei Ált. Takarékpénztár.

Zamatos minőségű,magas foku
ceglédi fehér, ujbor literenként 40
fillérért kapható Kerekes Károlynál.
Ugyanott az ó bor literje 56 fillér.

Felülfizetések :
A GySC jubileumi-vacsoráján az alanti

felíi1fizetésekéri ezuton mond hálás kö
szönetet a GySC vezetősége. G, Nagy
László 5 P, Dr. Sallai László 136 P.
Glück László 2 P, Dr. Kovács jános 2
P, Csermák Kálmán 2 P, H. Kovács
Gyuláné 1.50 P, Kőszegi István I 50 P,
Szabó József 60 fill, Dukesz Jenő, Kő
szegi Mihály 50-50 fill.

A GyTK megválas:ztoUa
tisztikarát

A GyTK folyó év julius hó 25.én
tartotta meg rendkiyüli tísztujitó köz
gyülését. Az ujonnan megválasztott ve
zetőség névsora: Diszelnök : Pánczél
Emil, elnök: Bácsy E'ek, ügyv. elnök:
Gecsei Sándor, társ. elnökök: Grósz
Salamon, Hekele László, alelnökök:
Heinfarth Mihály, Szendrei Ferencz,
titkár: Csáky Dániel, jegyző: Kurcz
József, ellenőrök: Tandi Imre, Bartik
józsef, szertár ellenőrök: Imre Elek,
Herter Mihály, hilZnagy: Gábor Antal,
számvizsgálók: Bedö Imre, Szepesy
Sándor, Cinkóczky Lajos, pénztárnok:
Vatai János, főrendező: Balog Lajos,
ügyész: Dr. Legeza Tibor. Választ
mányi tagok: id. Hartik Mihály, Kéri
István, Kiss Jstván, Nagy Lajos aszta
los, Vatai Lajos, Köhler Ádám, Baráth
Elek, Csikos Lajos, ifj. Kurcz Mihály,
Szakál József, Vig Miklós, Bucsi Lajos:
Rozsnyai Mihály, Izsó józsef, Izsó An
tal, Bartik András.

Pályaolvosok: Dr. Barta Gusztáv,
Dr. Bárdos László, Dr. Sallai László,
Dr. Sarkadi Nagy Pál, Dr. Kovács Pé
ter, Dr. Neményi Honfi, Dr. Szilágyi

Ferencz.

Jó helyen fekvő lakóházat, mel
lékhelyiségekkel és udvarral keresek
több évre haszonbérbe, kedvező fizetési
feltételek mellett eselleg megvételre.
Wallach Mihály, Hungária-nyomda.

HÁZIASSZONYOK l Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb
tésztarecepteket megkapja, ha
még' ma kéri a Dr. OETKER
féle világhirü FÉNYKÉPES
RECEPTKÖNYVET, m e l y e t
bárkinek ingyen megküld a
gyár: Dr. OETKER A.' Buda
pest, VIII. Conti-utca 25.

* **

Kézilabda-mérkőzés.

Leventék-Cserkészek 5-2.
Vezette: Kató ferenc.

A nagyhatású visszaemlékezést jó
kívánságainak tolmácsolásával fejezi be
Kner Imre, melyet a hálás közönség
nagy tapssal honorál. Utána dr. Uhrin
András alszövetségi alelnök a OLASz
és a Csabai AK nevében köszönti a
jubiláris egyesületet s annak érdemes
tagjait: dr. Vince Endre elnök, Imre
Lajos főtitkár, Kun Ferenc a legrégibb
tag és Fekete Géza, a legrégebbi játé
kos részére álnyujtja a OLASz ezüstö
zött emlékérmét.

Ezután dr. Legeza Tibor a Gyomai
TK nevében üdvözli a GySC-t, majd az
elnök zárószavai és a Dalárda éneke
után véget ért a díszközgyülés.

CSAK-GySe 4 ...2 (JNO).
Barátságos, vezette: Takács D.

. Üdvözlő beszédek és zászlóc5ere után
borongós időben, némi szél ellen kezd
a GySC. A CSAK erösen belefekszik s
a 6. percben Tóth beadását Cs. Nagy
értékesiti (I-O). 22. percben a balszélső

Ugor és Hankó összefut, a biró, kissé
szigoruan ll-est itél, amit Kruchió
szándékosan messz:e nll,lIé rug. A kö
vetkező percben Cs. Nagy és a balösz
szekötő bombáit védi Szrnkányi 35. p.
Cs. Nagy átvereks7.i magát a jobb ol
dalon s közelről a hálÓba talál (2-O).
Állandóan támad a CSAK de a gyomai
hátvéd pár kitünő. 43. p.-ben Krajcsó
ujabb gólt lő (3·0).

Szünet útán Ugor helyett Takács álJ
be s mindjárt az első percben 2 kor
nert érnek el, de mentík. 9. p. Taká
csot buktatják, a szabadrugást Kiss
Győrihez irányítja, aki fejjel alig csuz
tatja mellé. Következő percben Tóth
lefutja a védelmet, Cs. Nagy hoz pasz
szol, aki a kapufa tövét találja el. ll.
p Cs. Nagyerős ofszejdröl indul, fe
kete zavarja, de II center az ölösről

bombagólt lő (4 O). Gól után a CSAK
kissé visszaesik s a 20. p.-ben előbb

Győri lövését a kapufa menti, majd a
25. p.-ben Takács a kifutó kapus mel
lett gólt lő (4-1). A második GySC gólt
43 p.- ben K. Szabó szerezte.

Jök a CSAK-ból a két bekk, a cen
terhalf és a csatársor jobb oldala, a
GySC-böl a közvetlen védelem és a
három belső csatár. Takács jót vezette
az iramos meccset.

Endrőd-Gyoma-Püspökladány-Debrecen:
* **

6.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 17 55 2J.55
6.3G ~ Gyoma " . ! 17.34 2137

7.27 S h I .Il 16..45 20 48zeg :< om p. u. . I .
835. Püspökladány . 15.37 18_52
9.15 . Hajduszoboszló . " 14 53 18 10
9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 14 15 17:30

*) Csak hétköznap - **) csak vasárnap és ünnepnap kezlekedik.
Menet-jegy: Endrödre -.50 P Menettérti-jegy: Endrődre -.80 P

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. HajduslOboszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti·jegy:" P 4.-. " P 10.50. P 12.50.

csapatai. A legkiegyensúlyozottabb já-I
tékeröt talán Mezötur hozta. Hogy a
győzelem pálmája mégis a gyomai te
niszcsapat lett azt elsősorban Illyés
István eredménye. Vilányi Pali - aki
a fáradt Kruchió helyett ifi léttére ug
rott be a legutólsó és legfontosabb
meccsre - győzelmet hozó és a Me
zötur-Gyoma meccsen férfi párost
játszó Eler őnmagát felülmuló játéká
nak köszönhető. Illyés a csapatmérkő

zések során összesen 12 mérkőzést

játszott. Ebből Mezey S. Mezőtur ellen
vesztett, a többit nyerte,

A serleget védi Gyoma tenniszcsa
pata. Második lelt Me"lőtur. Gyoma
minden mérkőzését 3-2 arányban nyert
meg. Mezötur Gyoma ellen veszt 2-3-ra,
a többi mérkőzéseit nyeri 3·2, illetve
Kőrösladány ellen 5-0-ra.

Érdekesen alakult a döntő fontosságú
Gyoma-Mezőtur mérkőzés. Gyomáról
baj, hogya csapat tartalékos. Kruchió
a rendezésben kimerülve nem vállalja
a játékot és beállitja a kis Villányi Pali!
Kezdődik a nagyfontosságu meccs. Me
zey S. - Illyés I. 6-4, 6-2. l-O-ra ve
zet Mezőtur. Reménységeink 1efogynak.
jön a meglepetés: Villányi Pali győz

Bordács B. ellen 8-6, 63-ra. Kiegyenli
tettünk. jön a sorsdöntő páros: Illyés
-Eiler pár való~ággal lesétálja az ide·
gesen játszó Dr. Lányi - Mezei turi
párost 6-4. 6-3 arányban. Vezetünk 2-I
re. Villányi feladja Mezey. elleni játékát
2-2, lJlyés-Bordács 6-O, 5-O w. o
Végeredmény tehát 3-2 Gyoma javára.

A rendezésben bizony sok hiba volt.
Mentség: a rendező egyedül volt, min~

den segitség nélkül. játszani is rendez
ni is, - nehéz l Majd jővöre jobban
megy.

A GySe jubileumi
ünnepsége

Augusztus l-én ünnepelte a Gyomai
Sport Club fennállásának negyedszáza
dos évfordulóját. Az ünnepséget 3 na
pos jólsikerült tenniszverseny vezette be,
amelyről külön cikkben számolunk be.

Augusztus l-én délelőtt a GySC egy
küldöttség utján kék-fehér vidgokból
készült koszorút helyezett el néhai ala
pitójának, Kner Izidornak sirján, majd
d. e. II órakor dis7-es külsősé2ek kö
zött vette kezdetét a jubileumi diszköz
gyülés. A diszközgyülésen Gyoma kö
zönséJ5ének szine-java jelent meg, a
hatóságok és egyesületek pedig küldött
séggel képviseltették magukat. A Gyo
mai Dalárda "Hiszekegy"-e után dr.
Vincze Endre üdvözölte a szép szám
ban megjelent közönséget, majrt Kner
Imre, a "Kner Sport Club" első titkára
érdekes és közvetlen módon előadott

visszaemlékezésekben ismertette a KSC
megalakulásának szükségességét és az
elindulás nehézségeit. Külön kiemelte
az első elnök, dr. Kiss László jelenlegi
orosházi főszolgabiró érdemeit és elis
meréssel szólt a gazdaközönség meg
értő támogatásáról. Megható módon
nyilvánult ez meg az egyik kaszinó
gazdálkodóinak tettében, akik Csapó
Mihály gazdálkodó buzditására pado·
kat csináltattak s úgy. néztek végig
minden vasárnap a KSC meccseit. A
kitünő játékeröt képvi::íeló "nyomdász"
csapat lassan országoshirüvé vált és
vasárnaponként 1000-1200 néző izgulta
végig Arad, Temesvár és más, nagyhirü
vidéki és fővárosi csapatokkal vivott
küzdelmeket. A KSC felfelé ivelő pá
lyáját a háboru törte derékba, mivel
játékosai közzül Laupál, Haibach,' Fe
nyő, Csucsorás, Csáky I, Csáky II. és
Schwartz hadbavonultakés kőzülök

Haibach hősihalált halt. A háború és a
megszállások után a CJubfelvette a
Gyomai SC nevet, ujiászervezte a csa~

patot és most sok küzdelmes éven ke
resztül elérte fennállásának 2.5 ik évét,
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El.ÖFIZETÉSi ARAK:
Negyedévre l-30 P, Fél évre 2-60 P, Egész évre 5-20 P.

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

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

Felelos szerkesztő: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

-..HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhaiábos (55 mm széles) I cm. magas hirdetes
20 fíllér.Otszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéJ
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2ó százalék kedvezményt adunk.

A "HOMBÁR" szövetkezet elsőévi közgyülése
Dr. Sorbán Jenő

Papp Zsigmond

főszolgabiró is résztvett a cközgyülésen

elnök=igazgató nagy beszédet· mondott
Vasárnap ddután, dacára az országos vásárnak, majdnem minden lagja oH volt a szöve/kezetnek. Elő

kelő vendégek is jc!efllek meg agyülésen: dr. Sorbán Jenő járási főszolgabiró, dr. Thaisz Lnjos járibi gazda
sagI felügyelő és Ködmön Gábor Turkevéről. A közgyül.zst pontosan 2 órakor nyitotta meg Papp Zsigmolld
elnök-igazgató. A gyülési formaságok ulán Papp Zsigmond elnöki beszámolót tartolt és többek között ezeket
lllondotta :

Most már valóra vált, hogy
ezen épületeket: magtárt és
felszerelést a magunkénak val
haljuk és az űzlet nyugodtan,
teljes mederben folyi!c. Mert
bizony a vétel körül sok izgal
mat kellett az igazgatóságnak
átélni. Hogy az .igazgatóság
milyen izgalmakon ment ke
resztül a magtár vételekor és
az ezt követő időkben, erről

talán az igazgatósági jegyző

könyvek tömege ad némi képet.
Izelitőöl csak annyit emlilek
meg, hogyamagtárt 1936.
julius hó 10-én este 11 órakor
vettük meg és csak 1936. de
cember hó 23-án leU a nevünkre
irva. Majdnem félévig tartó
kü.zdelmes idö következett a
megvétel után, amikor sokszor
a bizonytalanság érzése közöLt
voltunk.

Erről még a jegyzőkönyvek

sem tanüskodnak teljesen,
hiszen még otthon sem mer
Hink mindent megmondani,
csak a végeszakadatlan gyűlé

sezés fol)'t, egyik esti 10-11
óráig tartó tárgyalás a másikat
érte. Az igazgatóság közölt csak
Wagner Márton ügyvezető igaz
gató ur volt, aki - legalább
előttünk - ugy mutalta, hogy
nem esikkélségbe és állandó
an azt hangoztatta: majd egy
másután nlinden rendbe jön!
Bár a nóla végét ő is nehezen
várta. Az ügyek intézésének
oroszlánrészét ő végezte. Min
den héten 2-3 napon hol
Gyulán, hol 13ékéscsaban vagy
Budapesten kereste a kibonta
kozást.

Wagner Márlon ügyvezető

igazgató urnak ezen rendkivüli
munkásságáért és szorgalmáért
a szövetkezet összes tagjai ne-

vében őszinte elismerésemet és
köszönetemet fejezem ki. Meg
nyugtatom öt, hogy ezen mun
kájának teljes ellenértékét nem
fogja megkapni, talún soha.

Most pedig azt szeretném
röviden vázolni, miért kellett
nekünk ezt a szövetkezetet
megalakitani és hogyan is jött
ez létre.

Nekünk, termelőlmek, a gaz~

dasági helyzel ünk az utóbbi
évtizedben rendkivül megne
hezedett, de ennek megjavítá
sára a magunk részél;ől, nem
történt semmi. AUandóan sok
volt a panasz és ez még ma is
tarI. Mindig azt várjuk, hogy
majd más fog rajtunk segíteni.
Ezt ugyan várhatjuk!

"Ember, segits magadon és
az lsten is megsegít!" vagyis:
magunknak kell magunkon se·

.giteni.
Igaz, hogy néha, különösen

országgyűlési képviselőválasz

táskor, sok mindent i14értek és
igérnek még ma is. Mélyen tisz
telt uraim, én már körülbelül
25-SO éve figyelem a sorsun
kat Közügyekben néha még
polilikai uton is igyekeztem
részünkre valamit elérni, de
sajnos, az eredmény nagyon
gyenge volt. Azt keUel! tapasz
talnom, hogya gazdasági harc
ban minden társadalmi réleg
csak annyi teret iud magának
biztositani, amennyit a tudása,
intelligenciája és összetartása
révén képes magának kivere
kedni. Éppen ezért nekem és
a velem fgyült gondolkozó ba
rátaimnak figyelme a gazdasá
gi élet, illetve annak tényezői

és politikája felé terelődölt.

Ezeket figyelembe véve és a
dolgok mélyére tekintve, látjuk

azt, hogy ugy a terlnelés, mint
az értékesités terén rengeteg a
tenni való, de ezen csak ugy
lehet segiteni, ha a termelés és
értékesítés egy kézben lesz és
ez a mai viszonyok szerint
legjobban csak szövetkezeti ala
pon lehetséges, amint ez a nyu
gati államokban már nagysze
rüen bevált.

Nálunk, Gyomán, az általá
nos helyzeteufeiül mégjobban

.sieUeHe a dolgot egyik illeni
gabonákereskedő cég anyagi
romlása és egyuUal a termelők

érzékeny megkárosilása.
Ezek azok az okok, amelyek

miatt szükségesnek tartoltuk a
szövetkezetünk a megala
kítását.

A szövetkezetünk meg
alakításának első gon
dolata és az e kör.ü1
való tevékenység Wag
ner Márton ügyvezető-

igazgató nevéhez
füzödik.

A szövetkezeti eszmével és gon
dolaLtalő már évekkel ezelőtt

is sokat foglalkozott és az eb
beni fáradozásában nekem is
többször említette, hogy csinál
junk szövelkezelet. Nem taga
dom, mint a szövetkezeti esz
mének régíbarátja, elvben mel
lette voltam, de mindamellett
nehezen szántam rá magam,
hogy mint szobrászallal foglal
kozó ember "gabonás" is le"
gyek Egyszer azonban az én
barátom nem győzte már tü
relemmel a sok nehézseget és
akadályt, amelyek a szövetke
zet alapitásánál adódtak, e sza
vakkal állolt elébem: "Vedd
tudomásul, ha Gyomán nem
lesz szövetkezet, az a te bünöd

lesz l" .. , Mit teheltem egyebet,
megigértem a segítséget.

A gabona él tékesítést előbb·

az üKH keretén belül akartuk
megcsinálni, de ez nem sike
rült. Annyit azonban síkerült
elérnünk, hogy az üKH gyo
mai fiókja neve alaLt hatan,
éspedig:

K. Nagy András, G. Nagy
László, Vincze Endre,
Wagner Márton és Jó
isef és én együtt csi-

náltuk meg
illetve az anyagi garanciát mi
adtuic Ez az alakulat egy évig
müködölt, bár nem valami fé
nyes anyagi eredménnyel, de
annál .több tapasztalattal.

1936, január 18-án és február
2 án mintegy 28-an jöUünk
össze az üKH fiókjának helyi
ségében és ez alkalmakkor ha
tároztuk el a szövelkezetünk
megalapítását. Az első gyiilé
sünkön történt, hogy a jelen
voltak közül mintegy huszan

18.000 pengő értékű üz
letrészt jegyeztek, sőt

egyesek az.t is liijelen
tetté!{ : Ha nem lesz elég,

megduplázzuk !

Őszintén megvallom, hogy a
szövetkezeUink megalapítását
ettől a perctöl kezdve tekin
tellem teljesen komolynak, mert
látlam azt, hogyagazdatársaim
nemcsak megértetlek bennün
ket, hanem az ügy érdekében
anyagi áldozatot is hajlandók
hozni. Eitől kezdve indult meg
teljes erővel a szervezés.

Mélyen tisztelt Közgyülés!
I<ötelességemnek tartom mind
azon férfiakról, akik a szövd
kezelünk megalapításában se·
gilségünkre voll ak, abban a
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nehezebb, mint a gabona érté
kesités, mert nincs a háta mö
gött egy •FUTURA". De nem
adjuk fel a reményt, ba lassan
is, fokozatosan megszervezzük
valamilyen alapon a baromfi
értékesitését is.

Az ügymeneltel kapcsolalban
meg kell még emIitenem azt,
hogy az ügyvezetőink a legna
gyobb odaadással, szaktudással
és igaz keresztyén szellemben
igyekeztek

szövetkezetünk részére
minél több jövedelmet

biztositani.

Az irodai személyzet is hiven
telj esi tette a kötelességét. A fe
lekkel szemben eIő~ékenyek és
figyelmesek voltak, ilyen érle
lemben egész éven ál nem ér
kezett hozzám panasz. A mag
tári személyzet is megfelelően

teljesítette a kötelességét. A
legkisebb kellemetlenség vagy
munkazavar s~m volt. Tehát,
ugy az ügyvezető igazgató urak
nak, mint az irodai és magtári
alkalmazoUalmak elismerése
met fejezem ki a szövetkezet
nevében.

A folyó gazdasági évről is
megemlitek annyit, . hogy da
cára a gyengébb termésnek,
a forgalmun k nem csökkent,
hanem inkább fokozódott, az
üzlelfeleink állandóan szapo
rodnak, még távolabbi vidékek
ről is és a magtárunk már
majdnem teljesen meglelt. Ju
lius l-töl a mai napig 146 és
fél vagon gabonát hoztak be a
a magtárunkba.

Mélyen tisztell Közgyülés 1A
szövefkezetünk alapilásáoak és
első üzletévének történetét és
munkáját ezekben voltam sze
rencsés ismertetni. Dacára a
szép eredménynek, én a ma
gam részéről nem vagyok tel
jesen megelégedve, mert ha az
üzletmenetünket tüzetesen vizs
gáljuk meg, különösen abból a
szempontból, hogy ki milyen
érdekből kapcsolódott az
üzletkörünkbe, sajnosan látj Ilk,
hogy aránylag kevesen vannak
azok, akik azért jönnek hoz
zánk, mert szövetkezet vagyunk
és csupán azt tekintik, hogy
magasabb árat adunk, vagy
több anyagi biztosítékot látnak
nálunk. Ma még sokan vannak
olyanok, akik már 5 fillérért is
hátat fordítanak a szövetkezeti
eszmének.

Ugy érzem, sokat keH
még nekünk dolgozni,
amig gazdatársaim mind
teljesen megértik a szö
vetkezetek célját és en
nek az eszmének odaadó

I

hivei lesznek.

Kérem a szövetkezetünk min
den egyes tagját és barátját,

nyos, amelyik előttünk áll,
gyüjtőállomás 16 fiók kal.

lVIegemIitem még, hogy ezt
a nagy forgaimat csak ugy tud
tuk biztositani, hogy 50.000
pengős hitelkeretet szereztünk
magunknak a Futuránál. Ez
azonban csak ugy volt lehelsé
ges, hogy az igazgatóság tagjai
az iogatlanaikra ezt az 50.000
pengőt elsöhelyre engedték be·
táblázni. Kénytelenek voltunk
ezzel, mert a szövetkezetünk
nek nincsen forgótőkéje, a
maglárunkra meg az állami •
kölcsön van betáblázva.

Május 3-án ötven és fél vagon
buzát hajón szállitoltunk el. Ez
volt a szövetkezet első hajó·
száBitmánya. Reméljük. hogya
jövőben is hajón szállHhaljuk
el a terményeinknek nagyré
szét és ezáltal maga,abb ára
kat is tudunk majd fizetni. .

Jelentem még, hogy Endrö
dön és KondoJostanyán meg
bizott bevásárlóink vannak,
ezeknek a számát környékün
kön szaporítani szándékozunk.

Lehetövé tettük, hogy a ná
lunk tárolt. buzára ügyfeleink
rendes bankkölcsönl kapjanak,
minden más fedezet nélkül.

A községünkbeIi három na
gyobb malrnunkkal megegyez
tünk, hogy a nálunk tárolt ga
bonából, a nélkül, hogy a fél
nek a gabonát a malomba kel
lene szállitani, az utalványunk
ra kiadják a törvényesen előirt

őrleményt.
Mezőgazdasági gépeket és

szerszámokat tartunk rak táron,
hogy gazdáinknak ezekben a
cikkekben is rendelkezésre áll
junk.

NemesiteU vetömag beszer
zésére mindenkor rendelke
zésére állunk gazdatársainlmak,
nemcsak buzával, hanem más
vetőmagvakkal is. A Körösön
tul a bánkuti buza örvendete
sen terjed, ez a gyomai buza
minöségét lényegesen javitja.

Az elmult tél folyamán az
igazgatóság, saját anyagi fele
lősségére, de a HOMBÁR neve
alatt egy nagyobbszabásu ket
reces csirkenevelő akcíót foly
tatott le,

mintegy 20.000 drb. egy
napos csirkét osztva szét
a községben, amelyből

mintegy 3000 darabot
magunk neveltiink fel,

kisérletezéseket végezve és ha
a 'kisérletezés miaU nem is sok
anya~i eredményt értünk el, de
annál több tapasztalatot szerez
tünk a jövőre nézve. A szövet
kezetünknél folytatott nevelés
nek nagy volt az erkölcsi si
kere, több, mint 2000 látogató
nézte meg, sokan vidékről is.

A baromfi értékesítés sokkal

riumban dr. Csizik Béla minisz
teri tanácsos oszLályfőnök urról
kell emlilésl tennem, aki azon
felül, hogy segítségünkre volt,
még azzal is, meglisztelt ben
nünket, hogy szövetkezetünket
személyesen is meglátogatta.

A Fuluránál elsőhelyen Dará
nyi Béla vezérigazgató ur és
Pelegrini Félix igazgató ur
köteleznek bennünket örök
hálára.

Nem han~athatom el a Kül
kereskedelmi Hivatal részéről

Bárányos Kálmán alelnök ur
nevét, aki á szövetkezetiinknek
eddig is értékes segitségel
nyujtott, amiért szivből mon
dunk neki köszönetet

1937. március 25·én vitéz
dr. Márki Barna alispán ur
részéről az a kitüntetés érte
a szövelkezetünkel, hogy csupán
csak a HOMBÁR megtekintésére
jött el Gyomára és az itt töHött
pár óra alatt figyelmes érdek
lődésseI mélyült a szövetkeze
tünk eddigi üzletmenetébe és
a látottak és hallottak felett
elismeréssel nyilatkozott az
igazgatóság előtt.

Amint látni méltóztatnak, a
szövelkezetünkkel szemben a
legmagasabb körökig a legjobb
megértéssel vannak, amit az
igazgatóság igyekszik is kiér
demelni és továbbra is megtar
tani. Csak igy voll lehetséges
a magtár megvétele körül fel
tornj'osuIt nehézségek és aka
dályok leküzdése.

Az ügymenetről a következő

ket jelentem:
Midőn a kezdett nehézségein

tul voltunk, hamarosan sikerült
a közönség bizalmát megnyerni
és a helybeli piacon az üzlet
irányitását magunkhoz ragadni.

Veszteség vagy más kel

lemetlenség a szövetke-
zetün!{et nem érte.

A tagjaink· sorában - hála a
jó Istennek - sem haláleset,
sem kilépés nem történt.
Dacára az elsöévben felmerült
beruházás, a vétel, a hitelkeret
és a kölcsön telekkönyvi biz
tositásából származó rendkivüli
sok kiadásnak, mégis rendes
osztaIékot tudunk fizetni.

A forgalmunk 537 vaggon
termény volt, 806.822 pengő

értékben, 40.625 pengő bruttó
haszonnal. Voltak napok, mikor
15-16 ezer pengőt fizettünk ki
kis tételekért. Olyan eset is
fordult elő, amikor félnap alatt,
helyben és vidéken, 17 vaggon
buzát vettünk. A FUTURA
vezetősége áUitása szerint for
galomra az országban a FU
TURA bizományosok között a
második helyen, illetve az elsök
vagyunl{, mert a győri bizomá·

sorrendben megemlékezni, a
melyben a szövelkezetünk
ügyeibe bekapesolódtak és ne
kik a szövetkezetúnk nevében
elismerésünket, hálánkat és
őszinte köszönetünket tolmá
csoljam.

A szövelkezetünk szerkezeti
elgondolása Dudás Gyula üKH
igazgató és a FUTURA szerve·
zési osztályának igazgatója ne
véhez fűződik. Ő volt az, aki
bennünket elejétől fogva tanács
csal látott el és a FUTURA
vezérigazgatóját. megnyerte a
szövetkezetünk ügyéneic· Az
uttörő munkánkban és minden
tekintetben segitségünkre volt
Dudás igazgató Ur, már az
üKH-féle alakulatnál is. Hogy
az ő nagyon értékes segitségét
közelebbről jelképezzem: Ő a
mi keresztapánk :

Dudás igazgató ur után já-
rásunk főbiráját,

dr. Sorbán Jenő urat kelJ
megemlitenem, aki szö
vetkezetünk iránt az el
ső perctől kezdve meg
értő és támogató jóin-

dulattal volt,

aki a szövetkezelünk minden
ügye iránt érdeklődött és felet
tes hatóságának rólunk a leg
jobb véleményeket adta és igy
az ö révén jutottunk varme
gyénk nagyrabecsült föispánjá
nak, dr. viléz Ricsóy Uhlarik
Béla őméItóságának bizalmába,
aki a szövetkezetünket eddig
kétizben is meglátogatta, közel
ről megismerte és igy számta
lan esetben segHségünkre volt.
Darányi Kálmán. miniszter
elnök ur ŐnagyméHóságánál a
főispán ur által tett jelentés
alapján vál! lehetövé, hogy
a Közgazdasági Alapból 50.000
pengő kölcsönt kaptunk, amit
a Miniszterelnök Ur a nála tett
köszönő látogatásunk alkalmá
val ki is jelentett és azt mon
dotta: Ne nekem, hanem a fő

ispán uruknak köszönjék meg
a kölcsönt, az ő ajánlása alap
ján utaltam azt ki.

Darányi Kálmán miniszter
elnök ur ŐnagyméItóságára,

mint a szövelkezetünk igaz
barátjára mindenkor örök hála
érzettel gondolunk, mert a
mégis legfontosabbat: a pénzt
Ő utaHatta ki számunkra.

Ugyanazon köszönő Záloga
tásunk alkalmával tiszteletünket
nyilvánítottuk a földmivelés
ügyi minisztérium illetékes
vezetőinél és a FUTURÁNÁL is.

A földmivelésügyi miniszté
riumban meg kell emlékeznem
dr. Holczwarth Ferenc minisz
teri tanácsos osztályfönök és
báró Bőmelburg Kornél minisz
teri osztálytanácsos urakról,
akik többizben voltak segitsé
günkre. A pénzügyminiszté-
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A közkedvelt Csepel., Turán., Toro~d{ó.,Kühen é§ OInega. kerékpárok

a leg Icsóbban m kos Albert üzletében ,!
Nagy választék kerékpár gummikban. Szortirozott alkatrész raktár minden gyártmányu kerékpárhoz !

Buza-,tengeri
Mezőgazdasági szaidapj aink

gyakran foglalkoznak különbö
ző vetésforgókkal, .azok előnyét

és hátrányát emelve ki és ter
mészetesen elvetik az ország
legnagyobb részén még szoká
sos hármas forgót. Sajnps,
országunknaktekintélyes részé
ben még a hármas forgó szin
vonalát sem érik el, mert gyak
ran tengeri-buza, tengeri-buza
a vetésforgó.

Lehet, hogy ezt az egymás L

utánt természeti adoUs~gok,

üzemi elgondolás és közgazda
sági kényszerítő körülmények
indokolják, termelés technikai
szempontból azonban feltétlenül
hibás.

Kukorica után buza alá a
talajt az idő rövidsége miatt
megfelelően. elkésziteni már
nem lehet. Ez nemcsak;3·
vizgazdálkodás miatt hátrányos
de elgyomositja a talajt is. Nem
is szólva arról, hogy a talaj
beéredni nem tud, növényi
táplálóanyagok nem tárolódnak
fel, annál inkább, mert a
kukorica tarló nagytömegü
maradványának elkorhasztásá
hoz az ezt végző apró növé
nyelmek, a baktériumoknak
táplálékra van szükségük, amit
a talajból vannak el, ugy, hogy
kukorica után nem tápanNgok
feltorlódására, felhalmozódá
sára számithalunk, hanem épen
az ellenkezőjére.

Ennek ellensulyozására ily nö
vényi sorrendnél buza alá külö
nösen nélkülözhetetlen a köny
nyen felvehető növényi tápláló
anyagok adagolása, másnéven
m ü t r á g Yá z á s. A mütrágyák
közül a szuperfoszfát adagolása
azért is fontos, mert a kukorica
után a buza későn kerül a ta
lajba, a szuperfoszfát fejlődést és
érést siettető hatása e késedel
met bizonyos fokig kiegyenlíti.

A járási föszolgabiró ur sür
gős felhivása folytán az alkal
mazoUakkal foglalkozó lábbeli
készitö iparosokat értesiti a
szakosztály elnöksége, hogy az
alkalmazoHakkal pontosan tart
sák be a 8 órai napi munka
időt e hó 16-tól kezdődően,

mert a mühelye~et ellenőrzik

és a kíhágást elkövetöket meg·
bünteLile

sünnepal

Sze'e:dorozoll szöszös bükkönyi
cserélne el Izsó Mihály (VIL, 85.
H.'1lmagy.) Egy mázsa bükköny1
160 kg. buzáéri ad. Jelentkezni II

HOMBÁR nil i:,:. lellei.

kelle el és ezzel, dalárdánk is
az Éneklő Magyarság ünnepé
nek lelkes közremüködőjévé

válhatot!.
A Himnusz elhangzása után,

a felszerelt rádión keresztül a
megjelent közönség, a d los
ünnepélyen szerepelt külföldi
dalárdák énekszámait hallgalta
és élvezte és délután 6 órakor,
egy szimbolikus élménnyel meg
gazdagodva, távozott el a
szinhelyről.

Az Éneklő Magyarság mani
fesztációs ünnepélyéll, a gyomai
járás tisztik.ara élén, a minden
szépért . és nemesért lelkesedni
tudó, kiváló járási vezetőfőszol

gabiránk, Dr. Sorbán Jenő

jelent meg, hozzáj uk csatlakozott
községünk elöljárósága tag
jainak és tisztviselőinek élén,
Kató Lajos és Dr. Szász LajCJs·
községi jegyzők, ott láttuk a
Gyomai Vadásztársaság képvi
seletében, Pétermann József ny.
községi főjegyzőt, a dalár da
lel1{es barátját és adalszerzés
mesterét. jelen volt G. Nagy
László földbirtokos, a Nemzeti
Egység Párt Gyoma községi
szervezetének több tagja, cser
kész.ek, leventék és sokan
mások.

s
,

rszag
Miként lapunk közelmult szá

mainak egyikében jeleztük,
folyó hó 8-án, vasárnap délu
tán 5 órai kezdettel, a Magyar
Dalos Egyesületek Országos
Szövetsége, Budapesten nem
zetközidaiosünnepélyt rende
zett és annak keretében az
Éneklő Magyarság ünnepét is
megrendezte, mely az Országos
Szövetség elgondolása alapján
ki válóan si.került.

Az ünnepély, a nemzeti
egység halalmas dalosmanifesz
tádój ának bizonyult és a
magyarság nemzeti erejét, kul
turájának magas szinvonalá! és
a dalostestvériség és szeretet
egyetemes gon dolalát és érzé
sét juttatta kifejezésre.

Az Országos Szövetség kiván
ságának eleget teendő, közsé
günk dalárdája, a Gyomai
D.llárda, Nemerey Péter taka
rék pénztári igazgató, elnökével
az élén. a Hősök Emlékmüve
elé sorakozott és Hajdu Béla
igazgató-tanitó, vezető karnagy
vezényletével, azonos időpont

ban énekelte el nemzeti imád
ságunkat, a Himnuszt.

A Gyomai Dalárda, felkészült
ségének és fegyelmezettségének
ismételten tanujeiét adta,ameny
nyiben a Nemerey Péter elnök
által feiszerelietelt rádiókészü
lék erőteljes hangja mellett, a
Budapestről közvetitett összkari
Himnnszt az ott közremüködött
~alosokkal egyi.dejüleg, azonos I
hangnemben és ütemben éne-

Fejlődött Békés
várrnegld8 tü rrendé

szete
A vármegyei lűzrendészeti

felügyelő most terjesztette be
a vármegye alispánjának az
1937 második negyedéről szóló
jelentését. Ebből a jelentésböl
az állapítható meg, hogy a tűz

rendészet az elmult negyedben
is fejlődött. EmlHésre méltó

K Öszönetn yiIván itás
A Gyomai Dalárda elnöksége

ezulon is hálás köszönetét
nyilvánitja Dr. Szilágyi Ferenc
körzeti tiszti főorvos urnak,
hogy világvevő rádiókészülékét
az Éneklő Magyarság ünnepe
alkalmából átengedni szives
volt.

Halás köszönetet _mond Dó
mokos Albert villanyszerelő és
müszerésznek is, aki a szüksé~

ges antenna és egyéb vezetékek
tel szerelését látta el.
MindkeHőjük megértő támo

gatása telte lehetővé az Éneklő

Magyarság ünnepének közveli
tését és a Gyomai Dalárda
s7.imbólikus közremüködése fé
nyének emelését.
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támogassuk egymást e .~él el-o változás, hogy ~ádoros, ~.csöd I~~n.ság, 7 esetben a g~'erme~ek Cipészek
érésében Hazánk és saJat ér- és Gerendás kozségek tuzvé- Jateka, 4 esetben pedIg gyuJto- .,
dekünkben." delmi felszerelésük gyarapitását gatás szerepel. flQyelmebe I

Mély hatást vállot! ld Papp határozták el, Békés község Vármegyénk tűrendészete 01'-

Zsigmond az elmondott be- pedig tűzolló szertárát és őrszo- szágos viszonylatban ujból ja
szédével és a hallgatók lelke- báját akarja kiegészíteni. A vult. A magyar statisztikai év
sen éJjenezlék meg érte. vonatkozó képviselőtestületiha- könyv szerint a tűzesetek szá·

A tárgysorozatot simán tár- tározatot jóváhagyás végett már mát illetően a v'ármegye a l5-ik
gyallák le, elfogad ták a. mér- beterjesztették a vármegye tör- helyen áll. A tiízkár összegét
leget, megadták a felmentést az vényhatóságához. illetően a 4 helyen, ennek elle
igazgatóságnak, megválaszLották Az elmult negyedévben a nére az ezer emberre eső tűz

3 évre az uj felügyeIőbizotLsá- vármegyei tűzesetek száma kár ö'sszegét illetően Békés vár
got, ennek a voll tagjait: Bay emelkedett; az elmult félévben megye az első helyen ilU. Ez
Józsefet, Kocsis Gábort, Sepre- ugyanis 90 tíizeset fordult elő azt jelenli, hogy Békés vár
nyi Lajost és ifj. Wagner Adá- a vármegye területen, ami 2:') megyében örzik meg legjobban
mot, mig uj tagnak Pánczél százalékos emelkedésnek felel az állampolgárok vagyonát a ..---~~
Emil főjegyzőtválasztollák meg. meg. A tűzkár összege ennek tííz pusztító hatalmával szem
Az alapszabályokat ugy rnódo- ellenére 2545 pengővel keve- ben. Ez mindenesetre tűzren

sitották, hogy egy üzl~trész ára sebb, mint a mult év hasonló dészetünk fej leltségél és annak
ezután 50 pengő lesz. Ezzelle- időszakában. A javulás 5 száza- megfelelő vezetését dicséri, vala
hetövé teszik, hogy többen lép- léknak felel meg. Az elmult mint arra mutat, hogy a vár
hetnek be a szövetkezet tagjai évnegyedben a tíizesetek kelet- megye közhatóságai a tűzren

sorába. keztető okaként 13 esetben dészet elsőrendű fontosságát
Papp Zsigmond elnök meg- villámcsapás, 8 eselben gondat- kellőképp méltányolják.

köszönte a tagok és vendégek
türeimét és bezárta a HOMB.:\R
szövetkezet elsőévi rendes köz
gyűlését.

A tagok az elnök éltetésével
fogadták agyülés bezárását és
gyülés után leiényképeztelték
magukat, a vendégekkel együtt,
hogy megörökitsék az első ren
des gyülés megtartásáL
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Állatfelhajtás 3627 darab, eladás
2050 darab volt

derecskei szabóiparosnak két
aulója is állott a standon. A
rossz nyelvek azt állitják, hogy
igy játsszák ki a fuvarozási elő

irásokat, hogy álneveket irnak
az autókra. Bizony ezek az
iparosok és kereskedők helyre
hozhatallan kárt csinálnak a
helyi iparnak és kereskedelem
nek és ~emmi reményünk, hogy
ezt a »vásári « állapotot meg
szüntessék, amivel a messze
vidékről ideautózoU árusok fe
lelősség nélkül kötik a porté
kájukat a jámbor vásárlóra, aki
már későn eszmél rá. hogy
alaposan becsapták. És még a
tetejébe az a helyzet, hogy a
lakosság nagyobb része a vá
sárok megtartása mellett erős

ködilc
A mutatványos és kétes ha

tásu gyógy- és más csodaáruk
bemutatása és kipróbálása mosl
is háboritatIanul folyt, amig a
láthatáron nem Wnl fel egy
hatósági ember. Uyenkora vi-·
lágotmegváltó csodaszert ismer
tető pasi egyszerre jámbor vá
sári látogató leH és legtöbbször
a publikum' egitett neki az el·
buj ásban. Különösen a fájdalom
nélküli foghuzások és bármilyen
krónikus fájdalom elm ulasztá
sát garantáló csodaszerek pro
pagálása folyik már évek óta
és már-már olt tartunk, hogy
a "kezelt" páciensek lebecsülik
a derék orvosaink minden tu
dását, mert a vásári csodadok
tor jobban tudja a fájdalnm
kat gyógyilani, mint ök.

A kirakodó vásárt a szép idő

is elösegileUe. Voltak is any
nyian, hogy anagy vásárterünk
szinte szüknek bizonyult.

A legnagyobb forgaImat talán
mégis a korcsmárosok érlék el,
mert egész éjjel hangos volt a
község a sok ittas ember nó
tázgatásától.

Felhívás a
gyoma i és endrődi

gazdákhoz!

A vármegyei közigazgatási
bizottság ülésén a mezőgazdasági

szakoktalás és a tanoneoklatás
refromálásál követelték.

Felhivjuk azokat a gazdákat.
akik a zöldmező szövetség ta
ka:l~mánytermesztésiakciójában
részt vettek, hozzanak a bük·
könymagvaikból mintát a HOM
BÁR szövetkezetbe, együtt fog
juk a bükkönyt értékesHeni.

Gyoma és Szarvas, Orosháza és
Tótkomlós. Ezek szerint ter·
mészetesen az országgyülési
képviselők száma is csökkenne;
az egyéni kerülelekben a jövő·

ben nem 199, hanem csak 96
képviselőt választanának.

Röviden ezekben foglalható
össze a 8 Órai Ujs:íg hiradása,
melyet azonban hivatalos hely
ről megcáfoltak és hangsulyoz
ták, hogy az új választójogról
szóló lönrényjavaslat még csak
a statisztikai adatgyiijtés felül
vizsgálatának stádiumában van.

Régi szokás szerint, most is
ugy volt, hogy az eladó keve
selte akért árat, a vevő meg
sokalla azt.

A kirakodó vásárra nagyon
felkészültek a hivatásos vásáro
zó kereskedők és iparosok.
Annyian voltak a vidéki áru
sok, ezeknek az autóiból a
HüMB\R szövetkezet előtt

egész parkot alakítottak. Egyik

beszámolóVásári

yomát és Szarvast
egy képviselőválasztó

kerületté vonják össze
az új álasztójogi tör
vényjavaslat szerin ?

A régi, hires, nagyforgalmu I Tehát felhajtottak összesen
gyomai vásárokra emlékeztetett 3627 darabot és eladtak 2050
a mostani vásár. Miudhárom darabot.
vásári napon nagy volt a for
galom. FelhajtoHak és eladtak
elég szép számmal állatot. Ne
mek és fajták szerint a követ·
kező volt a vásár:

Felhajtottak bikát 29 darabot,

eladtak belőle 23 darabot; te
henet 450-261, üszőt 87-73
ökröt 72-25, tinót 39-29, bor
jut 176-155, lovat 971--503,
birkát 876-317, sertést 927-564.

A választójog kérdése most,
a nyári szélcsend alaH is állan
dóan foglalkoztatja a saj [ól. A
8 Órai Ujság szerint a belügy
miniszteriumban serényen dolo
goznak a válaszlójogi tervezet
elkészilésén. A lap azt irja,
hogy tdjesen új választókerületi
beosztás készül. Beavatott for
rásból úgy tudja, hogy a bé
késvármegyei négy választóke

rület mindegyikébe két-két je
lenlegi kerülelet. vonna k össze,
Igy együvé kerülne Békés és
Szeghalom,Békéscsaba és Gyula,

ha a munkások nem vásárolnák

a.kerékpárokat és keresetüket

is személyesen hoznák haza,

mert az elterjedt hirekkel szem

ben nemcsak 350 márkát, hanem

egész keresetüket hazahozhat

ják, akármennyi is az összeg.

A munkások hozzátartozói
hozzák haza kereselüket, 1

nlindenesetre jól lennék, ha a
márkáért 161 fillért kapnak. főispán figyelmeztetését levél-

Ezek szerint minden 100 ben közölnék a munkásokkal,
márkánál 25 pengő veszteség nehogy annakidején- meglepetés
éri azt a munkást, aki előre érje őket és kivánatos volna,
küldi haza a keresetét. Ezektől hogy azok a munkások, akik
a veszteségektől szeretné a fő- lapunk utján értesülnek a fő

ispán tehát megkimélni a mun-I ispán intelmeiről közöljék, azt
kásokat, ezert jobbnak látná, társaikkal. .

A főispán aggodalommal kiséri

a Németországba szerződött

munkások vásárlásait és

pénzküldeményeit

Az Országos Alföldi Bizott
ság allguszlus 17-2n nagygyülést
tari Slolnokotl. A gyülés előadói:

L1mpl Hugó minislteri tanácws,
iS'l1erteli az alfölúi öntözések
müszaki kérdéseit. El"eky Károly
v miniszter. az ölllözések gazdJ
sági vonatkozásairól tart e!őad.'ÍsL

Tudomásunk szerint Oyomáról
Schulek Béla főmérnök, PdPP
Z-igmond. O. N3gy László és
Wagner Márton vesznek részi a
nagygyülésen.

A Németországba került
munkásoktól érkező levelek
arról számolnak be, hogy a
munkások jól érzik magukat
munkahelyükön. Ugy az ellátá
suk, mint elhelyezésük jó, kere
seiük szintén nagyon jó. A jó
keresetből a munkások közül
már igen sokan küldtek pénzt
és sokan vannak olyanok, aldk
odakünn sok mindent, közte
kerékpártis vásárolnak. Ezeket
a vásáthisokat aggodalommal
figyelik a hatóságok, mert a
munkások egynémelyike feles
leges dolgokra is költ kereseté
ből, igy kevesebb pénzt hoz
majd haza, viszont azokat is
veszteség éri, akik most küldik
haza keresetükeL

Ennek az aggodalomnak adolt
kifejezést vitéz dr. Ricsóy Uhla
rik Béla, Békés vármegye fő

ispánja is, aki kijelentette, hogy
a maga részéről aggodalommal I
figyeli ll' munkások kerékpár
vásárlásait. A munkások ugyanis
oH megvásárolják a kerékpárt,
azzal a szándékkal, hogy majd
hazahozzák, de nem gondol
nak arra, hogy a hazautazás
alkalmával a határon· majd
vámot kell fizetn iök a kerék
párok után, ami annakidején
mint nem várt_kiadás bizonyára
kellemetlenül érinti őket.

Ugyancsak aggodalommal fi
gyeli a főispán a munkások
pénzküldeményeit és szeretné,
hogya munkások cS3k az el
kerülhetetlenül szükséges pénzt
küldjék haza, mert a most kül
dött pénzzel is veszteség éri
őke!. Most ugyanis, ha pénzt
küldenek, 1 márkáért csak
136 fillért kapnak, mig ha a
munka végeztével személyesen



100 m. síkfutás:
1. Wagner Márton, 2. Messinger

György, 3. Gr6sz Gvörgy.

400 m. sik/aids:
l. Messinger György, 2. Recsberg

Walter, 3. Wagner Márlan.

Diszkozvefés:
l. Wagner Márton, 2. Messír:ger

György, 3. Nemerey Péler.

Rudmászás:
I. Wagner Márton. 2. Drahó Lajos,

3. Messinger György.

Sulydobás:
1. MessingerGyörgy, 2. Grósz György,

3. Wagner Márton.

Gerelyveiés:
1. Wagner Márton. 2. Nagy Béla, 3.

Gr6sz György,

Kötélhuzás:
1. Wagner Márton. 2. Kner István,

3. Schulek Béla.

Húzódás:
l. Wagner Márton. 2. Recsberg Wal

ter, 3. Drahó Lajos.

Távolugrás:
L Nagy Béla, 2. Messinger György,

3. Nemerey Péter.

Magasugrás:
l. Nagy Béla, 2. Grósz Gzörgy, 3.

Schulek Béta.

Kézilabda:
Nemerey Péter, Nagy Béla, Wagner

Márton csapata.

3x50 m. staféta:
Nagy Béla, Nemerey Péter, Wagner

Márton csapata győzött.

SO m. gyorsuszás:
I. Kner Mihály. 2. Schulek Béla, 3.

Wagner MárIon.

Evezés:
I. Kner Mihály, Nemerey Péter, Wag

ner Márton. Messinger György.
2 Grósz György, Kner István.

Pontozás:
Wagner Márton 35 p., Nagy Béla 20

p., Messinger György 19 p, Nemerey
Péter 15 p., Grósz György 13 p., Schu
lek Béla 8 p, Recsberg Walter 7 p.
Kner Mihály 6 p, Kner István 6 p.,
Dr3hó Lajos ti p,
. Ezuton is megköszönjük Schulek Bé
lának az irányítást és a biráskodást.
Gratulálunk a kis rendezöknek ifj. Ne
merey Péter és ifj. Wagner l\lártonnak
a szegény gyeílllt:kek nevében is. Szerk.

Lezajlott
III. gyomai gyer
mek Olimpiász

so -m. sikfutás, senior:
l. Grósz György. 2. Wagner Márton.

3. Messinger György.

SO m. síkfutás, junior:
I. Nagy Béla, 2. Recsberg Walter,

3. Nemerey Péter.

Kevesen tudnak róla, hogy
Gyoma nehány kisdiákja ezidén is
megrendezte nyári sportversenyét.
Ez a családiasnak indult, de mind
jobban szélesedő kis mérkőzés,

szépen neveli a következő spor
toló generációt. Idén Nemerey
Péter igazgató elözékenységéböl
a versenyt a Levente eszközökkel
a sporlpá Iyán rendezték, innen
kapták a szép érmeket is.

A verseny két délután és egy
déletöll tartott, szépszámu érdek
lődö lelkes biztatása mellett, néha
meglepő ered ménnyel. Helyszüke
miatt csak a műsort és a ponto
zás eredményét közöljük.

1937. aug. 4 d.u. 5 órakor (a
sportpályán) Felvonulás. 50 m.
sikfutás. Diszkoszvetés. Osztrák
Olasz kézilabda mérkőzés. Rud
mászás. 3xSO méteres staféta.
Gerelyvetés. Távolugrás. Kötél
hUtás. Huzószkodás.

1937. aug 6 án, de. 10 órákor.
100 méteres síkfutás. Magyar
Olasz kézilabda mérkőzés.Magas
ugrás. Sulydobás. 400 méteres
sik fut IS. Hármasugrás. Osztrák
Magyar kezilabda mérkőzés. 400
m. kerékpár verseny.

Eredméy kihirdetés, érmek
kiosztása.

Az önkéntes adomámányokból
befolyt összeget teljes egészében
a gyomai napközi otthonnak
adtuk.

"Felvétel a Mária Diákott
honba. A budapesti IX, Liliom
uta 13 sz. alil.tti Márla Mater
Dí;3kotthonbafl megüresedett he
lyekre az 1937/38. tanévre szóló
felvételi kérvények aug. 25-ig
bead hajók. Pályázhatnak oly
sze6ény sorsu, példás viseleíü és
jó e!őmenetelü egyetemi és fő-

,
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. szövetkezetben.
Kérjen. ajánlatot %
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Mezőgazdasági gépek és szerszá 

mok nagy választékban kaphatók a

Nagykőrösi Arany Napok.
Alany jános és az uborka városa
szeptember 4-12 között Arany
Napok elnevez.és alatt ünnepi
hetet rendez. Az ünnepi hét kere
tébenszobrot álli/anak. B. Tólh
Ferenc kisgazdának, aki Nagykő

rös környékén megteremtette a
csemegeszölő termeiést, megün
neplik al ipartest ület fennállásá
nak 50-ik évfordulóját. homoki
szölönapot tartanak, a kiáJJitások
és versenyek egész sorozalával
bemutatják a város egész fejlett
kulluráját. Az idén ez az első vidéki
ünnepi hét, melyre N Igykőrös

nagy leJJ<esedéssel készül.

v_~~~~~~_l!~~~~uu_--------...v-_uu_----vuu-e~- u 1937. augusztus 14.
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viiassák. Az ünnepségre több szobák 2-6 személyesek. A város vényeket az illetékes karhoz cim
irányból fIlléres vonat indul, de közepén az egye'emhez közelfekvö zelten 1937 augusztus hó l és 31
mindenfc:löl SO °lo-os menetdij szép kertes otthonban, ahol külön közt kell benyujtani. Eredeti oki
kedvezmény elnyerése biztosítható. tanuló, társalgó és fogadószoba, ratok szükségesek. Adékáni hiva-

A béke ára 100 milliárd fürdő, zuhanyozó. fütés és gáz - talok csak kellőleg felszerelt kér-
" II rezsó használat, tornaszer és te- vényekei fogadnak el. Akik tan·diJ·-

pengo. yen hatalmas összeget
költ Anglia fegyverkezésre. hogyalefon szolgálják a hallgatók ké- mentességért folyamodnak, kérel-
fegyverek erejével megvédhesse a nyeImét, a bentlakás dijtalan. müket az illetékes karhoz 1937.
békét. A világtörténelem legna Bővebb felvilágositást készséggel szeptember l-ig nyujtják be.
gyobb arányu fegyverkezésérőlkö- nyujt póstán is (bélyeges válasz- Részletes tájékoztatás jelent meg
zöl érdekes ismetetést Tolnai Vi- boríték mellékelendő) az ollhon a Budapesti Közlönyben, s felvi
láglapja legujabb száma, amely igazgatója. Személyesen reggel lágosítást nyujt a reclori hivatal.

ezenki vűl még a rakéta repü/ésrő], 8-9 Óra között Telefon: 13-77-49." A pajorirtás módjáról, az
a hindu egyházi szo"kásokról, a Felvétel a debreceni egye- almamoly elleni védekezés leg
narkozisról és a déJjelzö ágyulö- temre. A debreceni m. kir. Tisza újabb eljárásáról, a kajszifa guta
vésről közöl érdekes cikkeket. Kö- István-Tudományegyetem hit-,jog- ütéséröl, az őszibarack ifjításáról,
zel száz érdekes képet a legkivá- és állam-, orvos-, bö!csészettudo- a havi teendőkről stb. slb. ír
lóbb irók novelláit és nagyszerű mányi, ennek mathematikai és "A MAGYAR GYÜMÖLCS" leg
fdy;atásos regényt talál még az természettudományi csoporjára a . újabb száma, melyb51 lapunkra
olvasó a népszerü képesJapban, rendes beiratkozás az 1937-38. való hivatkozássahngyen mulat
ToInai Világlapja ára 20 filJér. tanév I. félévére szeptember hó ványszámot küld a kiadóhivatal:

l -16-ig tart. Dékáni enged élJyel Budapest, IV., Gerlóczy ucca t 1.
Az Ánami gépjáróművezető- beiratlwzni szeptembel 16-20-ig, szám.

képző (snfför) tanfolyam a m. kir..
Technológiai és Anyagvizsgáló
Intézetben (Budapest, vm., józsef.
kÖtút 6) szeptember 6-án este

. fél 7 órakor nyilik meg. Beirás és a
felvételhez szükséges ürlapok ki
adása naponta d. e. 10-12 Óra
között az igazgatósági irodában.

Nagykőrös szobrot emel
egy kisgazdának. A futóhomok
kerti kullurájának régi hires városa

fiftAAA"'föilll ",e;h'''''AfIt''AAfl'A~AAA Nagykörös, amelynek homokját
az ottani gazdák szorgalmas
munkája kincsethozó talajjá tette.
Ebben a munkában oroszlán
.része volt a város egyik egyszerű

kisgazdájának - B. Tóth Ferenc
nek, - aki ullörője volt az alföldi
csemegeszőlő telepitésnek. Az ö
munkájának köszönheti Nagykőrös,
hogy ma a magyar csemegeszö]ö
termelés e~yik föhelye.

A város gazda lársada!ma há
láját ugy mutatja ki, hogy szobrot
emel a zsenij lis gazdatársnak,
melyet szeptember első Felében
tartandó Nagykőrösi Arany Napok
keretébén lepfeznek le.

Két hires londoni magyar
szinész Budapesten. Rendkivül
érdekes képekkel illusztrált cikket
közöl erről a Délibáb uj száma,
amely nagy terjedelemben és gaz

d~g ta.rtéllomr:n al jele~t. meg. pom-I
pas llJusztralt rádlomüsoroka',
egyfelvonásos szindarabot. premi
er beszámolót, szinházi pletykákat,
nagyszerü filmrovafot és több mint
száz szebbnél szebb képet talál az
olvasó a népszerti szir:házi képes
lapban. A Délibáb egy száma 20
fillér.

Eljegyzés: V. Kovács jolánkát
eljegyezle ifj. Schwalm józsef.
(Minden külön értesités helyett.)

Eljegyzés: AI anyi Eszter okI.
tanilónőt eljegyezte zbol ói Zboray
Kálmán földbirtokos.

A Stefánia Szövetség f. hó
IS-én vasárnap délelőtt II órakor

. a k5zségháza nagytermében ün
nepélyesen megjutalmaz 14 sok
gyermekes anyál. Az ünnepi be
szédet-Bay József ref. lelkész tartja,
a jutalmakat pedig Pétermann
Józsefné UNÓ oszlja ki Szerelettel
hívunk és várunk mindenkit.

Magyar Nemzeti Nyomtat
ványkiállifás A Magyar Nyom
dászok Társasága a Magyaror-

. szági Grafikai és Rokoníparosok
Főnökegye:;ületével karöltve aug.
14-1ől szeptember IS-ig a buda~

pesti Műcsarnokban nyomta1vány
kiállítást rendez. A magyar nyom
dászat, papírgyártás és sajtó ha
talmas seregszemféje lesz ez a
kiállítás, amely a modern kiállítási
technika eszközeinek alkalmazásá
val pontos és összefoglaló képet
nyujt mindarról, ami a nyomtatM
sal és a nyomtatott belűvel össze
függ. Ahatal mas mérelü és rend
kivül érdekes kiál!ilás iránt az
ország minden részében igen nagy
érdeklödés nyilvánul meg.

A nagykőrösi kisipar jubi
leuma. A Ndgyl<örösi IparIestWei
szeptember elsö felében ünnepli
meg 50 éves fennállását.. Alapjá
bm véve azonban már 400 éves
ez az egyesülés, eSI/pán ipartestü
lellé v<:lló ál.:dakulása történt meg
50 évvel ezelőtt. Az Iparteslü!et
ünnepe kimagasló fejezete lesz a
szeplember 4-12 közl'lti tartandó
Nagykőrösi Arany Napoknak.
Ez alkalommal az egész ország
iparos lársédalma találkozói ad
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Endrőd -Gyoma-Szeghalom-Beretty6ujfalu:
* **

17.43 21.43 ind Gyoma p u. érk. 622

17.5-5 21.55 érk. Endrőd lemplomlér ind. 610

*) Csak hétköznap **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik. Viteldíj: 50 fillér.

Publikáció
Fábián Béla Schwartz ballai

tCsudaballal) 400 hold fö'die ela do. A
föld 1200 negyszögö:es holdjának ára
30J pengő. A? eladási és egyébb fel
tételek Harsányi László endrődi fő

jegyzönél l1\~gtudhatók. 2-1

Gróf Tisza István ut 62 sz, ház
eladó. Érdeklődni lehet Aiter András
nál Bocskai u. 57 sz alatt. 3-2

Sebessy János sülőmesler Gróf
Tisza István utcai háza eladó. 1- 1

özv. H. Kovács Gyulánénak több
öl szalmája van eladt). ArallY lános utca
4 S7. 2-1

Szuperfoszfát matrágya augusztus
h6 végéig lörténő szállításra Wagnel
N\árton fiai fakeresl,edő cégnél elője

gYl'7hetö. x-2

özv. Szilágyi istvánné Kossuth L.
utca 19 sz. alatti 3 szobás lakása ki
adó. Ugyanott diófa ebédIö v,)n eladó.

2-2
Sarokiizlet berendezéssel egyült,

nagyforgalmu lJelyen október l-től ki
adó. Horthy Miklós út 51 szám, 4-4

Használt játékokat kérünk a nap
közi otthon szegény gyermekei réSI.ére.
Atveszi a besenyszegi iskola vagy a Bé
késmegyei Ált. Takarékpénztár.

Zamatos minőségű, magas toku
ceglédi fehér, ujbor iilerenként 40
fillérért kapható Kerekes Káro!~lI1ál.

Ugyanott az Ó bor literje 56 fillér.

Eladó 40 kat. hold sz{p fáslany.\va1
bósl'ges ga2das~gi épülelekkel. - Bér
bead,) 60 lll. Ilold tanyaföld galdasági
épületekkel felszerelve, 6 évre a főld

első oszlál} II kevés l1IásodoszláIy van
b~nne. - A nyilasi iskola mellett 3
köblö~ föld eladó igen olcsÓ áron. 
Eladó 80(\ nég\'~zögöl p,lco"l. e ti sző

lövel és g, ü1l1ölcsös~el. - E!al1ó a
Petőfi u'c illan egy II lz jutányos áron
a legjobb hel} en. - A Berzsenyi u\
cíban egy 2 ~zobás melleklJely:;égekkel
ellátott családi ház. - Érdeklőd:\k for
duljanak I{só Balázs ing Illan l,özveti
tő!:öz.

Szerkesztésért és kiadásérI felelf>~ :

WMiNER MÁIHON.

Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma

Felelős üzemvezető: Wallach Mihály.

r A4WtMlfH'Wt~ft~~fIt~"1

IO~CSÓBB ~ BO~ I

egy titer kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állonlásra kis7állilva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér líIerellként. Csakis

I
50lileren felüli rendelést I
fogadok el. HordóI dijmen
lesen adok a szállítás lar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkül-

I
dés utánvéttel. Egy pengőI
levélbélyeg ellenében kül-
dök mintát a borból min
lásdobozban, bérmentve.

Boraim kellemes édeskés,

I
tiszta, tökéletes zamatuakI

és n e m savanyuak.

Székely Ferenc kft
tajborpincészete

Soltvadkert, Pestmegye.

iw~u~u~~~~~WW~~titi~~

FÁBIÁN BÉLA
Schwarlz ballai (csuda ballai)

400 hold földje eladó
A föld 1209 négyszögöjes hold
jának ára 300 pengő. Az ela
dá,i és egyébb feltételek Har
sányi Lá~zló endrcdí föjegyző

nél megtudhatók. 2-1

Győnyörl.l képel:< kisérik az érde
kesnél érdeke,ebb lanul-mányok, ripor
tok, novellák, beszámolók változatos,
gazdag és magas s'ZÍnvunalu sorOlatát
a Tükör augusztusi számában. Thiene
mann Tivadar· a jubiláló götlingai
egyetemről, Koltay-Kastner Jenő a mai
olasz irodalom Balzac-i regénysoroza
tának irójáról, Lucio d' Ambra életmü
vérő! ad ·icépet. Der<;sényi Dezső a
székesfehérvári bazilika ásatásaíról SZá-I
mol be, Eréliyé Gusztáv a hajdani
császárváros, a ked~lyes Bécs emlékét
idézi, Trócsányi Zoltán, régi magyar
fizio nomus Cséry Veres[ói György
tanait ismerteti. Sötér István Rouent,
az ősi ka!edrális városát, élményszerü
közelségbe hOlza. Halász Gábor két
.. reformer" portréját rajzolja meg. Sup
ka ferenc ceyloni szingaléz müemlé
kek exotikus szépségét mutatja. be.
Novellát Majlhényi Cyörgy, Molnár
Ákos és Kádár Erzsébet, verset Sika-
b JIlyi Antal és Telekes Béla irt a pá
ratlanul g izd; g tarlalmu fÜLetbe, mely
nek áll~ndó rovataiban az irodalom, a
n'uzsiKa, a film és a fén)képezés mel
letl, a sakk és a rejtvény ked,elói is
megtalálj;ík az őket leg'obban érdeklő

ujdon:;;ígolcat. Ki ludja? ez a cime
Varra !stv:in uj rovatának, amely min
den olvasó f,g, elllél és közrcmüködé
sét várja. I m;'gyar szellemi éld rep
reLentaliv képes fo'yóiratát dr' Révay
József slerkeszti és a franklin-Tár~u
lat adja ki LapulIknak a Tükör kiadó
hil'atalával val6 kapcsolafa révén- igen
tis~de'l e'öfizelőint,nek il Tükör lar:;unk
kal eg ü II törl,n") előfizetésél külőn'

leges f~f1éte'ekkel kiinnyijük meg Kia

dóhivatalunk az eg} ül !es előfizetés fel

téleleiről készségesen nyujt felvilágosi

tást. Szépetkedvelii, művelt olvasókö

zöns,'günk figye1Jnét legjobb I1lrggyö

ződéssel hivjuk fel e kedvezményünkre.

***

Matlak Márton GySC játékos a na
pokban súlyos természetü val,bél-ope
rádón esett keresztül.

Az MLSz a GySC 25 év~s jubileu
mára a szövetség jubiláris nagy pla-

kelljél adományozta. I
A DLASz terülelén 61 egye,ület ne

vezett a bajnokságba. Az MLSz összes
taglétszáma 369 egyesület.

Helyszűke miatt lapunk jöv:heti
szfmilban fogjuk közölni az ifj bajn'Jk
ság táblázataI.

A sportszeretetéről ismert gróf
Wenckheirn-család, .Tarhos SC" 'léven
fUlbalIcsap~lot alakitott és b~nevezett

a II. oszt. bajnokságba. A csapat baj
nold mérközéseit a békési pályán fog
ja lejátszani. A Tarhos SC részére il
következ5 ismeríebb játékosokat iga
zolták át: A volt BTE játékosok köz
zül Baji, Dankó, Bartalus, Bakó. Csa
pó, Sulyok, gróf Wenckheim György,
Zahorán Pál. Rajtuk kivül Bezze~ (volt
BISt), Konyár (voll M. Törekvés) és
Z:llJorán Andrá.s (volt Textil) az ismer
tebbek. AniÍnt a fenti nevekből láthat
juk, a Tarhos SC komolyellenfe' e lesz
a II. oszt. egyesülctekmk.

bor, a GySC kötelékébe tartozik s igy
a DSE-bajnoki küzdelmeiben nem ve
het részt. A DSr: holnap a budapesti
Törekv~s L c5apatát látja vendégül,
előtte a DSl:: ll. ~ GyTK II játszik.

1937 - 38. évi!1. oszt. bajnokság
kÜLdelmei é'uguszlus 2? én keidődnek.

E napra a kövelke,-ő mérkőzésekel sor
solták ki : Gyomán: GySC-GyTK. End
rődön: ETK-M Törekvés, Turkevén:
TAC-M.MÁV. Sárréti alcsoport: Dé
vaványai SE-Körösladányi AK, Okányi
rSE- Vésztői SE, Szeghalmi SE - Ko
mádi SE.

CZEBE LAJOS GÉPÉSZ ér
tesíti a heretermelö gazdákat,
h, 'gy augusztus 19-én csütör
tökön herecséplőgépévela S1a
bó tanyába a ványai uthoz ki
áll, herét csépeJni mindennap
lehet. Megfelelő mennyiségű

herének bárhova, helybe is
megy a tanyákra.

610 ind Endrőd templom-tér érk. 17.55 21.55

6.
3C

~ Gyoma" t 17
34

2J.37
1.27 Szeghalom p. u 16.45 20 48

857 Berettyóujf<tlu p. u. 14 00 19.11

903 él k; " községháza ind. 13 50 1905

*) Csak hétköznap - **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik.
Menet-jegy: Szeghaloll1ra P 230. Berettyóujfaluba P 5.10.
Menettérti-jegy:" P 4.-. "P 9 50.

Feltételes megállóhely: Gyoma-halmagyi Olvasókör és Perjés_

Endröd-Gyoma- Piispökladány- Debrecen:
* **

610 ind. Endrőd templom-tér érk. 17 5ó 21.ó5

6.3C I Gyoma .. t 11.
34

21 37

1.27 Szegh:i!lom p u. . 16 45 20.4g

835 W Püspökladány 15 37 18 52

915 , Hajduszoboszl6 14,,3 1810

955 érk. Debrecen, "Arany Bika Siálló" ind. 14 15 11.30

*) Csak hellcömap - **) csak vasárnap és ünnepnap kC7lekedik.
Menet- jegy: Endrödre - 50 P Menetlérti-jegy: Endrődre - .80 P

Menet-jegy: Szeb halomra P 2.30_ Hajdus1Oboszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6 SO.
Menettérti jegy:" P 4 -. " P 10.50. n P 12.50.

"MAvAUT" NyARI AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. május 22-től 1937. október 2-ig.

Gyoma-Endrőd:

Sporthirek

GySC-ETK 6 ...2 {t...t).
ifj. bajnoki, vezetle: Dinya.

Kevésszámu kÖLönség - nagyobbré
sze annak is gyomai - nézte végig az
endrődi mérkőzest, amely a GySC-nek
a bajnokságot jelentette.

Az ETK kezd, mindjárt támad, a
GySC védelme idegeskedik és a center
a hálóba ló. (O-I) A váratlan gól fel
rázza a Gy~C-t, ostro:T1olja az ETK
kapuját, de az erősen védekezik. A b'
ró is hozzájárul a GySC eredmény:e
lenségéhez, -amennyiben téves fléletci
vel folyton megállitja a támadásokat.
Végül eredményes a GySC, Takács be
ad, a labda a bekk kezét éri ugyan, de
a befutó center a lepattan!) labdát be
vágja (I ~1).

Szünet után ellenállha'allanul lámad
a GySC, amit bizonyit, hogya 3 p
ben már 3-1- ve vezet. Az ETK is tá
mad, de a jó helyzeteket kihagyják a
csalárok. Majd a center közelről háló
ba talál. (3-2). A gól ulán isn;ét hatal
nas GySC oslro;l1 IcövetkeLik. Az end
rődi kapus sok szép lövést tesz ártal
natIanná, de nem tudja megakadillyoL
ni, hogya GySC még három góllal ne
terhelje hálóját.

II GySC játékosai kielégitőt nyujtot
ak. Az l. félidöben voltak gyenge pon
ok, de szünet után ezek is feljavultak.

Az ETK-ból a közvetlen védelem, a
center és a centerhaIf vált ki. - A biró
nem n~gy hozzáértéssel vezetle a mér
kőzést.

A gyomai sportközönstg érdeklő

désseI tellÍlJt a llolllapi Gyulai AC
Gyomai SC mérközés elé. A gyulai
csapat évekkel ezelőtt a GySC tlső

osztályban szereplő együttesével sok
szor vivott s7ép küzdelmet s a szim
patikus csapat Illeg élénk emlékeze/é
ben él a gyomai sportközönségnek. A
Gyulai AC kitűnő rgyütlese azóta is a
cS:tbai alosLtály legjobbjai közölt fog
laJt helyei, sőt alosztAlybajnokságot is
nyert. A ho!napi 11IeCCSeIJ a két egye
sület között fennállo sportbaráls:\g re
nélhelőleg még jobban meg fog szi

lardulni s a közönség egy minden te
kintetben szép és élvezetes meccset
fog látni. A mérkőzés előtt 3 Órai kez.
dettel az EndrődiTK-Gyomai TK első

csapatai barátságos mérkőzést ját
szanak.

Augusztus 15-i ífju'iági bajnoki
nérkőzések: Mezöturon: /VIAFC- TAC,
Szövőgyár-ETK.

Barta József GySC játékost egye
sülete f. hó 9 én tartott házi fegyelmi
ülé5én az egyesületlel szemben elkö
vetett feuelmezetlen visélkedése Illiatt
6 hónapra eltiltotta a játéktól. Értesü
lésünk szerint Barta József a GyTK- hoz
gravilál, áligazolása azonban csak 6
hónapos büntetésének kitöHésétől szá
n1Í[ott egy év mulva lesz lehetséges.
Ebben az esetben csak 1939 1avaszán
vehetne részt bajnoki mérkőzésen, ami
az arnbicíózus játékost távozása előtt

bizonyára meggondolásra fogja kész
titni.

A Dévaványai SE nagy lelkesedés
sel készül ele,ő szereplésére a OLASz
ll. osztályú bajnokságában. Az egesz
nyár folyamán nagy anyagi áldozaíok
árán jónevü pesti és vidéki csap:ltok
kal mérte össze erejét, leljes sikerrel.
Reméljük, hogya jövó héten induló
bajnoki küzdelemben is megfogja állani
helyét, bár legjobb játékosa, fried Tí-
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ELÖFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

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

Lapzárta c s ti t Ö r t Ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelés szerkeszt6: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadÓhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'Ji o m a. Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhas.ábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéJ
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2ó százalék kedvezményt adunk.
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A NAGYALFÖlD HAJNALA

A kormányzó szózata

Nem engedjük,
hogyelsorvadjon a falu népe

Ki kell fejleszteni az egészséges
gazdasági életfelfogást

hetőségek nagyságát, megismer
je a megkezc!eH munka pro
gramját s az öntözés felhaszná
lásának lehetőségeit és módo
zatait. Az állam meg fogja
tenni a maga kötelességét ak
kor, amikor a termékenyítő

vizet odaviszi a gazdához, de
a gazda vállára nehezedik majd
az a nagy felelősség, hogy ki
is tudja azt használni. Altalá
ban ki kell fejle~zleni a ma-

gyar társadalomban az egész
séges gazdasági életfelfogást.
Évszázadokon át kihasználták
fajunk kiváló harci tulajdonsá
gait és verekedő kedvét. Ahol
meghalni kellett, ott magyar

tunk meg. A gazdagodásnak
megvan minden előfeltétele.

Termékeink ugyszólván a leg
jobbak az egész világon; nem
csak a tiszavidéki buzára gon
dolok, hanem a magyar te
nyészállatra, vadra, borra, tej
termékekre, gyümölcsre, se
lyemre, hogy csak a legfonto
sabbakat emlitsem. Csak arról
kell gondoskodnunk, ho~y a
termékek szánlára a piacokat
biztositsuk és hogy a termelő

a megfelelő árakhoz jusson. A
külföld számos piaca már meg
ismerte márkázott termékeink
kiváló voltát és ha becsületesen
kiszolgáljuk őket, a piacok ál
landó vevőink maradnak. Ezen
felül előnyös fekvésünk folytán
a közeli Kelelel is bekapcsol
hatjuk a budapesti szabadki
kötő révén a középeurópai
áruforgalomba és duna-tengeri
hajóparkunk növelése állal ki-
fej lődhet a belterjes kereske
delmi hajózás, ami pedig a
történelem tanusága szerini
mindenkor a népek szabadsá
gának, nagyságának és hatal
mának kulforrása volt.

- Az ország gazdagodása
szempontjából elsőrendü fon
tossagu öntözés program meg
valósítás azonban természete
sen csak fokozatosan történhet,
csupán lépésről-lépésre halad
hatunk, pénzügyi helyzelünkkel
számolva, az államháztartás
megeröltetése és a költségvetési
egyensuly veszélyeztetése nél
kül. Csak fokozatosan lehet az
arra all,almas terÜleteket vizzel
ellátni, mert közben a lakos
ságot ld kell oktatni az öntö
zéssel folytatol t gazdálkodásra.
Szükséges mindenekelőH, hogy
az Alföld egész népe átérezze
a kérdés jelentőségét és a le-

ezzel nemcsak a módos gazda
jár jól, hanem mindenki, aki
a gazdaságban végzett munká
ból éL Ez a nép a honfog
laló magyarság leszármazottja,
faj unk életének ősforrása, ál
landó megújhodásának biztos
tartaléka, amely annyi értékel
rejt magában. Ez adja a hazá
nak a világ legjobb katonáj át,
a csend és a rend legjobb ő-.

reit, ez műveli meg az életel
adó, az ország megélhetését
biztosító földet, sőt ez látja el
a szükséges munkásokkal az
egyre sz~porodó gyárakat is.
Nem engedhetjük, hogy elsor
vadjon a falu népe.

Az országnak
gazdiilgodnia kell ...

- Az öntözés problémájá
nak megoldása nemcsak a gaz
datársadalomnak szolgál majd
javára, hanem előnyére válik
az ország többi rétegeinek is.
Meg kell indulnia erősebben a
tőkeképződésnek, az országnak
gazdagodnia kell, mert nehéz
politikai és földrajzi helyze
tünkben szegényen nem állha-

alföldi folyók szabályozását. Az
öutözés kérdése csak hiu áb
ránd volt mindig. Pedig voltak
időszakok a nemzeti életben,
amikor bővebben jutott volna
pénz az öntözés lehetőségének

megvalósilására, mint most.
Csak beszéltek róla, de nem
történt semmi.

Auguszlus 17-ike sorsforduló
napja lesz az Alföldnek. Az
Alföldi Bizottság nagygyülésén
Horlhy Miklós kormányzó is
megjelent és az őt üdvözlő

KálJay Miklós elnök üdvözlő

szavai ulán a következő nagy
beszédet mondolta:

gük mellett is kell, hogy szo
ciális és gazdasági helyzetük
legmelegebb gondoskodásunk
tárgyál képezze. Ez az ulja a
segitésnek, nem pedig az el
esettek elégedeUenségének fel

szitása ; főleg pedig a termelés
jövedelmezőbbé tétele, mert

megoldásába. Az a munka, a
melyhez most fogunk hozzá,·
első része annak a nagy, or
szágos vállalkozásnak, amely
évtizedek során oda fog vezet
ni, hogy az Alföld törzsökös
magyarságának sorsán segitsen
a most terméketlen vagy ke
V'ésbé használható szikeseink
jórészét rendszeres müvelésre
alkalmassá tegye és az· alföldi
gazdálkodást az időjárás sze
szélyeítől minél nagyobb mér
tékben függetlenítve, amainál
bőségesebb termést biztosítson.

.Az erre befektetett össug 100
százalékig az országban marad
és tulnyomó részben ama réteg
életszinvonalát fogja €'melni,
amely arra legjobban rászorult.

- Köszönöm az Elnök Ur
meleg üdvözlő szavait.

- Állandó érdeklődésem ki
séri az Alföldi Bizottság köz
éJ dekü müködését, amely a
multban annyiszor mostoha el
bánásban részesült Magyar Al
föld égetö gazdasági és kultu
rális kérdéseit kivánja közelebb
vinni a megoldáshoz.

- Különös örömmel jöttem
a bizottság mai ülésére, nem·
csak, mert az én vármegyém
szolgál ma otthonul a bizolt
ságnak, hanem azért is, mert
a mai nap fordulóponlot jelent
a Nagy Magyar Alföld életében.

- Komolyan belekezdünk az

Alföld öntözési problémájának

- Gondolok iH eisősorban

a törpebirtokosokra, a gazda
sági munkásokra és a gazda
sági cselédségre, akiknek a
megélhetése ma oly nehéz és
a létfenlartásra fordilható jöve

delmük oly csekély, hogy hősi

ességgel határos igénylelensé-

Évszázadokon át nemcsak a
háboruk hullámai seperlék el
mindazi, amit az Alföldön em
beri erővel építettek, hanem a
Tisza és Körösök árhullámai is
végig seperlék évente az alföldi
rónál. Ahol bőséges termésnek
kellett· volna lenni évente, olt
többször voH aszály, mint bő

termes. A nemzetünk életét irá-
nyító vezetők Széchenyi István
gróf előlt vagy nem tudlak,
vagy nem mertek az Alföld
kérdéséhez hozzányulni. Szé
chenyi is csak az első részét
végezhelle el a kérdésnek: az



Ne meddő biráiattai,
hanem segitséggel

z Iföldi izottság
nagygyülése

1937 augusztus 21.

csapatok álHalc Ezért fogy tunk

igy meg, mig más nemzetek
erősödtek és gazdagodtale A
megfogyott magyarságban utóbb
különös szellem vált urrá; min
denki az államnál akarla ke
resni a megélhetését. Ez gazda
sági elernyedéshez, a vállalko
zói szellem elsorvadásához ve
zet. Gyermekeínkbe, ifjúsá
gunkba bele kell nevelni az
érdeklődést a gazdasági élet I
iránt, a vonzódást a szabad

- Amidőn bizalommal te
szem le az öntözés problemá
jának megoldását Kállay Miklós·
őnagyméltósága kezébe, arra
kérek mindenkit, hogy ne med
dő birálatt~l nehezítse az ő

müködését, hanem jóindulatu
segítéssel támogassa ől, külö
nösen a gazdalársadalom meg
felelő felvilágositása és kiokta
tása terén is. Ebben a vonat
kozásban egyébként sulyt he
lyezek arra is, hogy a gazda-

sági iskolákban, gazdasági tan
folyamokon az öntözéshez szük
séges ismereteket minél előbb

pályák felé, fel kell kelteni

bennük az egyéni kezdemé
nyezést, az önálló vállalkozás
szeUemét, hogy minél többen
szerezzék meg maguknak azt
a lehetőséget, hogy vagyont
gyüjtsenek s ezáltal az ország
gazdaságát is gyarapítsák. Bi
zom benne, hogya mi tehetsé
ges fajunk, amely mindenre al
kalmas, amely mindent el tud
érni, ha akar, - ezt is meg
fogja tanulni.

kezdjék tanítani, hogy mire a
müvek készen lesznek, az ér
dekelt gazdatársadalom is fel
legyen készülve.

- Ebből a szempontból ö
römmel·látom, hogy az Alföldi
Bizottság működési körébe
vonja az öntözés kérdésének
tárgyalását, ismertetését és nép
szerüsítését és szivből kivánom,
hogy ezen a téren is minél na
gyobb, minél mélyrehatóbb si
ker kisérje a bizottság köz
haszou tevékenységét.

- Isten áldását kivánom
munkájukra.

Néhai gróf Klebelsberg Kunó
halála óta szünetelt az Alföldi
Bizottság müködése. Igy két
szeres kára volt az Alföldnek.
Klebelsberg elnökét vesztette el,
akinél jobban kevés nagy em
berünk mélyült bele az Alföld
hiányai nak . megszüntetésébe,
valamint az Alföld gazdasági
feUenditésének meginditásába
és ezenkivül kára volt még az
Alföldünknek maga az is, hogy
az Alföldi Bizottság nem mű

ködött.
A sorozatos aszályos eszten

dők előtérhe áIlilották az al
földi kérdést és elvitathallanuI
Gömbös Gyula kormányzatának
érdeméül könyvelheljük el,
hogy ehhez a kérdéshez hazzá
is mert nyulni. Szerencsés vá
lasztás volt az Alföldi Bizottság
ujraéledésében, hogy·· elnökül
Kállay Miklóst vAlasztották meg,
aki egyben az ujonnan létesi
tett öntöző hivatal vezetője is.

Az Alföldi Bizottság műkö

dését a szolnoki nagygyüléssel
kezdte meg. A messze ldma-
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gasló országos események ke-·
retében folyt le ez a gyölés. A
kormányzói beszéd és az el
hangzott előadások alföldi éle
tÜnkben forduló pontot jelen
tenek, amint azt a kormányzó
ur mondotta. Akik ott lehet
tünk ezen a gyülésen, nemcsak
a külsőségekben, de az előadá

sokból is Idéreztük, hogy nem
zeti méreteinkben is valami
nagyobb dolog történik mosl.
KormánY7.ónk nemcsak mint
vendég voll közöttünk, han em
mint a nemzet vezetője világo
san rámutatott az egyik ország
rész mulasztl1atatlan megsegi
tésére.

Agyülésen jelenlevö minisz
terek, felsőházi és alsóházi ta
gok, az egész Alföldről össze
gyüII mind enféle foglalkozásu
résztvevő a külsőségekben is
kifejezését adta a nagy ese
ménynekBékésvármegye is
szépen volt képviselve. Gyo
máról Bácsi Elek igazgató és
Schulek Béla főmérnökaz Iván
fe'néki társulat részéről, Papp
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Irla: Gróf Teleki Mihály
országgyülési képviselő, az OISZéÍgOS Zöldmezö Szöletség ügyvezető elnö\(e

AngliábanGazda~zeIDIDel

Évszázadok óta az angol
mezőgazdaság szerepelt il világ
szemében mint az állatenyész
tés mintaképe, mint a zöld
mezőgazdálkodás szülőanyja,

igy természetes, hogy nagy
várakozással s talán bizonY0s
szorongó érzéssel indultunk el
a IV. Nemzetközi Zöldmező

Kongresszusra.
Be kell vaUanom, a várako

zásban nem csalódtunk, hisz
igen sok szépet, érdekeset lát
tunk ott, de talán magyar
szempontból sokat jelent az is,
hogy 37 nemzet fiával tudtunk
beszélgetni s bizony a beszéd
fonala gyakran eltávolodott a
zöldmezőktől az ig:lzságtalan
trianoni Lékeszerződésre, igy
ismét sok barátot szereztünk a
magyar ügynek.

Szorongó érzéssel indultunk
utnak, mert azt hittük, hogy a
hires smaragdzöld, ápolt, gon
dozott angol zöldmezők láttára
nekünk el kell majd pirulnunk,
összehasonlitva azokat a ha
zaiakkal. De nem igy volt, mert
Angliában az ápolt, gondozott
rét s legelő száma elenyészik
a mostohagyermek sorsban siny
lődő, gazoktól, főleg páfránytól
borított· zöldmezők mellett és
sok helyt szinte kihivóan visel-

kedtek a szamártövisek s egyéb
tüskék, nem volt kitől félniök!

Ha birálat tárgyává akmjuk
azonban Anglia mezőgazdasá

gát tenni, nem elég a láloUak
felett kritikát gyakol"olni, hanem
kissé bele kell mélyedni a ha
talmas világbirLldalom gazda
sági politikájába, gazdasági
strukturájába.

A viszonylagos népsürüség
Angliában és Walesben 266, ez
Skótországban csak 62, de it!
rengeteg sziklás hegy van, ami
mezőgazdasági müvelés szem
pontjából ugyse jöhet számi
tásba, s igy az önellátást ők

sehogy sem tudnák megvalósi
lani, nem is törekszenek erre.
A lakosság nagy része ipari és
kereskedelmi pályán müködik,
egész poIilikájuk ennek fejlesz
tését tüzte ki célul, ezt termé
szetesen a mezőgazdaság kell,
hogy megszenvedje. Fejlett ipa
ruk számára a legjobb felvevő

piacot a domiriiumok és gyar
matok alkotják, ahol azok fejé
ben élelmiszereket, tehát mező
gazdasági terményeket kapnak.
Ugy tünik fel, mintha csere
kereskedelem divna az anya
Ol szág s annak dominillmai,
gyarmatai között; ipari árucik
keik elhelyezése megkivánja a

belföldi mezőgazdaság elhanya
golásáL

Az ip1ri termtlésben olyan
kereseti lehetőségeik vannak,
hogy mezőgazdasági munkást
alig látni, mindenki gyárakba
tódul s bizony az angol gazda
sem képes napszám tekinteté
ben versenyre kelni az iparral.
Igy azután igyekszenek minél
kevesebb munkát kivánó gaZdál-1
kodást folylatni. Egész csodála
tos, hogy órákat s órákat men
tünk autocarokon s egyetlen
egy embert sem láttunk a
mezőkön dolgozni, hanem min
denütt csak kő-, drót- vagy élő

sövénnyel bekerített táblák,
melyeken mindenféle állat legel
vegyesen.

Nagy-Britannia összterületé
nek 81% -a zöldmező, szántó·
földi termelést Angliában s
Walesben alig látni, pedig itt
igen jó földel. vannak; Skót
országban azonhan már tarkább
a térkép, ilt- oU buza- s zab
táblákat lenget a szél. A felü
letes szemlélőnek ugy tünik,
mintha csak uri passzió lenne
itt a gazdálkodás s nem meg
élhetési forrás; ez nagyjából
igaz is, mert a legtöbb farmer
nek más mestersége is van s
inkább csak a bérlők élnek

tisztán a mezőgazdaságból. Ang
liában ugyanis a föld tetemes
része nagybiftokosok kezén
van, kik azonban már évszá.
zadok óta ugyanazon családnak
adják azt ki bérbe, ezeknél a
régi családi bérlőknél látni
azután a legszebb gazdálkodást.
Ez azonban nem szemtermés
ben nyilvánul meg, hanem a
szép tenyész- és háziállatokban.

Nem akarok elkalanJozni,
egy rövid ekk keretében nem
tárgyaihatom az angol közgaz
dasági kérdéseket, hanem in
l\ább egy pár ecsetvonással le
kivánom rajzolni azokat a
momen:umokat, melyek engem,
magyar gazdát, leginkább meg
kaptale

Az egész angol mezőgazda

ság a zöldmezőre van felépitve,
ez képezi az otlani viszonyok
közepette az egyedüli rendszert,
mely nagyobb rizikó és befek
tetés nélkül jövedelmet hoz s
mely gond nélkül, állattenyész
téssei karöltve, meghozza a far
mernek a befekteteU tőkéje

gyümölcsé/. Azert fejezem ki
magam ilyen kereskedelmi
nyelven, mert ott a gazdálko
dás nagyrészt kereskedelem.
A legtöbb esetben a gazda
sovány marhát vásárol, ezt
Iriandból. imporlálják, kicsapja
körülkeritett legelőjére,sokszor
bikával vegyesen, s oU minden
abrak, gondozás nélkül meghiz
ván, 5-6 hónap mulva eladja
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Sokgyermekes anyák
jutalmazása

Zsigmond, G. Nagy László ,és
Wagner Márton a HOMBAR
szövetkezet részéröl vettek részt,
ugy a nagygyülésen, mint az
ünnepi ebéden.

A nagygyülésen elhangzott
beszédekből még sokszor fo
gunk idézeteket hallani és re
máljük, hogya tenbeveU mun
kálatok megindulnak és a be
fejezés után egy biztos és jö
vedelmező termelés indul meg
a magyar Nagyalföldön.

A gyomai résztvevők az ün
nepi ebéd ulán a Noszlra zzol
noki tárházát nézték meg. Er
röl a látogatásról máskor 'szá
molunk be.

Jön a hangosfilnl
kocsi

A csendes falusi utcában zene
hangzik, friss induló rázza fel a
falu gyerekeit, véneit. Mindenki
arra felé fut, mert ismerik már
a nagy vörös autót, a német
munkafront ~Kraft durch Freu
de" - "Erőt öröm által" kocsi
ját. A nehéz munkában elfáradt
falusi lakosság megfelelő, okos
szórakoztatása, nevelése a cél.
Ne gondoljuk, hogy hires film-

sztárok bonyodalmas vagy rém
séges megunt filmjeit adják, ha
nem a német munkás· ág életé
böl, képzeletéböl meri el, nekik
való képeket visznek vászonr.a,
üdiLö uti filmeket, hasznos tud

Megható ünnepség szinhelye
volt aug. l5-én d. e. 11 órakor
a községháza tanácsterme. A
gyomai Stefánia kitüntetést és
jutalmakat osztott ki a legtöbb
gyermekes anyáknak.

Bay József ref. lelkész üdvö
zölte a jelenlevőket. Boldog,
vidám és egészséges ifjuság ne
velésére kérte az anyákat, aki
ket eszmények is lelkesitenek.
Utána Pétermann Józsefné
mondott szivböljövö, buzdító
szavakat a magyar anyákhoz:

,,Isten utai kifürkészhetetle
nek, ki tudná megmondani,
miért van az, hogy az egyik
anyát nagyszámu családdal áld
ja meg, a másiknak nem ad
egyet sem. Akinek nincs, sze-

nivalókat, kedves humoros ap
róságokat. A kocsi egyik részé
ben konyha áll, ahonnan 3-400
gyerek kap csokoládét vagy

. kávéL Kár, hogy mi nem ésünk
ennek az autónak utjába.

resse és segitse a másét. A
gyermek Isten áldása, de hogy
tényleg azzá legyen, létének delemben csak az átlagnál
első pillanatától fogva arra erősebb, jobb, kivalóbb bol
kell nevelni. Ez a7. édesanya dogul. Ezért kell a gyermek
hivatása. A csecsemő ápolása, nevelését már a csecsemő kor
táplálása, pihenése, mozgása, ban ugy irányitani, hogy em
alvása rakja le kialakulásának beri céljait a lehetőség határai
alapjait. között elérhesse.

A boldog békevHágban kedve- A gyermekhalandóságot sem
z~bb g:zdasági körülmény~kkÖ-1 tudjuk ma ugy elv~selni, mint
zoU konnyebben megtaIaHa a régen - maréknYI magyarok.
helyét az az egyén is, aki testileg, Egy jobb jövő utáni sóvár
lelkileg gyengébb méretű volt. gás forditotta a figyelmet a
Munkát, kenyeret talált aki gyermek, a magyar jövő felé.
akart. Igy születtek meg a karitativ

Most a harmadára lsugoro· intézmények, amelyek közt
dott szegény hazánk területén a legszebb eredményeket a
a kenyérharc nehéz, megnöve- S t e f á n i a S z ö vet s é g, a
kedett a verseny. Ebben a küz- csecsemőgondozás érte el.
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őket a mészárosnak ; ez igazán
kényelmes gazdálk0dás, ezt
otthon nyugodtan pipázva elvé
gezhetik! Természetesen ez
csak jobb legelőkre vonatkozik,
ahol évente acre-kénl (kb. 1
magyar hold) 220 kg. sulygya
rapodás érhető el marhákkal.
Annyira be van ez a rendszer
vezetve, hogy a földek értékét
is a holdanként elérhető hus~

gyarapodással állapitjál. meg.
Az általunk meglekintett

tehenészetekben is a legelő

képezte a takarmányt, csak a
nagyobb hozamu tehenek (12
literen felül) kaptak egyik gaz
daságban fehérjedus abrakot.
Nem is csodálatos ez, hisz a.
legelők tele vannak fehérheré
vel s érdekes, hogya gondozott
legelőn pár év alaH magától
elszaporodik ez a ld váló növény.
A kézimunkaerö drágasága
miatt fejögépeket használnak a
nagyobb tehenészetek, sőt lát
tunk egy szállitható fejőgép

berendezést, amelynek segitsé
gével magán a mezőn fejték a
teheneket, hetente tovább ál
litva a gépet :s a hozzátartozó
karámot, vagyis szakaszonként
fejve! Véleményem szerint a
gépi fejés feltétlenül káros ha
tást gya~orol a tehén tőgyére,

meri előfordul, hogy nem kap
csolják le idejében s akkor
már a kifejt tőgyet szivja tovább
a gép, ennek következménye a
gyakori tehén mustrálás.

Ilyen körülmények között az
angol tejtermelés igen kicsi,

nagyrészt tej port, tejkonzervet
használnak, de a tej ára sem
elég magas a farmerek állitása
szerint s ezért mindinkább a
rentábilisabb álJathizlalásra tér
nek át, ujabban a tejelő ayrshire
teheneket is hustermelő short
homokkal keresztezik. A hus
termelő irányzat felk~rolását

nagyban előmozditja, hogy a
délamerikai államok s Auszt
rália is az ő kiváló hizlaló le
gelőikre angol apaállatokat
vesznek, különösen a hereford-it
keresik, gyakran 1000 fontot
(26.000 P) is adnak egy bikáért.

Sok fajta szarvamarha talál
ható Angliában, magyar szem
pontból azonban legérdekesebb
az u. n. vVild White vagy
Highlander, mely igen hasonlit
a magyar marhához ; valószinü
leg még a rómaiak viUék oda
s igy föltétlenül rokon faj, test
alkata azonban satnyább, mint
a magyar marháé.

Juh faj is igen sok van Ang
liában, ezek azonban mind
kivélei nélkül hustermelés cél
jából tartatnak s télen-nyárcln
kint vannak a legelőkön. Ál
talában véve ugy a szarvas
marha, mint a juh tenyésztés
nél sok keresztezett egyedet
látni, mivel megállapitott tény,
hogy ezek hizodalmassága az
első generációban nagyob\
mint a telivéreké.

A hires angol sertések mind
a mezőn nőnek fel, főleg fehérje
dus füvetésekben, ahol akocák
egy különleges hámba vannak

kipányvázva hordozható faól
juk előtt, ugy hogy eső esetén
malacaikkal együtt azokba be-
szaladhatnak. .

B:nomfitenyésztéssel is fo'g
lalkoznak a nagy gazdaságok:
láttunk olyan farmot, ahol 9000
tyuk volt, főleg Rhode Island,
ezeket is legelőn tartiák. Egy
elmés, guritható óllal ellátott
karámban 25-25 tyuk tartóz
kodik, ezzel szakaszos legelte
tést folytatnak, igyelzárva egy
mástól a fertőzés veszélye
sokkal kisebb. Egész sakktábla
szerü a legelő egy ilyen legel
tetés után, a lyuk-karámok
helyén hihetetlen buján nő a
fü, de a sok nitrogén következ
tében a fehérje visszaesik.

Abraktakarmányozás terén
természetesen nagy fehérje
importra szorul Anglia; ennek
csökkentésére, meg azután a
sok eső miatti nehézkes szári
tási lehetőségek miatt, mindin
kább elterjedllek a füszáritó
gépek; a mi viszonyaink köze
pette ez természetesen teljesen
felesleges s nem lenne rentá
bilis, átszáIl1itva a mi pénzne
münkre a széna mázsájának
szárítása 6 pengőbe kerül!
Már egy szövetkezeti gyár is
alakult, ez tagjaitól átveszi a
frissen kaszált heredus szénát
s azt azonnal megszáritja,
megőrli s por alakjában adja
el takarmánykereskedőlmek,

kik azutín más abrakfélékkel
összekeverve, többnyire pogácsa
alakjában hozzák forgalomba.
Ebből a szénalisztböl nagy

szükséglete van az országnak,
majdnem minden állatnemnél,
a baromfit is beleértve, az
abrak 100/0-a ebből álL

Angliának a fehérje import
jába kellene nekünk bekapcso
lódnunk, lucernaliszt pogácsát
gyártani s azt olt értékesiteni.
A lucerna a magyar gazda, fö
leg az alföldi gazda legjobb
barátja.., mely a szárazságot
birja, de egyuHal leginkább
meghálálja az öntézésl, ezért
az)Altöld öntözésének megva
lósitása alkalmából nagy jelen
töségü, hogy rajta kesztül meg
van a lehetőség a terméslöbblet
könnyü értékesilésének; de
ebből a szempontból már most
jóelőre meg kell a lucemaliszt
exportját alapozni, hogy mire
nagymennyiségeink lesznek, az
már bevezetett márka legyen.

Több kisérleti állomást is
megnéztünk, igen tanulságosak
voltak ezek, különösen azok a
iü- s lóhere·összehasonlitó ki~

sérletek, melyeket különböző

származásu magvakkal hajtot
lak végre. Ezekből egytől

egyig hihetetlen mértékben
kidomborodol! a disparilás a
kereskedelmi áru s a gazdák
által termeszteH pedigree fü- s
heremagvak között! A nemesi
tett magvakból vetett táblák
zárt, gyommentes gyepezetet
allwtlak, hozamuk sokkal na
gyobb, mint az u. n. kereske
delmi ámból vetett táblák é s
ami igen fonlos, az élettarlam
ban is kirivó különbség van a
nemesileH magvak javára.
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Megrendilő csapás érte az
Oláh és Béres családokat. Ifj
Oláh Lajos hentesmester 8 nap
szenvedés után hirtelen elhunyt
Az állandó magas lázzal küzdő

beteghez négy on-ost is hivtak
de nem tudlak a 28 éves erős

fiatal emberen segiteni. A te
metése 20-án délulán 4 órakor
tartották, amelyen Bay József
lelkész magasszárnyalásu, a sab
Ionos beszédektől eltérő predi
káeiót mondoH a sokezer főbő

álló közönség előtt.

Hosszu kocsisor és sokan gya
log ldsérték ki ifj. Oláh Lajost
a kisréti temetőbe. Egy közbe
csülésben álló fialal iparosun
kat vesztettük el a korán el
hunyt ifj. Oláh Lajosban.

különböző csontbetegségek for
májában, s gyakran szükséges,
hogyafoszforban (és mészben)
szegény takarmányokat megfe
lelő ásványi anyagokkal egésl'it
sük ki. Különösen tejelő álla
toknál észlelhetjük, saját cson
tozatuk fOl/ására is biztositják
a szopós állatok foszfor- és
mész szükségletét, ha a takar
mányban nincs elegendő ez
anyagokból.

Mig azonban az állatoknál a
foszforhiány feltünően jelent
kezik, a növényeknél azt kez
detben csak a gyakorlolt szem
veszi észre. Szemeseknél főkép

a cséplésnél vesszük észre, ha
kevés volt a talajban a fel vehe
tő főszforsav, mert ilyenkor a
szaporiló szervek, a magvak
nem tudnak kellőkép és megfe
lelő számban kifejlődni, más
szóval: szemtermésük gyenge

Indokolt, hogy növényeink
és állataink foszforsavszükség
letére fokozott gonddal ügyel
jünk, a szükségletel növények
nél pld. szuperfoszfáttal, alla
toknál foszfortarlatmu takar
mányok, esetleg foszforsavas
mész nyujtásával könnyen fe
dezhetjük,

Itéletidő vasárnap
Az elmult vasárnap egész dél
előlt folytott meleg időt délulán
vastag fellegek váltoLták fel és
előre vetették az árnyékát a
közelgö zivalarnak. Szerte a
vármegyében, de még azontul
is, az ország más területein is,
helyenként olyan ítéletidö voH,
hogy a felhöszakadásszerü viz
mennyiségen kivül hol jégeső,

hol villámcsapással tetézve je
lent meg a zivatar. Mi szeren
csések voltunk, nal unk csak
eső jutott, de az bőségesen.Na
gyon kellett ez az eső, mert. a
föld, különösen a kötött-talaJu,
olyan kemény volt, hogy sok
helyen szántani .sem tudnak.
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I Ifj. OLÁH LAJOS I
uee höWlJAWi!ijMMMS'Y~

Foszfor nélkül
nincs élet!

Az élethez sok mindenféle
anyag szükséges, V1Z, szén, le
vegő: egy sorozat elem sója.
Ezek között a foszfor mennyi
ségre nem áll első sorban, Ge
nincs az élelnek -egy fontos
megnyilvánulása sem, mely
foszfor nélkül játszódna le. Az
emberi és állati csontváz fontos
anyaga a foszforsavas mész, az
állati és növényi szaporodó és
szaporító sejtek foszfortarlalma
nagy, sőt az élet valőszinü le
téteményese, a sejtmagnak köz
ponti része is foszfortartalmu
fehérjéből áll.

Az állatok fejlődésében a
foszforhiány hamar mutatkozik

visszafizetni 4"/0-os kamattal.
Szikjavitási kölcsönért aug 13-ig
lehet jelenkezni a községi elől

járóságnál.

jából fontos az, mert aszályos
évben takarmányhiány áll be
és le kell csökkenteni az állatok
számát. Ez megint trágyakeves
bedést okoz, egyéb elmaradt
jövedelmen kivül. Ki kellene
mondani, hogya kisbirtokok
lerületük 8 lO- % -át, a nagybir
tokok pedig 5-6 Ojo-át öntözzék.

Népélelmezési szempontból
is fontos volna, minél több
főzeléket produkálni és fel is
használni. A jó takarmányozás
folytán emelkedő lej és tejtermé
kek eladása biztos jövedelem.

A tavaly már jól bevált szik
javitási kisérletek tovább foly
nak.A terítés digózással történik,
ami munkaalkalmat is jelent.
Idén folytatják ezt az akciót
vármegyékben, amint azt vitéz
Ricsóy Uhlarik Béla föispán
kijelentette egy értekezleten.
Főispánunk eljárt a földmive
lésügyi kormánynáJ, hogy az
idén is bocsásson megfelelőösz
szeget rendelkezésre.

Egy gazda legfeljebb két h'Jld
megjavítására szükséges öszeg
nek a 15~/0-át kaphatja kölcsön
kép, amelyet 10 év alatt kell

Szikjavitási kölcsönért lehet
jelentkezni

400 hold földje eladó
A föld 1200 négyszögöles hold
jának ára 300 pengő. Az ela
dá,i és egyébb fell{~le:ek Har
sányi László rndri"dí föjt'gFÖ
nél 1l1egludh~tók_ 2-2

FÁBIÁN BÉLA
Schwartz ballai (csudaballai)
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Az utóbbi években ország- Iveznek ennek legjobban, Iováb
szerte megindult gyümölcsfate- bá a hatóságok is mindent meg
lepitési mozgalom Békésmegyé- tesznek a telepítés irányában.
ben is érezteti hajtását. A gyü- Érdekes a lakosság számará
mölcsösök teriHete évröl-évre nyához viszonyított gyümölcs
gyarapodik. 1851-ben még csak famennsiség eltérése. Szentelor
a megye területének O-2 %-a, nyán pl. egy lélekre csak 0.2
1890-ben már 0.5 %-a,1934-ben drb. gymölcsfa esik, Szeghal
pedig lD/o-a, a kertileg meg- mon viszont 73 drb, Kondoro
müvelt terület. son 5.4 drb. stb. A megyei átlag

Az 1934-es kimutatasból ki- 3.3 drb.
derült, hogy a szilvafa szerepel Ha ilyen szépen fejlődik a
legnagyobb mennyisrgbrn. Az gyümölcsfatelepités, reméljük,
összes gyümölcsfának 453 %·a hogy Békés megye ugyanolyan
szilva. A szilva előretörésének szerepet .tölt be a szil vafater
több ol,a van. Főként az ég- meszlésben, mint Kecskemét és
hajlati és talajviszonyok ked- környéke akajszin·termelésben.

datok Békés megye
gyümölcstermeléséröl

Az
alföldi öntözés felddatai

Tudjuk, hogy van "önlözési
Hivatal" mely Kállai Miklós
elnökletével az öntözés megol
dását munkálja. Az óriási át
tekintést és szaktudást kivánó
felelöségteJjes munka főbbszem
púntjairól Székács Elemér az

OMGE alelnöke igy nyilalkozik:
Az öntözés célja főként az,
hogy az aszályos vidéken levő

kis és nagy birtok egyenletes
gazdálkodását lehetővé tegye,
Pl: egy harmincezer holdas
üzem, csupán 400 holdat öntöz
ne. Az állatállomány szempont-

Ha nálunk a fümagtermelés
ellenőrzés alá kerül, legyen az
márkázás, vagy bármilyen féle
állami elismerés, egész biztos,
ebből is nagy exportot fogunk
tudni lebonyolitani, nemcsak
magába Angliába, hanem főleg

az egyes dominiumokba, ahol
nagy iramban folyik a füvesités;
áll ez bizonyos mértékben az
USA ra is, ahol az erdők kiir
tása és a tulzott gabona ter
melés miaU egyes vidékek elsi
vatagosodása következett be,
ezt főkép fűvesitéssel tudják
meggátolni.

Nagy átlagban Anglia mező

gazdasága igen extenziv, a
meglevő legelőiken sokkal föbb
állatot tudnának eltartani,
a mellett nagy munkaerő hiány
ban is szenvednek és az angol
farmerben nincs meg az a szor
galom, ami a magyar gazda
egyik fő erénye. Kizárólag en
nek tudható be, hogy Welesben
s másutt is 1000 és 10.000 hol
das páfrány bozótokat látni,
melyek a szemnek igen tetsze
tősek, de semmire sem használ
halól" pedig akiirtásukkal
kitűnő legelőkké válnának,
amint ezt igen gyakran a mes
gyés szomszéd példája mutatja.

Az e5ész ulai s annak tapasz
halatait egy rövid cikk kereté
ben nem lehet összefoglalni,
igy csak mozaikszerüleg olyan
momentumokat rajzoltam le
abból, melyek különöskép meg
kapták figyelmemet s melyek
talán kivitelűnk szempontjából
jelentőséggelbirnak.
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Akik ismerik a helybeli Liga
müködését, legnagyobb elisme
Jéssel és hálával vannak sarkadi
N a g y P á l főorvos és a ké
pesitett, komoly, hivatásszerető

védőnő iránt. A főorvos urnak
köszönjük, hogy sokgyermekes
anyát - ebben az egykés világ
ban - tiszteletünk és nemzeti
hálánk kifejezése képen meg
jnlalmazhatunk. «

Kérte Pélermann Józsefné
az elérzékenyült,könnyes szemü
anyákat, hogy adjanak példát
és biztatást a fiatal és leendő

anyáknak.
Ezután dr. sarkadi Nagy Pál

kiosztotta a jutalmakat. Ajutal
mazot sokgyermekes anyák
névsora a következő:

1. Kató Gyuláné érem, 2. vitéz
Lenárdi Imréné érem.

Fejenkényt 10 P. jutalmat
kaptale 1. özv. Megyeri Imréné,
2. Kovács Jánosné, 3. Karbiner
Józsefné, 4. Dobó Lajosné,
5. Kéri Jánosné, 6. özv. Putnoki
JÓzsefné, 7. Papp Lajosné,
8. özv Toldi Gergelyné, 9. Ba
ráth Józsefné, 10. Faragó Já
nosné, 11. Pólya Lajosné,
12. R. Kiss Istvánné.

A Himnusz együttes elének
lésével a felemelő ünnepségnek
vége volt.
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Gyoma község
ingatlanforgallDd

Dr. Tardos Gáspár gyomai ügyvéd
irodájában egy gépirásbJn gyakorlott
fiatal nő vagy férfi alkalmazást nyer.

Mezőgazdasági gépek és szerszá 

mok nagy választékban kaphatók a

Kruchió Islván (nős Berta Emiliával)
gyomai lakos vett l hold 679 né2:Y
szögöl kölesfenéki szántót Alt Mildós
(nős CzikkeJy MonikávaJ) gyomai lakos
tól 700 pengőért.

Benedek MárIon és neje Muth Zsu
zsána gyomai lakosok vettek egy bel
tell,es lakóházat Szabó Dánielné és tár
saitól800 pengőért.

Bene Andrásné Varga Mária gyomai
lakos vett egy németzugi lakóházat
Juhos Juliánna és társaitól 800 pengőért.

Csath Endréné Cselei Mária gyomai
lakos vett 328 négyszögöl pocoskerti
ingalant fekete József (nős Cselei Julián
nával) gyomai lakostól 300 pengőért.

Kovács Imre és neje Nagy M. Róza
gyomai lakosok vettek 205 és 208 négy
szögöl csergettymaposi szántói Takács
Islvánné Nagy M, Ágnes dévaványai
lakostól 160 pengöért.

Tuba Sándor gyomai lakos vett l hold
234 négyszögöl csergettyülaposi szán
tót Takács Istvánné Nagy M. Ágnes
dévaványai lakostól 680 pengöért.

Földesi Lajos és neje Izsó Katalin
gyomai lakosok veltek 630 néygszögöl <

pocosi ingatlant Téglási Istvánné Nagy
Teréz szolnoki lakostól 580 pengőérI.

Kiss Péter és neje Tamási Jolán
gyomai lakosok vettek egy lakóházat
F. Kiss Endréné Fillári Mária és tár
saitól 2450 pengőérI'

Bácsi Gergely és Neje Molnár Mária
gyomai lakosok veltek egy bánom
kerti lakóházat Varga Ferencné Varga
Lidia gyomai lakostól 830 pengöérL

Izsó Lajos (Nős Fakal1 Máriával)
gyomai lakos vett egy belleikes lakó
ház felerészél Izsó János gyomai la
kostól 1000 pengőért.

Putnoki Lajos és neje Megypri Esz
ier gyomai lakosok vellek egy bánoJ11
kerti lakóházat Özv. Putnoki Lajosné
és társától 714 pengőért.

Szász Imre és neje Zilahi Mária
gyomai lakosok vetlek egy belleikes
lakóházat ÖLV. Lakatos Sándorné Zilahi
Zsuzsánna gyomai lakost ól 900 pengőért.

Uhrin Gyárfásné Homok Viklória
endt ödi lakos vett l hold 1337 négy
szögö� tányai szántót Izsó Róza Vatai
Albertné gyomai lakoslói 1400 pengőért.

Pfeiffer József (nős Brücher Zsuzsán·
nával) gyomai lal,os vett I hold 857
négyszögöl cifrakerti szántó 4/1O-ed
részét Pfeiffer Ádám és neje Szilágyi
Emilia csepeli lakosoktól 500 p~ngőén.

Jó helyen fekvő lakóházat, mel
lékhelyiségekkel és udvarral keresek
több évre h~szonbérbe, kedvező fizelési

,feltételek mellett esetleg megvételJ e.
Wallach Mihály, Hungária-nyomda.

Megszabadülnak a gyerme-I A vármegyei kiSgYüléSau-1 Arany-koszoru mesterver-
kek a palatáblától. Egyik vidéki gusztus 17-éna tsbbí vármegyei seny lesz szeptember 2-án Bu
ujság közli. hogy re llJelet jeleni ügyekkel együtt foglalkozott a dapesten, az Iparcsarnokban. az
meg, mely a jövö tc.lltvre eJtiltj gyomai iskola kibővitésének és a Országos Iplregyesület rendezésé-
a beJterületeken a pJlalábla hasl- község állal felajánlott füzfászugi ben. Ugy tudjuk, hogya várme-
nálatát. Végre ellűn'lk ez az özön öntöző kisétleti-!elep felajánlásá- gyénkből is többen vesznek részt
viz előtti. irástudLt l1Jeg~átló val, valamint Endröd község épi- ezen a versenyen.
berendezés és helyet ad az o'csó. tendő főjegyzöi lakásával.
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könnyedén sikló ceruza s ilze "Felvétel a Márta Diákott-
öszeálitásának. honba. A budapesti IX, Liliom-

Hajas városát előkelő amerikai uta 13 sz. alatti Márla Mater
vendégek keresIéHel a halasi csip- Diákotthonban megüresedett he
ke megtekintése végeIt, Iyekre az 1937/38, tanévre szóló

Ki láta az üstököst? Én bi- felvételi kérvények aug. 25ig
zony nem, pedig jó nehány estén beadhatók. Pályázhatnak oly
kerestem távcsövel a Göncöl sze sze6ény sorsu, példás viseletü és ~U~6"U_"W"U6llan.~uu..u.u.1It
kér tájáll. Nem c:>üda, elég mesze jó előmeneteJü egyetemi és f5
volt, ugy 350000 km-nyire a föld· iskolai hallga lók, akik tanulmá
töl és még hozzá ugy rohant, hogy nyaikat Budapesten végzik. A
óránként 58 OOO km-t kellett neki szobák 2-6 személyesek. A város
meglenni. Sürgös utja van, 75 év közepén az egye~emhez közelfekvő
mu:va iSlr.ét visza kell térnie Föl- szép kertes olthonban, ahol külön
dünk kÖlelébe. NJ akkor már alig- tanuló, társalgó és fogadószoba,
ha fogom távcsövezni a Finster fürdö, 'Zuhanyozó, fütés és gáz-
üstökös!. rezsó h1sználat, tornaszer és te-

B " "Ié t k k III o t lefon szolgálják a h 111gatók ké-orü s apna a • sz .
kocsik. A nemzetközi vonalon fu nyeImét, a bentlakás diJlalan.
tó lll. osztályu kocsikat a MÁV Böv.ebb. felvil~gösitást készséggel
a jövő évben átalakitja és bőr- nyuJt postán IS (bélyeges válasz
üléssei látja el. ?oriték mellékelendö) az otthon

Igazgatója. Személyesen reggel
Ujabb világrekord. Stokholm 8-9 óra között Telefon- 13-77-49 "

ban egy amerikai atléta Valker . , .
Melvin magasugrásban 209 cm-t Felvétel a debreceni egye-
ért el. temre. A debreceni m. kir. Tisza

A vármegyei termés jelentés István-Tudományegyetem hit-,jog
és állam-, orvos-, bölcsészettudo 

szerint a gyomai és szeghalmi
mAnyi, ennek mathematikai és

járásban ,a szikes talaj miatt, más
részt aszály folytán gyengébb ter- lermészettudományi csoporjára a

rendes beiratkozás az 1937-38.
més mutatkozik. Egyébbkénl a
termés kielégitő, sőt az els5 t Inév I. félévére szeptember hó
becslésnél jobb. 1-l6-ig tart. Dékáni engedéllyel

beiratkozni szeptember 16-20-ig,
Tizenegyezer leány csont- recloti engedéllyel szeptember

jával díszitett kripta. A füne- 21-30- ig lehet. A felvételi kér
ményes szépségü Szent Orsolya vényeket az illetékes karhoz ci m
királykisasszony és tizenegyezer zetten 1937 augusztus hó l és 31
védanu halált halt tár~nöjél1ek közt kell benyujlaní. Eredeti oki-
gyönyörű legendájáról és a vérta ratok szükségesek. Adékáni hiva-
nuk csont jával diszitett sirjáról kö- talok csak kellőleg fel szerelt kér-
zöl pompás illusztrációvaj ellátott vényeket fogadnak el. Akik tandij
cikkel Tolnai Világlapja. uj száma. mentességért folyamodnak, kérel

Sok más érdekes riporton kivül a müket az illelékes karhoz ]937.
legkiválóbb magyar irók novellái!,
nagyszerű folytatásos regényt és szeptember l-ig nyujtják be

közel száz remek fényképet talál Részletes tájékoztatás jelent meg

az olvasó a népszerü képeslapban. a Budapesti Közlönyben, s felvi

Tolnai Világlapja egy száma 20 fill. lágosítást nyujt a reclori hivalal.

~DU.l!IJUIlll!lUU~IlJIlIUWImUl!IJgllll!l.
~ ~
~ Tisztelettel hozom a t. gazdaközönség tudomására, ~

~ hogy elvállaltam az ~

I "ALFA SEDATOR" I
~ mezőgazdasági ~épgyár helyi képviseletét és rak- ~
~ táron tartok ~

it RÉPAVAGÓT. TARCSAS SZECS- I
'!ED KAVAGÓT, TENGERIMORZSO- '€I LOT,_ GYORSFOLLESZTÓT, stb. I
~ amely gépek Kossuth Lajos-u. 45 alatti lal(ásomon ~

~ megtekinthetök. ~

~ KEDVEZÖ FIZET~SI FELTÉTELEK! ~I Szíves látogatást kér KEREKES KÁROLY I
~6••••••a....a••••ft.MMft8~

SO. OOO sporthorgász Ma
gyarországon. Rendkivül érde
kes képekkel illusztrált cikket közöl
erről a Délibáb uj száma, amely
nagytel'jedelemben és gazdag tar
talomma/ jelent meg. Pompás il
lusztrált rádiómüsorokaf, nagysze
rű film rovatol és több mint száz
szebbnél szebb képet ta!ál az 01
vJSÓ a népszerű szinházi képes
Lpb,lll. Délibáb egy száma 20 fill.

Dr. Neményi Honfi fog· és száj
betegségek szakorvosa értesili kedves
betegeit, jó barátait és ismerőseit, hogy
rendelője telefonszáma 52.

Az on által tervbe vett
fjatalkoruak hétvégiűdűltetésea

jeJenlkezök kevés létszámára való
tekintellel aug. i5-én el maradt,
kellö számu - minél több - je
lentkezés esetén az űdűlletés f. hó
29-én fog megtartatni Gyomán.
Jdentkezni a megbizottnál lehetö
leg a hivatalos órák alat! lehet

f. hó 26 ig.

At Árpád-ünepségen a Pusz
taszeri Árpád Egyesület meghivá
sára és Békésvármegye megbizásá
ból az ünnepi beszédet Csernus
Mihály apát-plebános mondja majd
szeptember 5-én,

Endrődinóta-est. Endrőd köz
ség jegyzöi-és tisztvisetőkara és
az endrődi Iparos Dalkör közös
rendezé~ben dr. Sal bán Jenö fő

szolgabiró és Csernus Mihály apát
plébános fövédnöksége alatt agusz
tus 22-én délután 3 órai kezdeltel
nagy népünnepély t rendez a köz
ségi ligeiben, amelyen Murgács
Kálmán ddlköIlö is szerepel. Az
ünnepi hangverseny este 8 órakor
ke; dödik. a befolyó tiszlajövedelem
a jegyzöálvák és az Iparos Dalkör
felsegítésére furdiltatik

A köröstarcsai ásatások be
fejeződrek. A leletek 2700 éves
bl'onzlwrszakl'ó' való lakások, to
vábbá jazh;-szarmata, telepiilésel<.
Nem ritkaságok, de értékesek. A
gyulai és csabai muzeumba ke
rültek.

Előléptetés. Dr. vitéz Haviár
Gyula közjegyzőneka kormányzó
a századosi cimet adományozta.

Köszönet nyilvánítás. G. Nagy
Lidia a gyomai napközi otthon
részére 10 pengőt és játékokat
küldött A gyomai NEP vezelösé
ge ezuton mond köszönetet érle.

A gyomai NEP napközi ottho
na a nyár végeztéve! bezárja
kapuit. A, kis gzermekek iskolába
mennek. Augusztus 29-én délután
4 órakor kedves kis:l záróünnepé
Iyen búcsúznak a gyermekek az
otthontó\. A szülőket és minden
érdeklődött szivesen meghiv erre,
a besenyszegi iskolába a gyomai
NEP vezelősé.~e.
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* **
11.43 21.43 ind Gyoma p u. érk. 6.22
17_55 21.55 érle Endrőd templom-tér ind. 610

*) Csak hétköznap **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik Viteldij: 50 fillér.

Eladó 40 kat. hold szép fástanyával
bőséges gazdasági épületekkel. - Bér
beadó 60 nl. hold tanyaföld ga7dasági
épüretekkel felszerelve, 6 évre a föld
első osztályu kevés másodosztály' van
benne. - A nyilasi iskola mellett 3
köblös föld eladó igen olcsó áron. 
Eladó 800 négyszögöl pocoskerli sző

lővel és gyűmö!csössel. - Eladó a
Petőfi utcában egy Mz jutányos áron
a legjobb helyen. - A Berzsenyi ul
dban egy 2 szobás mellékhelységekkel
ellátott családi ház. - Érdel<lődök for
duljanak Iisó Balázs ingatlan közveti
tőhöz.

ublikáció
Magas foku, zamatos rizlingbor

literenként 40 fillérért kapható Ke
rekes Károly borkereskedőnél.

Fábián Béla Schwartz ballal
(Csudaballai) 400 hold földje elado. A
föld 1200 négyszögöles holdjának ára
300 pengő. AT. eladási és egyébb fel
tételek Harsányi László endrődi fő

jegyzönél megtudhatÓk. 2-2

Gróf Tisza István ut 62 sz, ház
eladó. Érdeklődni lehet Ailer András
nál Bocskai u. 57 sz. alatt. 3-3

Sebessy János sütömesler Gróf
Tisza István utcai háza eladó. l-l

özV". H. Kovács Gyulánénak több
öl Szalmája van eladó. Arany lános utca
4s~ 2-2

Szuperfoszfát mOtrágya augusztus
hó végéig történő szállításra Wagner
Márlan fiai fakereskedö cégnél elője·

gyezhető. x-3

özv. Szilágyi istvánné Kossuth L.
utca 19 sz. alatti 3 szobás lakása ki
adr). Ugyanott diófa ebédlő van eladó.

2-2
Saroküzlet berendezéssel együtt,

nagyforgaJmu helyen október l-től ki
adó. Horthy Miklós út 51 szám. 4-4

Használt játékokat kérünk a nap
közi otthon szegény gyermekti réSLére.
Atveszi a beseny~zegi iskola vagy a Bé
késmegyei Ált. Takarékpénztár.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.

Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma

felelős üzemvezetö: Wal/sch Mihály.
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l,OLCSÓBB A BOR II
·m~n; af íS~~d;V~Z •

I egy liter kadarka vagyI
fehér fejtett ujbor Soltvad-
kert állomásra kiszállitva
s leladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis

I
50lileren felüli rendeléstI
fogadok el. Hordót dijmen-
tesen adok a szállitas tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétklii-

I
dés utánvéttel. Egy pengőI
levélbélyeg ellenében kül-

. dök mintát a borból min
tásdobozban, bérment~e.

Soraim kellemes édeskés,

I
tiszta, tökéletes zamatuakI

és n e m savanyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete

Soltvadkert, Pestmegve.

L~~4I~~wWY"'ü~

IMO

Oklóber 3.: OySC-TSCr TAC-I
t:TK. KoTE Gyl K

Október 10: l\Uv\ÁV GySC,
GyTK TSC, MAFC-KúTE, TAC
Mtörekvé c •

Október 17: Mtörekvét--GyTK.
GySC-MAFC, ETK-MMÁV, KoTE
TAC.

Október 24 : TSC-ETK. M~FC
Mtörekvé~, GyTK MMÁV.

Október 31.: MtörekvéE-KoTE,
TAC-MAFe.

November 7 : MMÁV TSC.

Ilk11111Ii!liIIIA#!X;ill

Móricz Zsigmond szinmüve
filmen.

FŐSZEREPLŐK:

SODllogyi Erzsi, VhvA....
ry Mariska, Vaszary
Piri, Berky Lili, SAghi
Györgyi, Jávor Pál,
DeUy Ferenc, Gózon

Gyula, Gárdonyi
Lajos.

A műsor kiegészítve:

Ding-Dong
él Lunaparkban

vigjáték és

Magyar
VilághiJl~adó

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1937. augusztus 20-án Szent
István napján és augusztus 22
én vasárnap fél 7 és 9 órakor

A :IDagyar fil:IDek
koronája!

NEM ÉLHETEK
MUZSIKASZÓ

NÉLKÜL

az egyes biró elé, hogy az 1937
-38-JS bajnoki évben a "Békési
alcsoport" helyett a "Sár réli al
csoport" -ba n szerepe 'hessen. A
BIS E kéreimét az egyesbiló az
Elnökség elé terjesztelte, a SOrso
lásban azért nem szerepel egyelőre

aBISE.

A mezőberé.nyi Tex il bene
vezte II cSapatát a II. oszt. "Bé
kési al csoporl "-jába, az egyes
biró azonban a csabaiak közé
akarja heosztani Emiatt a Tex'il
Rück Ádám intéző utján p:masz
szal fordult a OLASZ-hoz.

Augusztus 22-iki Ifj. bJjnoki
mérkőzés: Mezőlúron MMÁV
GySe.

Az alszövetség elnöksége el
ha!ározta, hogy SZf p'ember 19-2n
alszövetségi napol tart s ennek
keretében a békéscsabai körzet és
'l mezótúri körzet között ifjúsági
válogatott mérközésl rendez. U
gyanazon a nöpon DÉL váloga
tott csapa~a le lansmérkőzést ját
szik KELET vá logatottja ellen
Debrecenben

Simon volt ETK játékos nem
szerepel többé régi egyesü/eiében,
mivel a Ganz Tf-belépett

Endrőd -Gyoma-Szeghalom- Berettyóujfalu:
* **

610 ind. Endrőd templom-tér . . érk. 17.55 2J.55
6 36 ~ G t 17_34 21.37: yoma " . ': ._
7.27 Szeghalom p_ u.. 16.45 20.48
857 Berettyóujfalll p. u. . 14 00 19.11
9.03 érk. " községháza . ind. 13 50 19.05

*) Csak hétköznap - **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik.
Menet-jegy; Szeghalomra P 2.30. Beretlyóujfaluba P 5.10.
Menettérti-jegy: P 4.-. P 950.

Feltételes megál16hely: Gyoma-·halmagyi Olvasókör és FI erjés.

"MAvAUTI6 NyARI AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. május 22-töl 1937. október 2-ig.

Gyoma-Endrőd:

Endrőd-Gyoma- Püspökladány-Debrecen:
* **

6.10 ind. Endrőd lemplom-tér . érk. 17 55 21.55

6.36 I Gyoma " .. . t 17.34 21 37
7_27 Szegh~lom p. u. . . 16.45 20.48
8.3) Püspökladilny. . 15.37 18.52
915 , Hajdllszoboszl6. . ., 14 53 18.10
9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 14)5 I7.3D

*) Csak hétköznap - **) csak vasárnap és ünnepnap kezlekedik..
Menet-jegy; Endrödre - 50 Menettérti-jegy: Endrödre - .80 P

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus70boszlóra P 5_90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti-jegy:" P 4.-. P 10-50. P 12.50.

Békési alcsoport őszi

sorsolása:

Augusztus 22 : ETK-Mtörekvés,
GySC-GyTK, TAC-MMÁV

Augusztus 29.: KoTE-Tolhos
SC, MAFC ETK, GyTK T AC,
Mtörekvés-GySe.

Szeptember 5.: MMÁV-MAFC,
ETK-GyTK, GySe- KoTE, TSC
Mlörekvés.

Szeptember 12.: MAFC-TSC,
M'örekv~~'-Mi\'\ÁV, Kl/TE ETK,
TAC-GySe.

Szeplember 26: TSC-TAC,
MMÁV - KoTE, GyTK - MAFC,
ETK-GySc.

GySC...GyTK
Az elmult bajnoki év az egész

fordulóban nagy csalódást keltell,
mivel az egész bajnoki év össz
eredménye semmi esetre sem
voll kielégilő. Az ennek az oka,
hogy a jálékosok nem ve: ték elég
komolyan a mérkőz( s ~ket, elfelejt
ket. ve arról, hogy az áldozatkész
és sokat drukko'ó, lelkes sportplr
toló közönség kielégilő eredmé
nyeket várt volna. Hagyjuk az
elmultat és a fejmosást, készüljünk
fel az uj bajnoki évre, mely 22-én
a helyi derby mérkőzéssel kezdő

dik. Ebben több bajnoki mérkő

zésen a GyTK lelkes csapata a
favorit, ezen a mérkőzésen látszik
meg, hogy ha a GyTK küzdelli
akar, tud is. Ragadjon tehát az
uj bajnoki évben játékos linkra a
küzdenitudás és mindenkori
akarás egy szivvel, egy lélekkel
a II forrjon eiSgyé. Legyen közöltük
állandMult béke, 5zerete t ,megérlés
és ezen jótulajdonságok összpon
tosuljanak az 1937/38 bajnoki
tabella első helyén. Ezt kivánja a
játékosainktól a mindenre áldozat
ké:;z vezetőség és a le kes spor:
pártoló közönség. Végre ez az uj
bajnoki év szolgáljon agyomaiak
örömére.

A vasárnapi derby-mérkőzésre

mindkét gyomai csapat a leg
jobbjait küldi a küzdelembe, mig
a GySC szeretne revancsol venni
az eddigi vereségekért, a GyTK
pedig megakarja tartani győzelmi

sorozatait l'iváiisa felett. A vasár
nJpi derbyn a GyTK gyözelme
várható. Csáky Dániel

GyAC-6ySC 4-O (2-O).
Gyoma: vezette Takács.

F. hó 15-én a Gyulai AC csa
patát lát/a vendégül a GySC A
két csapat találkozója szép mér
közest hozott, a kedvezöllen idő

azonban za arólag hatott rá. A
GyAC csapata 4 tartalékkal álli fel,
Jó együttes, kik az új bajnoki év
ben meglepetésekkel is előállhat

nak, küiönösen csatársora dolgo
zoU jól, A GySC elég szilárdan
állta helyét és sok Gy AC táma
dást telt ártalmatlanná. A GySC
fialal játékosai mind fejlödésben
vannak, rendszeres foglalkoztatás
esetén komolyan számításba jö
hetnek. Nagy hálrányukra van az,
hogy hamar zavarba jönnek és
ilyenkor bizonytalanná válnak_
Öregebb játékosai a GySC-nek
mind nyugdijba valók, kicserél en
dők fialalakkal. Cs. D.

Sporthirek.
Biróküldés. GySC-GyTK:

H !Vas László (Békésröl) ETK
MTörekvés: Kereki (Békésről)

TAC-MMÁV: dr. Magyar (Me
zötÚI).

Bise azt a kérelmet terje,z!el!e
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ELŐFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

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

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

Felelős szerkesztő: WAGNER MA~TON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
Glioma, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyha;;ábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnéj 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésné! 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 2ó százalék kedvezményt adunk. .

arat a szovjet

9.180 P
67,065 ..
7,675 "

JO,265 "

Ágyuval
Az angol árutőzsdékeri nagy

fe1tünést keltettek azok a hirek,
hogy nagymennyiségü szovjet
orosz buza van uton Anglia
kikötőjébe. Az utolsó huszon
négy órában egész gabonafloHa
indult el Anglia felé Oroszor
szágból és az angolok már
számolnak is azzal a lehető

sé~gel, hogy uj buzadömpingre
készül a szovjet.

Ezzel a hirrel egyidejüleg a
nagy angol és amerikai lapok
moszkvai tudósitói óriási élel
miszer hiányról számolnak be
és azt állitják, hogy a szovjet
lakossága éhinség előtt áll. Az
erőltetett buzaeladások tehát,
- amennyiben ezek a hirek
megfelelnek a valóságnak és
nem valami tőzsdei spekuláció
céljait szolgálják - nem jelen
tik tehát azt, mintha árubőség

lenne Oroszországban, hanem.
a szovjel könyörlelen gazdasá
gi polilikáját jelzik.

Egy másik film!

A Dnyeszter szovjetfelőli

partjáról valamelyik nap erős

ágyuzás és puskaropogás hal
latszott. Kitünt aztán, hogy a
lakosság - mint már máskor
is tette - nem akarta beszol
gáUatni az idei termést, hanem
ellenszegült a rekviráló kato
naságnak. Erre a vóröshadsereg
kalonái iüz alá vették aDnyesz
ter-menti helységet és gép
puskával, ágyuval tönkrelőlte.

Mert Szovjet-Oroszországban
zendülésnek hivják, ha a föld
népe ragaszkodik a terméshez,
ahhoz a terméshez, amihez
mégis csak van valami köze
az ő szorgalmának is. Igy fest
az élet a vörös paradicsomban,
amely már távolról sem mulat
olyan jól, ahogy azt a jól irá
nyitot propaganda sokáig el
tudta bitetni a baloldali elemek
kel. Hálha még a Dnyeszter
innenső partjáról látnák! II

A harmadik film!

A már több, mint egy éve
tartó spanyol háboru t és a

Hogy lehet az, hogy ez ellen
az őrület ellen csak Mussolini,
Hitler uralma és Japán mer

most megindult kinai háborut szembeszállni?
a szovjet-orosz vezérkar irá- Mi nagy árát fizeUük meg
nyitja; a spanyol és kinai vö- ennek a világmegváltó állam
rösöket a szovjet latja el hadi- forma kikisérlelezésének, de
anyaggal; a bomlasztó propa- használt is, mert eltekintve a
gandát az egész emberiség jólfizeleU állásokban lévő pesti
között a szovjet pénzeli; mind· kommunistáktól, ilt, a vidéken
ez a sok vér, vér és ismét nincs már olyan kótyagós ma
csak vér azért folyik, hogyagyar, akit be lehetne mégegy
hatalmon lévő marxista őrültek Iszer ugratni ezekkel a néprneg-
kiuralkodhassák magukat. váHó maszlagokkal.

erületi és vármegyei
tüzoltóverseny

ezöberényben
Augusztus 15·én nagy napja Itották meg, utána a Békésvár

volt Mezőberény lüzoltó-testü- megyei TüzoHó Szövetség ren
letének, amely ujonnan alaku- des évi közgyülését tartották
lásának 25 éves évfordulóját meg dr. Ugrin László, szarvasi
ünnepelte. főszolgabíró, ügyvezető elnök-

Tudni kell, hogy alig van lete alatt. Dr. Szilágyi Lajos,
vármegyénkben még község, országos felügyelő hatalmas
amely a tüzoltó-intézményét beszédet mondott és elismeré
annyira becsülné és támogatná, sét fejezte ki a békésvármegyei
mint Mezőberény. Igy érthető, tüzrendészeli állapotok felett.
hogy az ünnepély nemcsak A délutáni vármegyei verse·
a tüzoltó-tesHiletnek, hanem nyen résztvettek: Gyoma, End
egész Mezőberény községnek röd, Öcsöd, Csorvás, Gyulavári,
az ünnepélye volt. Nagyban Békés, Szententornya, Körös
emelte az ünnepély' fényét és tarcsa, Vésztő, Szarvas, Kon
sulyát; hogyazon dr. Szilágyi doros, Ujkigyós és Békésszent.
Lajos, cs. és kir. kamarás, I andrás tüzoltó csapatai. A kerü
Bihar-vármegye föispánja, 01'- leti versenyen a békésmegyei
szágos tüzrendészeli felügyelő csapatokon kivül Derecske, Tö
is jelen volt. A vármegyei tüz- rökszentmiklós, Mezőtur, Okány
oltólestületeken kivül Jász- és Báránd csapatai vettek részt.
Nagykun-Szolnok vármegyéből Örömmel számolunk be arról,
és Bihar vármegyéből több hogyamozdonyfecskendő 9-es
község és város tíizoltócsapata gyorsszerelésben Endrőd csa
is résztvett az ünnepélyen és pata nyerte meg al': első dijat.
versenyen. A vezénylöi vándorverseny di-

Kora reggeltől vonaton és jál pedig Szabó József, endrődi
autókon érkeztek meg az egyes parancsnok nyerte el.
tüzoltócsapalok, tiz órakor a A nagy gonddal és ügyszere
Hősö~ emlékmüvé~él, közös tettel megrendezett ünnepély,
istentisztelet volt. TIZ ora után _ ..
é k tt d S 'lá . L . dacára a nagyszámu kozonség-r eze meg r. ZI gYl aJos, . _ " ..
országos felügyelő és az ünne- nek, mmden zokkeno néllml
pélyes fogadtatás után szem- folyt le és nagy becsületére vá
lét tarlolt a kivonult tüzoltók lik nemcsak amezőberényi

felett. Először amezőberényi tüzoltótes(ületnek, hanem Me
tüzoltó-(estülel diszgyülését tar- zőberény egész lakosságának is.

KözségCInk jövő évi

költségvetése
A község házi pénzlárának

1938. évi költség előirányzatát
f. hó 24-én tárgyalta a képvi
selő testület. A szükségletet
246.368 P-ben," a fedezetet
152.490 P·ben állapitották meg,
igya pótadóval fedezendő ösz
szeg 93.878 P, melynek fedezé
sére 73 %-os pótadó válik szük
ségessé.

A beruházásokra és ezzel
azonos te.Imészetü átmeneti ki
adásokra 29. 578P van előirá

nyozva, ami 20. 79-%os póla
dót igényel. Ilyen beruházás
pl. a ravatalozók kötelező épi
tése, kutak rendbehozása stb.

Vámos uti alapköltségvetést
1760 P szükséglet és ugyanany
nyi fedezet mellett hagyták
jóvá.

Részletezés:
Igazgatási kiadás 82,516 P
Adókezelés 5,2iO ..
Tűzrendészet 16,338 "
Közegés"lség 26,555 "
Tanűgy 29,761 "
Közművelődés 1,275 "
Szegényűgy 18,311.. 3,6iO ..
Közlekedés 16,860" 13,658"
Vagyonigazgatás 9,964.. 37,037 "

Összesen: 206,790 P 148,490 P

Beruházási kiadás 5,336 P - . - p
Átmeneti 24,242" 4,000 "

Összesen: 29,578 P 4,000 P

ADÓELENGEDÉS
A következő miniszteri leira

tot olvastuk: A törvény inten
tióit követve, a károsult gazdák
sulyos helyzetére való tekintet·
tel elrendelem, hogy az olyan
müvelt vagy megmüvelésre szánt
nagyobb összefüggö terület föld.
adója és járadékai kétharmad
részben elengedtessenek luelyek
a rendkivüli csapadék folytán
keletkezett árviz következtében
levezethetők nem voltak. Nem
vonatkozik olyan földekre, ame
lyek egyébbként is ki vannak
ennek téve s már alacsonyabb
minöségü oszlályba tartoznak.
Olyan területekről van szó,
amelyek egyálLalán nem vollak
bevethetök.
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világ nyomdatulajdo
nosainak kongresszusa

udapesten

bánik II beteggel vagy mindazon
tárg)'akkal, amelyeket a beteg
bepiszkplt. Veszedelmes az
olyan élei vagy innivaló elfo
gyasztása, amelyből· a beteg
evett vagy ivott. A betegség
terjesztése szemponljából igen
veszedelmesek azok a legyek,
amelyek a beteg ürülékére száll
nak, mert ezek a ragályt (Ier
tőző anyagot) messzire elhur
colhatják. Sokan megkaphatják
a bajt akkor, ha a lifuszos
ember ürüléke, vizelete, köpete,
mosó- vagy mosdóvize kutba,
forrásba vagy más ivóvizbe jut.
A tifusz leginkább arra ragad át,
aki magát és lakását tiszlátla
nul tartja, aki gyomrát étellel,
vagy egyébbel elrontoUa és
általában mértéktelenül él.

3. Aki a tifusztól meg akarja
magát óvni, a következőket

kell belarlania:
Minden étkezés elöli és nlin

den eseiben, ha magát be
szennyezte, szappannal mosson
kezet. .

Lakását légyhálóval (az abla
kolu'a alkalmazott organtin
vagy síírií dróthálóval) óvja
meg a betolakodó legyek ellen.

Lakása helyiségeiben allral
mazzon légyfogópapirost, . vagy
más módon irlsa a leg-yeket.
Lehetőleg lrissen fözött vagy

sütöH eledellel éljen.
Ivásra csak olyan vizet hasz

náljon, amelyhez semmiféle
szenny nem juthalott. Ha
gyanu van arra, hogya viz

ruházási amortizáció után is
ho'danként 100 P. hasznot is
tud a gazda elérni. Ezek az
adatok meggyőznekárról, hogy
az öntözés olyan beruházás,

mely bőven meghozza jtltalmál,
s ha a müszaki munkálatok
megindulnak, ebbe bele kell
kapcsolódni.

kelő helyen elsőnek, közel egy
órás beszédet mondoll Knu
Imre, a typográfiai stílus idő

szerükérdéseiről

Tudnivalók a has

tifuszról
1. A hastifusz ragadós (fer

tőző) betegség, amely könnyen
halálossá válhat, még akkor is,
ha aránylag enyhe lefolyásul1ak
igérkezik' Éppen ezért, mihelyt
vaIaid betegnek érzi magát,
azonnal forduljon orvoshoz.

2. A' fertöző (betegséget elő

idéző) anyag a tifuszbeteg ürü
lékében és vileletében van, de
néha nyálában és köpetében is
előfordul, s könnyen átragad
hat arra, aki óvatosság nélkül

Ne felejtsük el, hogya gaz
dák többsége még nem érti az
öntözés technikáját. A szaksze
rűen kezelt rétek még nagyobb
pluszt mutatnak.

Ahol folyó viz van, mint
nálunk is, az üzemköHségek 50
O/o-al kevesebbek. Hiteles ada-.I
tok szerint, ilyen helyen, a be-

Kedden nyitoUa meg nurne
missza Géza iparügyi és keres
kedelmi miniszter azt a nagy
szabásu kongresszust, amelyre
a világ minden részéből, mint
egy 400 nyomdatulajdonos ér
kezelt a fővárosba. Eljött Austen
Leigh a nemzetközi iroda el
nöke, 75 tagu angol küldöttség
gel, 70 fagu német kii/döltség,
8 tagu francia delegáció, Ame
rika, Dél-Afrika J. J. Kruger
őrnaggyal képviseltette magát.
Hollandia, Svájc és valamennyi
európai állam elküldötte kép
viselőjét

A tulajdonképpeni kongresz
szus szerdán és csütörtökön
volt. A két napon összesen 6
ország kiküldöttje (37 ország
közül) tartott előadást. Az el
nöki megnyitó után, igen elő-

Magyarországon az első állandó
szinház száz évvel ezelőtt, 1837.
aug. 22. én tartotta az elsö elő

adást. Addig csak a vándorszi·
nészek ekhós szekerei döcögtek
az országulakon. Hősök voltak
ők, uUörői a mai szinházi kul
turának. Az első állandó haj
lékban is harcolni keHel! a né
met szó ellen. Az elnyomatás
éveiben Ök őrizték a magyar
szellem pislogó mécsét Mai
feladatuk sem kicsiny, meg'
kell menteni a tervszerüen el
rontott közizlésf, közönséget
keH nevelni. Vajjon utódaink
is olyan büszkén fognak reánk
emlékezni, mint mi a Nemzeti
Szinház alapitóira?

Százéves a Nemzeti
. szinház

Az öntözés nagy
jövedelmezősége

A vizgazdálkodás még igen
fiatal országunkban es szaksze
rünek sem igen nevezhetö. Mé
gis az 1930 ófa elért és szá
mokban meglevő eredmények
ből láthatjuk, hogy száz száza
lékos jövedelmet is hozhat. Az
öntözött rétek termésátlaga
1930-és 34. kÖZÖl t k. boj dan
ként 24 39 q. széna volt. az
országos átlagnál (14. 8) 95q.
val több. Ez 53.4%-os lermés
többlet.

Szeptember hónapban megp

kezdodik az iskolásgyermekek
egészségügyi vizsgálata

Irta: Dr. Szilágyi ferenc m. kir. tisztiorvos.

Az iskolásgyermekek egész
ségügyi vizsgálata és további
állandó orvosi felügyelete az
általános egészségvédelmi szol
gálatnak egy része Az általános
egészségvédelem főcélja min
denki egészségének, tehát :öl

közegészségnek a megőrzése, a
mindnyájunkat fenyegető beteg·
ségek elhárítása, megelőzése a
csecsemőkortól kezdve az egész
életen keresztül. Ez a munka
tehát állandó küzdelmet jelent
a különböző, mindenkit meg·
tiímadó, ugynevezett: nÉ'pbeteg
ségek, fertőzőbajok és ezek
százféle okai ellen.

Az egészségvédelmi munká

nak, mint küzdelemnek felleg
várai az Egészségházak. Ilyenek
községeinkben rövidesen meg
valósulnak. Ezekben nyer el
helyezést várószoba, zuhany
fürdő, orvosi tanácsadó-helyi
ség, lüdőbeteggondozó, iskola
fogászati rendelő, anya és cse-

csemővédőIntézet, szülőszoba,

esetleg napközi· otthon stb.
Tehát mind olyan nagyszerü
intézmény, amire a jövő nem
zedék egészsége szempontjából
mulhatat1an szükség van.

Addig is, mig községünkben
felépül egy ilyen Egészségház,
az iskolaegészségügyi munkát
a jövő hónapban megkezdjük
és pedig az óvodás és iskolás
gyermekek részletes és pontos
egészségügyi vizsgálatával és
folytatj uk a további állandó
orvosi ellenőrzéssel.A születés
től az óvodákorig a helybeli
Stefánia védőintézet kb. 10 éve
végzi a nagyszerü és eredmé
nyes egészségvédö munkát, most
az óvodás és iskolásgyermekek
re kiterjedő munka szervesen
bekapcsolódik az általános e
gészségvédelmi szolgálatba.

A jövö reménységének: a
magyar gyermeknek egészségi
állapotát ugyanis az óvodákban

és iskolákban tudjuk egysége
sen áttekinteni, megismerni és
itt leszünk képesek azokat a
szükséges intézkedéseket is
életbe léptetni, amelyek egyes
lappangó, vagy fenyegető beteg
ségek megelőzésére vannak
hivatva.

Az iskolaegészségügyi munka
orvosi vizsgálatokkal kezdődik,

folytatódik a rendszeres eHen
őrzésekkel, kiterjed a szak
szerü egészségügyi oktatásra és
nevelésre, azonkivül alkalmat
ad arra is, hogy a tanÍtósze
mélyzet és a szülök figyeimét
rátereljiik azon testi és szellemi
fogyatkozásI a, amelyekről eset
leg ludomásuk sem volt és
amelyeknek elhanyagolása egy
egész életre kiterjedő, sőt

helyrehozhatatlan sulyos követ
kezményekkel járhat.

A vizsgálatok az óvodában
legalább egyszer, az iskoláskor
ban pedig háromszor: az első,

harmadik és hatodik osztály
ban történnek. Minden gyer
mek Egészségügyi Törzslapot
kap, amelynek megfelelő rova
taiba a vizsgáló orvos beirja a
talált adatokat. Egy ilyen törzs
lap végigkiséri a gyermeket az
iskolakoron, sőt a későbbi élet·

években is hasznos utmutatóul
szolgálhat.

A részletes orvosi vizsgálat
kíterjed a gyermek sulyára,
magasságának, hőmérsékleté

nek, látásának, haUásának, tisz
taságának, bőrének és belső

szerveinek stb. megfigyelésére.
Minden gyermeknél börpró'

bát végzünk a gümőkóros fertő

zöHség eldöntésére.
Ezen viszgálatok által elér

jük azt, hogy az óvodába, illeve
is~olába olyan gyermek kerül,
akire az iskoláztatás nem veszé
lyes, de aki maga sem veszélyez
teli a tanítószemélyzet, vagy
tanuló társai egészségél (gümő
kór, fertőzőbetegségek stb.) A
testileg fogyatékosokat szakor
vos elé álliljuk és aszülöknek
meg lesz a lehetőségük, hogy
idejében megfelelő orvosi keze
lést nyujtsanak egészségesnek
vélt gyermekeiknek.

A beteg fogazatu tanuló fog
orvosi kezelésbe kerül, a sze
gények ingyenesen. A szem·
gyengéket szakorvosi kezelésre
utaljuk, szegénység esetén in
gyen szemüveget kapnak stb.
Az egyéb testi hibában szenve
dő tanulókat ugyancsak szak
or,osi kezelésbe vesszük, szú-
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A közkedvelt Csepel, Turán, Toroc:l:k6, Kühen (;s OJ:nega kerékpárok
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Nagy választék kerékpár gummikban. - Szortírozott alkatrész raktár minden gyártmányu kerékpárhoz !
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Szent István ünnepe
Évről évre növekedő fénnyel

és öntudatosabb lélekkel hódo
lunk első királyunk emlékének.
Felkerekedik az egész ország,
a bölcs és erős szent-jobb felé,
mely épp oly hallhatatlan, mint
a nagy király alkotásai.

Az ünnepségek lezajlottak a
fövárosban és a vidéken. De
ne felejtsük el a hétköznapo
kon sem, e~t az igazán világ
történelmi nagyságot, aki, hála
Isten, a miénk volt. Jusson

és nem gondoljuk meg a leg
egyszerübb dolgokat, amikor
gyümölcsfát veszünk.

Nem gondoljuk meg, hogy
amikor gyümölcsfát ültetünk,
40-50 évre szól a munkánk
és az oltványt, ha megbizható
helyen vesszük, csak egyszer
kell megfizetni.

Azt is elfelejtjük sokszor,
hogy a komoly faiskolák a jó
fájukat maguk adják el és nem
a »kedvezményes" akciók ren
delkezésére bocsáj Iják Nem
érne annyi embert keserves
csalódás és nem érné annyi kár
gyümölcstermesztésünk ügyét,
ha gondolkodnánk egy kicsit,
amikor a különféle akciók hir
detéseit olvassuk!

Száz szónak is egy a vége. A
gyümölcs termesztés alapja és
sikerének első feltétele a jó olt
vány értéke a fajtájában van,
erre keresünk tehát biztosité
kot, ha ültetünk, mert ez és
csak ez a fontos.

Nem lehet ugyanis elégszer
ismételni, hogy azt a gyümölcs
fát, amelyet komoly faiskolá
ban sze.rzünk be, csak egyszer
fizetjük meg!

SZALÓKI ISTVAN
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ISKOLARUHA fiúk részére, tartós, jó szövetböt
számonkérit 70 fillér emelkedés

ESŐKABÁT --

ÁTMENETI KABÁT

FELÖLTŐ- ÉS ÁTMENETI KABÁT

vány, még a szakember előtt is.
Csak évek mulva, mikor meg
hozzák első gyümölcsüket, de
rül ki, hogy olyan fajtájuak-e a
fáim, mint amilyenekre talán
egész megélhetésemet alapi
tottam.

Mi következik ebből? Ter
mészetesen nem az, hogy gyü
mölcsfát venni tehát veszélyes
dolog. Csak ismeretlen kerté·
szetek nevében házaló ügynö
köktől, no meg a mindenféle
"kedvezményes" gyümölcsfaak
cióktól kell tartózkodni, de
ezektöl aztán feltétlenül. Aki
megbizható, komoly faiskolához
fordul, bizalommal várhatja az
időt, amikor fái gyümölcsözni
és jövedelmezni kezdenek.

Aztán jó tudni még valamit.
Amig egy vadgyümölcsmagból
kiadható oltvány lesz, esztendők
telnek el, esztendőkre terjedő

munkával, költséggel, gonddal
és kockázattal. Megfelelő alany
ra szemzett, helyesen nevelt,
minden bajtól megóvott és faj
tájában biztos oltványt tehát
olcsón adni lehet, de nevetsé
ges fillérekért adni nem lehet.
A filléres gyümölcsfa nagyon
drága! Akkor derül ez ki, ami
kor megérett rajta az első gyü
mölcs. Ha ugyan elél addig.

Mindezt mindenki tudja,
mégis beszélni kell· róla, mert
sokszor könnyelmüek vagyunk

végett.
8. Még nagy tifuszjárvány

idején is könnyen megmene
külhetünk a betegségtől, ba eze
ket a szabályokat betartjuk.

érintkeznek
7. Ha a hatóság a tifusz

elleni védőoltást elrendeli, ugy
mindenki, akinek még tifusza
nem volt, jelentkezzék oltás

Mindenki tudja, hogy a gyü
mölcsfaoltvány bizalmi cikk.
Értéke a fajtájában van, tehát
abban, hogy mit fog teremni.
A többit, ami még fontos egy
oltványnál, látni lehet. Látni az
oltvány alanyát, ami igen fon
tos, mert jórészt az alanytól
függ, hogy miképpen boldogul
az oltvány az uj talajban, ahová
a faiskolából kerül. Látni az
oltvány korát, pontosabban szól
va fiatalságát, ami szintén fon
tos, mert csak a kellően fiatal
oltvány tud zökkenő nélkül al
kalmazkodni uj helyéhez. Látni
lehet az oltványon azt is, hogy
mentes-e minden fertőző bajtól.

Csak a fajtáját nem látni,
holott az volna a legfontosabb.
A fajtája tekintetében zsákba
macska jóformán minden olt-

tőzést, ami ezen bajnál a leg
fontosabb szerepet játsza.

Az orvosi vizsgálatokon és
tanácsadásokon kivül igen fon
tos még, hogy a gyermekek
rendszeres egészségügyi oktatás
ban és nevelésben is részesül
jenek. Ezt maguk a tanítók,
orvosok, védőnők népszerü

. előadások, felolvasások, formá
jában végzik, de fontos, hogy
az iskolán kivül a családtagok
is részesüljenek ilyen felvilágo
sitásban, ezt közmüvelődési elő

adások, ujságcikkek stb. utján
igyekezünk a köztudatba bele
vinni. Az Egészségház idejében
a Védőnők családlátogatásaik al
kalmával mindezen nagyfontos
ságu felvilágositásokat minden
szülőnek készséggel megadják.

Látjuk tehál, hogy iskolásgyer
mekeink egészségvédelmi mun
kájának meginditásával igen
fontos állomásához érünk
Községünk közegészségügyének.
Mindenkinek kötelessége, hogy
ezen nemes feladatból arányo
san kivegye a maga részét és
minden igyekezettel segitse elő

a falusi egészségvédelem igazi
bástyájának: az Egészségház-
nak mielőbbi megépülését, mert
eredményes munkát ajövő nem
zedék egészségének jóirányban
való kialakulására csak ezen
intézménytől várhatunk.

szennyezett, ivás előtt fel kell
forraini és azután lehüteni.

Minden enni- és innivalót
aondosan fedve kell tartani,
~ h .hogy légy vagy más rovar ozza
ne férjen.

Evésben és ivásban legyen
mértéldetes.

Önmagát, ruházatát, ugyszin
tén lakását és ud"arát tartsa
tisztán.

Gondoskodni kell arról, hogy
minden háznál legyen árnyék
széle Ahol még nincsen, minél
hamarabb épiteni kell. Vigyázni
kell arra, hogy az egész ház
nép az árnyékszéken végezze
szükségét és az árnyékszék tar
talmát időnként oltott mésszel
le kell önteni.

4. A tituszos, valamint a
tifuszgyanus beteget az előljáró

ságnak azonnal be kell jelenteni.

5. Olyan házba, ahol tifu
szos beteg van belépni tilos.
Az ilyen ház piros szinü, ra
gályt jelző cédulával van meg
jelölve.

6: Ne menjünk tjfuszo~ halott
temetésére. A halott hozzálarto .
zóitóJ, valamint a halott háza
lájáfól könnyen megkaphatják
a betegséget azok, aki velük

lőiknek megfelelő tanácsot
adunk, stb.

Szükség esetén vérvizsgála
tokat végeztetünk, a hajbeteg
ségekben, bélférgességben, élős

diekben szenvedő gyermekek
rendes orvosi kezelésbl:'n része
sülnek. stb. A tisztálkodásra
leoalkalmasabbak az iskolai zu-

b .

hanyfürdők, ilyen talán nálunk
is megvalósitható lesz,ha másutt
nem, az Egészségliázban..

Az iskolaegészségügyi mun
kának legfontosabb tételét teszi
a aümőkóros gyermekek kivá
logatása. Ez - mint emlitet
tem - bőrpróba utján történik.
Ennek segitségével módunkban
van kiemelni a gümőkór-gyanus

gyermekeket (első kiválogatás).
A' gyanusak azután Röntgen
vizsgálat alá kerülnek (második
kiválogatás). Egy nagyszabásu
alkotás Vármegyénkrrek Rönt
gen-autóval való ellátása. Ezen
autó községenként sorraveszi a
gyanus gyermekeket, elvégzi a
sziíkséges "tüdőtöltéseket" stb.
A sulyosabb gümőkóros tanu
lót természetesen az iskolából
is .kitiltjuk. A nyilt giímőkór

ban (ferWzésképes) szenvedő

gyermekek elkülönítése, esetleg
külön ugynevezett:kerti, vagy
eraei iskolában való tanitása és
elhelyezése állal megakadá
lyozhatjuk a csaJádonbeliili fer-
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Hogyan termesszünk kopaszárpát?

megjelenik

s
Hétfón

iskolába akarják járatni, a lakás
vagy internátusi elhelyezés gondja
iban, tanulmányi előmenetel ellen
őrzésében a Magyar Szülők Szö
vetségének Pedagógiai Diákelhe
Jyező Osztálya nyujt segítséget
Részletes ismertetőt 30 fillér vá
laszbélyeg ellenében a Pedagógiai
Diákelhelyező Osztály küld.

A vasárnapi záróra-rendelet
tervezete szerint ugya városi.
mint a községi filszerüzlelek va
sárnap reggel 7 .órától 8 óráig
tarthalók nyitva. A pék- és tejcsar
nok fiókok, gyümölcsárusok va
sárnap reggel 6 Órától 9 óráig
tartható k nyitva, Mészáros és hen
tesüzletek vasárnap zárva tartan
dók. A cukrosboltok és a kizárÓlag
fagylalt árusitásával foglalkozó
üzletek is csak vasárnap reggel
7 óráig tarthatók nyitva.

A tojás sulyszerinti árusítá
sa. A Szegedi Kereskedelmi és
Iparkamra körkérdést intézett a
tojáskereskedöihez, akik egyértel
müen kivánatosnaktar1ják a tojás
sulyszerinti árusitását, mert ez
megneheziti a tojással való spe
kulációt és az apadt és állott to
jások értékesitésél.

A csabai alosztály egyetlen sportlapja
hétfón reggel ismét megjelenik. Kap
ható mindenütt. Ára: 12 fillér....~..~ .

ebből az alkalomból minden köz
lekedési alkalmatossággal a leg
könyebben lehessen megközeliteni.

Predmerszky Dezső felügye
lő áthelyezése. Akik a baromfi
akcióban résztvettek az elmult té
len, azok emlékeznek még Pred
merszky Dezső felilgyelőre, aki a
Külkereskedelmi Hivatal megbi
zottjaként többször keresett fel
bennünket Gyomán,és tar10tt szak
előa'dást valamint utbaigazitáso
kat adott a ketreces-csirke nevelé
sében. Predmerszky Dezsőt Kecs
kemétre helyezték át, ahol ugyan
csak a Külkereskedelmi Hivatal
megbizásából teljes it szolgálatot.
Sajnáljuk, hogy őt elveszítjük a
közelségünkből, mert mindig taná
csot adott, valahányszor hozzáfor
dultunk, pedig alig volt 1-2 sza
bad pillanata. Elbl!csuzásakor ki
látásba helyezte a további kapcso
latot a gyomai tenyésztőkkel, amit
Wagner Márton az el bucSilzás
kor a gyomai termelők nevében
megköszönt Predmerszky Dezső

felilgyelőnek és kérle őt, hogya
jövőben is támogassa a gyomai
tenyésztöket értékes szakludásával.

felhivás a magyar sziiIök
höz. Akik gyermekeiket budapesti

boronát vetés előtt, vetés után pelhető, mert a szem a kalász
könnyű fogast; könnyü hengert, ban marad.
s a henger után ismét fogas t. Szalmája egyenlő értékü a
Amelyik lalajon sörárpa jól sörárpa szalmájával, pelyvája
termelhelő, a kopaszárpa nagy éles, csak alomnak használható.
termést ad. Ápolása gyomirtás- Kezelése a magtárban hasonló
ból áll, aratása mint a sörár- a sörárpáéhoz.
páé. A kopaszárpa azonban Használhatósága : nehéz faj
nem pereg, mert a. szem szoro- sulyánál fogva igen lisztes,
san be van zárva a pelyvába, kenyérnek rozzsal keverve táp
innen van az, hogy szemper- láló kenyeret ad, kiváló tejelő

gés teljes érés csetén sincs. és hizó takarmány.
Tulérésbe mégsem szahad hagy- Termése: kat. holdanként
ni menni, mert az esetben a 8-16 métermázs, igen kere-
kalász törik le a szalmáról. seH cikk.'

.. Gépelésre csak szorosra álli- Ebböl az árpából csak 15
tott dobbal törlénhetik, s a métermázsa vetőmagot tudtunk
szemet a kalászvágóra kell szerezni. Aki érdeklődik, ango
ereszteni. Miután a szem zárt I31-ig jelentkezzék a Hombár
pelyvában van, nedvesen csé- szövetkezeIben.

~gWgg...g~..~gwuuu~~.....
I Tisztelettel hozom a t. gazdaközönség tudomására, I
~ hogy elválIaHam az ~

I "ALFA SEDATüR" I
2. mezögazdasági ~épgyár helyi képviseletét és rak- I
~ táron tartok· '@

'I RÉPAVAGOT, TARCsAs SZECS~ .1.
~ KAVAGOT, TENGERJMORZSO~I LOT, GYORSFOLLESZTŐT, stb. I
~ amely gépek Kossuth Lajos-u. 45 alatti lakásomon ~

~ megtekinthetök. ~

I KEDVEZŐ FIZETESI FELTÉTELEK! ~

~ Szives látogatást kér KEREKES KAROLY I
~•••M•••••""fi."fi•••fi.fi

EskUvöi hir. Fényes esküvö
volt f. hó 25-én d. u. 4 órakor a
református templomban. Gaál La
jos m. kir pénzügyőri fővigyázó

tartotta esküvőjét Felek Berta urle
ánnyaJ. A szertartást Harsányi
Pál esperes végezle. megszokott
meleg, atyai hangu beszéd
kiséreiében.

A gyomai polgári iskolában
a javító-és tantervkülönbözeti
vízsgálatok agusztus 31-én lesz
nek. A pótbeiratásokat szeptem
ber hó l-én és 2-Jn tartják. A
tanév ünnepélyes megnyitása
szeptern ber 3-án d. ('. lesz az
országzászló előtt. Ezt megeJözé
en évnyitó h:tentiszteletet tart min
den felekezet a saját templomában.

A gyomai napközi otthonban
vasárnapra hirdetett 2 órai finne
pély a besenyszegi iskola sűrgős

építkezési munkálatai miatt el
marad.

A független Kisgazdapárt
f. évi aguszlus hó 29-én, vasár
nap d. e. 10 órakor Mezőluron

a sportpályán. délután 1/4 4 óra
kor pedig Turkevén a régi
fogadó udvarán, Népgyülést tart
Vezérszónok Eckhardt Tibor lesz.

Az O.TI. tanonc üdülése.
Már mult v;}sárnapra volt tervbe
véve az O T.I. keretébe tartoLó
tanoncok egy napi üdülése, azon
ban el nem megfelelö számu
jelentkező hiányában elmaradt.
Jelenkezzenek tehát minél többen,
akik erre jogosultak, hogy egy
kellemes nil pot tölthes .;enek a
ligetben, ahol pihenés, szórakozás
és négyszeri bőséges étkezés
várja őket f hó 29-én.

A "Békési Hét" rendezösége
aguszlus hó 29-től szeptember 5
ig mindent felvonultat és szere
peltet, amire Békés büszke lehet.
Minden ipari szakma, a hires
kosárfonás, a magyar perzsa szö
nyegkészilés, a messze földön
hires gyümölcs- és konyhakerté
szet, méhészet hatalmas anyag
gal áll ki a nyilvánosság elé. Kü·
lőn nevezejessége lesz a hétnek
a békési szoba, amelyben az ős

eredeti békési népmüvészeti em
lékeket gyűjtik össze. A rendező

ség arról is gondoskodott, hogy

Vetőmagszükséglet . kat. hol
danként (80-81 kg. fajsuly
mellett) 100 kgr. A vetőmag,

miként II buza, pácolandó üszög
ellen, vetése rendes gabonasor
távolságra történik.

Talaj elökészitése: Legelő

nyösebb trágyázott kapás után
vetni, mely összel 7-8 collos
szántást kap, tavasszal nehéz

Ha akár évek hosszu során
át is vizsgáljuk a hazai termés
átlagokat, ugy feltünik, hogy
Dunántul kat. holdanként min
dig 2-3 q-val nagyobb a buza
termés, mint az ország többi
rés~én. Persze, gondolják sokan,
ott több az eső, jobban oszlik
el, stb., s elfelejtik, hogy az
ország legjobb talajai viszont
nem a Dunántul találhatók.
Ellenben Dunántul mezögaz
dálkodása okszerűbb.Jobb talaj
munkát aduak, mélyebben
szántanak, több az állat és az
istállótrágya. Mindezeket azon
ban nehéz számszeriien meg
fogni, hisz nehéz volna pId. a
szánlás mélységéről statisztikát
vezetni.

'{an azonban az okszerü
gazdálkodásnak egy biztos, pon
tosan kimutatható fokmérője,

ez a m ű t r á g Y a f o g y a s z
l á s. Dunántulraesik az or
szág szuperfoszfátfogyasztásá
nak 60 0/0-a, a többi országrész
re csak 32 %!

Ha viszont anagybirtokot
állítjuk szembe akisbirtokkal,
akkor is kb. hasonló a buza
termés különbsége a nagybir
tok javára, pedig nagybirtok az
ország minden részében beéke
lödve fekszik a ldsbir:okok
közön, tehát semmiféle termé
szeti különbség nincs köztük,
egyforma az időjárás, egyforma
a talaj, s mégis 2-3 q buza
termés a különbözet holdan
ként. Nyilvánvaló, hogy csakis
az emberben keresendő a hiba,
ha a termés nem kielégitő

A miitrágya statisztika ebben
a viszonylatban is ad felvilágo
silást, a nagybirtok ötször, hat
szor annyi szuperfoszfátot szór
el, mint a kisbirtok, s évente
rendszeresen alkalmazza azt.

eszünkbe, hogy azért vagyunk
európai kuHurnemzet, mert az
Ő áUamalkotó zseniálitása és
erős jobb-keze ezt igy akarta,
ezer évvel ezelőtt.

Ez az erős magyar kéz tari
son össze benűnket az elkövet
kezendő évezredeken át, adja
a magyarok Istene.

Holdanként 2-3 q
buzával több

Termelési utasitás
Jeruzsálemi vagy török csu

paszárpa (Hordeum zeocrihon)
kétsoros toklásza legyezősze

rüen áll el a kalásztól, tavaszi
féleség.

Vetés ideje: február közepé
től március végéig tart. Korai
vetés mindenkor előnyösebb,

mert több termést biztosit.
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SPORT

Atilla cimen szépírodalmi és
társadalmi, sőt zenei folyóirat in
dult meg. Magyaros izlésü, ma
gyar érzésü munkatársai, a jobb,
jelszavak nélküli magyar jövöt
épilgetik, a magyar mullat idézve.
Képek, zenei melJékletek tarkitják
a változatos szövegeL Megrendel
helő: Atilla szerkeszlösége Komá-

. di Hajdu u 3 sz.

Közérdekű

hirdetDl.ények
Szeptember hó 21~én Gyo

mán, 22·én Endrődön a Békés
vármegyei Szarvasmarhate
nyészlö Egyesület külemi törzs
könyvi birálatokat tart.· Évi
törzskönyvelési dij 4 pengő,

meIy összegben a borju dij
talan betetoválása is bennfog
laltalik. Belépés 3 évre szól.

SzikjavHási akció ez évben
is folytatódik. Feltételek a ta
valyival azonosak. Egy gazda
azonban csak 2 holdat javithat
meg ezen kölcsönnel, s ezáltal
lehelövé van téve, hogy ebben
az akcióban többen is résztve
hetnele

Gyoma és Endrőd· 30::-30
kat. bold megjavítására ez
évben, éppugy, mint tavaly
4650 - 4650 pengöt kap. Össze
irásokat, illetőleg az akcióra
való felvételt a községi ElőJjá

róságok inlézilc
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Mezőgazdasági gépek és szerszá 
mok nagy válasz!ékban kaphatók a,

IIOHBAR
szöve!ke/etben.

Kérjen ajánlatot ~
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"Irók, Költők, Művészek,

Zeneszerző!( "Ülenet" eimen
szépirodalmi, társadalmi és krili
kai lapot indítotjunk, a tehetséges
kezdők, a haladók és már beér
kezetlek részére. Lapunk második
évfolyama megy csak, de már is
felfigyel reá a főváros és vidék
sajtója. Az 1936. évi irodalmi
pályázatunk eredménye fényes
dokumenlum arra, hogy jó mUII
kát végeztünk. Beérhe ·:ell 814
pílyamü. Juliusi számunkban meg
jelent 1937. évi pályázalunk ujra
bőséges tárgyat nyujt az iroddJorn
kedvdöínek EwHal: 1 arany-, l
ezü"l babélko~20IUI. 20 diswkle
veiel, 20 elismel őokleve:et és 10
dic:'.él ől)klevelel os/tunk ki a nyer
tesek közölt. L;.' pun k eiöfizelési
áril: l éVle P 320, félévre P. 1.60.
ami bélyeghen is beküldlJelö.

Köszörlefnyilvánitás!

Mindazoknak, kik felejthetetlen
jó férjem, fiunk és testvérünk:

Ifj. olAH LAJOS

elhunyta alkalmával mélysé
ges nagy fájdalmunkat rész
vélük kel etlyhileni igyekeztek,
ez uton mond hálás köszönelet

a gyászoló család.

Pályázatihatár idő: szep'embe
10. Aki részt óhajt venni, siessen
előfizetní a lapra. Szerkesztőség

és kiadóhivatal: Kunszentmárton,
Király-u. 430. ((

Tanév kezdete a református
elemi népiskolákban. Értesítjük
a szülőket, hogy a javító pÓlvízs
gák agusztus 30-án, a magán
vizsgák augusztus 31-én a pótbe
irások szeplember l, 2 és 3-án
fognak megtartatni. Felkérjilk azo
kat, akik gyermekeiket még nem
irallák be, hogy a jelzett napokon
adélelőlli órákb3n apótbeirás
eszközlé~e végett al illetékes is
kolában megjelenni sziveskedje
nek. Tanévnyiló istenilisz1elel
sleptember 4-én, szomb lton reg
gel 7 órakor les7, melyre ugy a
szülőket, mint az érdeklődőket

szerelettel meghivja az igazgatóság,

. Mikor érett szedésre a gyü
mölcs? Erre a kédésre ad választ
a Nö\ enyvédelem és Kertészet
legujabb száma. Cikket közöl
még az érő őszibarackról, a kü
lönböző slő]őfajták szüreleléséről,

a hordók foltozásáról, káposzta
és galagonyalepkék idei nagyará
nyu rajzástlr51, a szőlő rothadá
sáról, a bornak kamrában való
eltartásáról stb. Adusan illuszI
ráIt, szines mümelléklefe! is köz
lő két szaklapból a "Növényvé
delem.. kiadóhivatala (Budapest,
V. fö!dmivelésligyi minisztérium)
e!!y alkalommal e lapra való hivat
kozással kivánatra dijtalanul küld
mutalványszámot.

Nagykőrös ünnepet Páratle
nul gazdag programmal rendezi
az idén Nagykőrös városa mez{'
gazdasági, ipari és kereskedelmi
vásárál és kiállitását, az Arany
nilpokaf Ez alkalommal hatalmas
ipari kiallilás mutatja be a nagy
kőrösi ipar fejlel!ségét, az Ipartes
tület 50 éves jubileuma alkalmá
ból, mig szeptemher l2-én 01

szágos ünnepségek közepe/Ie lep
lezik le B Tóth Ferenc kisgazd.:i
szobrát, aki egyszerií földmunkás
kén! elsőnek ismerle fel il homold
slőlömüvelés fonlossAgát, s igy
annak első milgYiIr munkása letl.
Az ünnep",égek prngrilmjM kész
séggel küldi meg il rcndezö i ot:
ság, filléres vonalo\<", 50 °/o-os
melletd ijkedvezmény.

A világ egyik leggazdagabb·
asszonya Budapesten. Néhány
npig Bud;,pe~ten tartózkodott
f\hs: .Villcent A~!or a világ egyik
leggazdagabb asszonya. Rendkivül

érdekes illusztrált Cikket kÖLN

errlJl a Otlibab legujiibb száma,

mely n;lgy terjedelemben és

gazd 19 lBltaiommal jelent meg

Pompás il:uszrált rádiómüsoro
kat, egyfelvonásos színdarabot,
színházi pletykákat, nagyszerű

filmrovatot és föbb mint száz
szebbnél szebb képet talál az ol
vasó a népszerű szinházi képes
lapban. Délibáb egy száma 20 fill.

Ötven község ünnepel. Nagy
kőrösön szeptember 12-én leplezik
le B. Tólh Ferenc, az első homoki
szőlőtermelő szobrát. Ez alkalom
mal miniegy ötven község küldö!t
sége jelenik meg a városban, hogy
ott a nagy magyar kisgazda em
lékének tisztelegjen . A SZDborbi
zottság Darányi Kálmán miniszter
elnököt kéri fel az ünnepi beszéd
re. A leleplező ünnepségekre az
ország minden részéből lovascsi-

GyTK....GySC Z50 (250) I
ll. oszt. bajnoki, vezette: Havas

GyTK: Porcsalmi-Rozsnyai,Vatai
Csikós, Barta I, Bolehovszky-Olajos,
Csalah, Rau, Bartik, Barta tI.

GySC: Szrnkányi-Sebök, Ugor
Czifrák, Jenei, Takács-Fekete, Kruchió,
Kárpáti, K. Szabó, Győri.

A GySC Mónus, Frred és Barta III.
helyén tartalékokat szerepeltetett s igy
a lelkesen játszó GyTK nyerte meg a
helyi derby t. Nagy taktikai hiba volt a
már bevált Fekete-Béres védelem fel
cserélése is, mert az együtt régóta nem
szerepelt Sebők-U!!or hálvédpár nem
érlelte meg egymást és nem tudta kellő

egyönletüséggel elháritani a GyTK für
ge csatárainak támadásait. Csupán a
remekiiI védő Szrnkányinak és a IL
félidőben a hátvéd posztra visszavonult
Feketének köszönhetik, hogy nem
szenvedtek sulyosabb vereséget. GySC
kezd erős nap5ülés ellen és szép táma
dások után 6 p.-ben kornert ér el, de
Kárpati kapumellé fejeL .Kapusrugást
Barta ll. kapja, aki lefut, kereszlabdá
ját Olajos felsőlécre lövi s a vissza
pattanó labdát Barta I. kőzelről a
hálóba vágja. (1:0) Gól után a GySC
lelkesen, de rendszertelenül támad,
különösen Kárpáti játszik n:lgYQn agi.
lis:!n, de társai nem értik meg A jálék
e periódusáb:m ki lehetett volna egyen
Iiteni. Fekete, Kruchió és Kárpá1i lövé
sei! akitünő Porc5almi könnyen védi
1\Usodik gólt a fürge Rau 1ővi mgy
védelmi hibából a 35 percben

Sl.ünet után Fekete lesz a hálvéd,
Seb')k jobbszélső, Kruchió cer.tel ha If,
Tak:ics pedig balszélső, de igy sem
megl' a játél'. Különösen Takács játszik
fellüni)en gyengéll. A GyTK viszont
nag" lelkesedéssel k-ü7d, de a jó GySC
védelemmel most már nem boldogulnak.
Bartik, Rau Csalah és Barla ll. IÖljéseit
Szrnkányi nagy br"vurral védi. 7 perc
ben K Szabó vitatható ll· est vét, de
Barta I. laposan léc mellé lövi. Meccs
vt'géig vállakozó jálék, de az ered
mény már nem vállolik.

GyTK-ban PorcsaImi és Vatai hibát
lan volt, fedezetei közölt Csikós és
Barta I,. a csatársol ba pedig a k t
szélső és Csalah jálSLOtl nagyon jól.

GySC· b2n Szrnhányi kit ünő v.)1t,

laglurát szervezcll az Arany napok

rendezösége, mely ezt az ünnep

séget is összehozta. Kűlönben az

egész Arany napok tartama alatt.
szeptember 4-12 filléres vonatok,
és 50 ofo os menetbijkedvezmény
teszi olcsóbbá az utazást Nagy
kőrösre.

Fekete, Kruchió és Jenei is megfeleltek,
de Kárpáti szivvel kiizdött és nagy
munkabirásról tett tanuságot. A töb
biek mérsékeltebb teljesítményt nyuj
tollak. A biró jól vezetett.

Sporthirek
Augusztus 29- i bajnoki mérkőzé

sek: Gyomán: GyTK-TAC, Mező

berényben : Törekvés~GySC, Kondo
roson : KTE-Tarhos, Mezöturon:
MAFC Il.-ETK.

Mult \lasárnap~a kisorsolt MMÁV
GySC ifj. meccset a körzetvez.ető hiva
talból elhalasztotta.

A DLASz az elmuJl vasárnap Déva
ványán biró vizsgát tartolt Denk Fe
renc alelnök és Fürst György főtitkár

réslvételéve1. A vizsgára jelentkezők

közűl Heinfarth Mihály (Gyoma) Kolozsi
László és VaJtner Béla (Dévaványa)
Takács Lajos (Endrőd) Pápai (Vésztő)

és vitéz Horváth (Körösladány),
ugy az elméletí mint a gyakorlati
vizsgát sikerrel letették és igy képesi
tést nyertek a sárrétí alcsoport II. o.
bajnoki mérkőzéseinek vezetésére. A
DLASz a sárrétiek biróköltségeinek
c~ökl(entése céljából hozta létre ezt az
uj DLASz-birói kart. Az uj DLASz birók
a tavasszal tartandó MLSz- biróvizs,

gán előzetes tanfolyam nélkül vizsgáz
halnak.

Guba Lajos ifjúsági.;:körzetveze!ő

nagyelfoglaltságára hivatkozva ugy az
ifj. körzetvezető megbizásár61, mint a
MAFC intézői tísztségéről lemondott.

A Vésztői SE. intézője a gyomaí
szárlllazásu Mészáros Mihály lett.

CAS5 és BISE h·Jt;\'rictőn tul lör
tent nevezését a DL ASz elfogadta s a
két csapalot a sárréti alcsoportba o.,z·
lotta be. A sárréliek sze9tembcr 5 én
kezdenek.

Körzeti ifj bajnokság állása

vm. 28-án

I, Gyse II !o l 50:14- 20
2, Marc 12 7 2 3 44:23- 16
3., Mszsc 12 8 4 36:19- 16
4., Mmáv II 7 2 2 14:10 - 16
5., Eik 12 3 3 6 9:27- 9
6, Gyik visszalépell
7, Tac töröh'e
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AU;.,.U;;ZlllS 22 : ETI(-Mlörekl és,
GySC-GyTK, TAC-.~t'vlÁV

Au6 uszlus 29.: KoTE-TJdlOS
SC, MAFC ET K, GyTK TAC,
Mtörekvés- GySc.

Szeptember 5 : MMÁV-MAFC,
ETK-GyTK, GySC-KoTE, TSC
Mtörekvés.

Szeptember 12.: MAFC-T5C,
M/örekvés-MMÁV, KoTE ETK,
TAC-GySC.

Szeptember 26: TSC-TAC,
MMÁV - KoTE. GyTK - MAFC,
ETK-GySe.

Október 3.: GySC-TSC, TAC
ETK, KoTE GyTK.

Oldóber 10: MMÁV·GySC.
GyTK TSC, MAFC-KoTE, TAC
Mlörekvé'.

Oklóber 17.: Mtörekvé~-GyTK.

GySC-MAFC, ETK-MMÁV,KoTE
TAC.

Október 24 : TSC-ETK, MAFC
Mlörekvé~, GyTK MMÁV.

Október 31 : Mtörekvé,-KoTE.
TAC-MAFC.

November 1 : MMÁV· TSC.

HALK VENDÉOVÁRÁS
Bartha András verse.

HÁZIASSZONYOK ! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb
lészlarecepleket megkapja, ha
még ma kéri a Dr. üETKER
féle világhh'ü FÉNYKÉPES
RECEPTKŐNYVET, ill e l y e t
bárkinek ingyen megküld a
gyár: Dr. OETKER A. Buda
pest, VIII. Conti-utca 25.

ublikáció
Magas foku, zamatos rizlingbor

literenként 40 fillérért kapható Ke
rekes Károiy borkereskedőnél.

Szuperfoszfát mütrágya augusztus
hó végéig történő szállitásra Wagner
Márton fiai fakereskedő cégnél elöje
gyezhetö. x-4

Használt játékokat kérünk a nap
közi otthon szegény gyermekei részére.
Alveszi a besenyszegi iskola vagy a Bé
késmegyei Áll. Takarékpénztár.

Jó helyen fekvő lakóházat, mel
lékhelyiségekkel és udvarral keresek
több évre hlszonbérbe, kedvező fizetési

. feltételek mellett esetleg megvételre.
Wallach Mihály, Hungária-nyomda.

Özv. H. Kovács Gyulánénak több
öl szalmája van eladó. Érdeklődni lehet
Arany János u. 4. sz. alatt. 1-1

Gyomai Termelők Szövetkeze e Hatal
raktárnokot, szorgalmas mindenest
felvesz. r-l

tögépet akar venni, siessel'j az elö

jegyzéssel, hogya HOMBÁR Szö
vetkezet bizományi gépraktárában
bizto itsa magának a ve!ögépet

Angyalok, ha virágot szedni
jöttök az éjjeken,
Hozzatok a felhőkből hitet 
És hű Békét, nekem.

Ha lehulltok a hajnalokban,
Mint csókjényű szirom, 
Mossátok meg pogány szivemet,
Mert jaj, alig birom ...

~zomjas szemekkel vágyok innen
Uj, nagy csodák elé,
Ahol Jóság teszi az embert
Igazi Emberré!

Szivem még a sóhajok mögött
Dalolni akar,
Lázas homlokát nyujtja csókra
Ezernyi bús magyar.

Annyi titok virágzik bennem,
Még~ szegény vagyok!
Csókoljatok friss lázat reám,
Halk-álmu angyalok.

BÁR szövetkezel nagyon előnyös

áron. Ezekel a kivéleles árakat
azonban csak szeplember 15-ig
adlJatjuk, ttMt az, aki ilyen ve·

IMO

Szerkesztésért és kiadásért felelóf :
WAGNER MÁRTON.

Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
Felelős ~zemvezető: Wa.llach Mihály.

Eladó: 47 kat. hold DévaVánya
Szeghalom között szép tanya épülettel
kkzségtől 4 és fél kilométerre. - 5 kat.
hold mezőturi ország.ut mellett 1500
pen~őért. - 2 hold Özeden 500 pen
göért. - 5 hold Nagylaposon 2500 P.
- Egy kétszobás családi ház minden
melléképületekkel forgalmas helyen
3000 pengöér t. - Egy 4 szobás fö-ut
közelében 4200 pengöért. - Egy kisebb
családi ház 1000 pengöért. -- Kiadó
haszonbérbe 66 magyar hold keselyösi

. szántó nagy gazdasági épületekkel Izsó
Balázs ingatlan közvetitönél. Gyoma,
Horthy Miklós ut 2.

Lilasugaras hitetekből

Adjatok még erőt,

Fáj az: magamnak keresni meg
Ifjan a temetőt.

Az ősz úgyis eljön s a fű közt
Vándor szellő gagyog,
Mondjátok meg a csillagoknak:
Olyan árva vagyok ...

Megkinoz már a kacagás is,
Már a vágy sem szeret,
Ibolyaszemü égi nőcskék:

Oda a Kikelet . ..

~~ft~~ftAAAAAftfiftftftJ

"MAvAUT" NYÁRI AUTOBUSZMENETREND l'OLCSÓBB A BOR 'I
Érvényes: 1937. május 22-től 1937. október 2-ig. III m

2
in
2
t af "IsIzol'de~VriZ III

Gyoma-Endrőd:

1;.43 2~~3 ind Gyoma p. u. érk. 6.22 II egy liter kadarka vag;I
17.55 2J.55 érk. Endrőd tem plom· tér ind. 610 fehér fejtetl ujbor Soltvad

kert állomásra kis7álJitva
*) Csak hélköznap **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik. Viteldij: 50 fillér. s feladva. Vasuli fuvar kb.

4 fillér literenként. Csakis
Endrőd-Gyoma-PUspökladány-Debrecen: I 50 Jjteren felüli rendelést I* ** fogadok el. Hordót dijmen-

610 . d E dröd te pio tér érk. 1755 2J.55 lesen adok aszállitás tar-
6:3G

Jnl'G~oma m" 01-. : t 17.34 2201.:~ 1tl11;~~OI~ö~~g:16él~:~~~~~~ .
7.27 Szegh~lom p u . . 16.45 k"ld d-' S éti "1
8.35 Püspökladány. . 15.37 1852 U en o vissza. z w-

915 Hajduszoboszió . . .. 14
53

18.
10 I ~c~él~~~~~:t~~ll~~fege~5J~I

9.G5 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 1415 17.30 dök minlát a borból min-
*) Csak hétkö7Ilap - **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik. tásdobozban, bérmentve.
Menet-jegy: Endrödre -50 MenetlértHegy: Endrödre -.80 P Soraim kellemes édeskés,

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus70boszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80 Itiszta, tökéletes zamatuak I
Menettérti jegy:" P 4.-. P 10.50. " P 12.50. és n e m savanyuak.

Endrőd -Gyoma-Szeghalom-Berettyóujfalu: Székely Ferenc kft
* ** fajborpincészete

610 ind. Endrőd templom-tér . . érk. 17.55 21.55 Soltvadkert, Pestme~ye.

6.3ű ~ Gyoma ". t 17.34 21.37 fl: 37.27 Szeghalom p. u.. .: 16.45 20.48 ....UyWUyUU~lIIwllDuuu.n4~
857 Berettyóujfalu p. u. . 14.00 19.11

9.03 érk. " községháza . ind. 13 5o 19.05
*) Csak hétköznap - **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik.

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Berellyóujfaluba P 5.10.
Menettérti-jegy:" P 4.-. P 950.

Feltételes megél16hely: Gyoma-halmagyi Olvas6kör és Perjés.

(A két okos bolond)

Világsikert aratott komedia.

ZORO és HURU
LEGJOBB

HANGOS VIGJATÉKA!

Jön a két kedvenc hős

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1937. augusztus 29-én
vasárnap fél 7 és 9 órakor

Tengerre
ara-Huru

Figyelem gazdák

A műsor kiegészitve:

C§ak röviden..
Plip lDini deiektiv.

Ping~Pong

a fogorvo§nál. I
Vígjáték és

Magyar Világhiradó

Nincsen ma már olyan gazda,
aki a mtitrágya jelentőségével ne
volna tisztába. A mütrágya gaz
daságos alkalmazása már a vetés
kor kerül kifejezésre, és pedig
csak abban az esetben, ha a gaz
da olyan velögépet alkalmaz,
amellyel a mütrágyát is elszórja.

Ilyen mütrágyaszóróval kombi
nált sorvetögépeket ajánl a HOM·
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ELÖFIZETESI ARAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszál1l 18.280.

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

F&lelő5 szerkesztő: WAGNER MARTON
Szerkesztőség és kiadóhIvatal:

"HUNGÁRIA" KŐNYVNYOMDA
G y o m 8, Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

'Hirdetések dijs:zabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetes
20 filiér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés eselén 25 százalék kedvezményt adunk.

A bánkuti 12ü1-es buza
térhódítása Oyomán és

környékén

fizethetik ki az igénylők a
szelektorozott vetőmag buzát.

Heméljük, hogy a jövőévi

termés értékesitésekor busásan
térül vissza a gazdáinknak e
vállalkozása.

Közölj ük még azt is, hogy
nemcsak gyomai gazdák vesz
nek részt ebben az akcióban,
hanem környékiek is, akik 156
métermázsát jegyeztek elő.

Az elöjegyzéseket már lezár
tuk, ujabb lovábbi igénylés~

nem fogadunk el.

A vármegye statisztikai ada
taiból látjuk, hogy az év máso
dik felében a szaporodás arány
száma: Füzesgyarmaton: 7.9
százalék, Békéscsabán : 5.5 szá
zalék, Gyomán: 4.8 százalék,
Mezőberényben: 2.5 százalék,

Nehány szó Békés
vármegye népese

déséről

Ünnepi hét Makón
Nagyszabásu és szépen el

gondolt jubiláris ünnepségek
lesznek Makón, az Arad-Csa
nád-Torontál megyei Gazdasági
Egyesület fennállásának 75-ik
évfordulóján. Az ünnepségek
szept. 5-12-ig tartanak és igen
változatos, szép programmot
igémek. Szept. 5·én az aulós
motor csiUagtura résztvevői be
futnak, délben 100 drb, posta
galambot engednek fel a Hősök

szobránál, délután lóverseny,
a távlovaglók befutása, tánc,
hangverseny stb. Szept. 6·án
diszközgyülés lesz, melyen vitéz
Purgly Emil örökös diszelnök
tart beszédet. Tóth Arisztid az
egyesület elmult életéről tart
előadást.

Lesz mezőgazdasági, gyü-
mölcs, hagyma, zöldség kiáUi
tás, buzaverseny, erdészeti, ha
lászati, áUatkiállitás, ipari és
népmüvészeti bemutató. És igy
tovább, el sem sorolható bőség

ben egy hétig. Az ország min
den részéből 50%-os kedvez
ménnyellehet utazni, mindenkit
szeretettel hiv a rendezőség.

él
latság
li etb n

sal kezdődik d. u. 1 óra
kor. A ligetben felá lIi tott
sátrakban pedig különböző

szórakozások és jó enni
innivalók várják a nagy
közönséget. Este a liget
ben, a Polgári Olvasó·
körben és az Egyetértés
Olvasókörben táncmulat
ságok lesznek. Tekintettel
a jótékonycélra, na meg a
jó mulatásra, mindenld ott
legyen.

A HüMBÁH szövetkezet bán
kuti buzaakciója lassan, de
biztosan halad a siker felé.
Eddig 450 métermázsa 1201-es
bánkuti buzát jegyeztek elő

és ennek egy részét már el is
viUélc Telek uradalomtól ujabb
készletet kellett behozatni, mert
az első jegyzésre csak mintegy'
300 métermázsára számitottunk.

Az uradalom az egyszerübb
elszámolásra azt a lehetőséget

nyujlja a gazdáknak, hogy a
HüMBÁH szövetkezet által fi·
zetelt buzaáron felül métermá~
zsánként 2 pengő ráfizetéssel

hatj uk Hazánk, jövőnk jobbr.
fordulását.

Erre a nagy felkészülésre
kérjük most az új tanév kü
szöbén a magyarok Istenének
áldó kegyelmét.

pirifus e e G

, 11I11I

e u e
és szüreti m

sze 5-é a
Már megjelentek a pla

kátok és vasárnapra kitü
nő mulatságot ígérnek fil
lérekért. A Gyomai Ön..
kéntes Tűzoltó Testület és
a község tisztviselői együtt
rendeznek a Tűzoltó Test
ület és az Orsz. Jegyző

Árvaház javára, egész va
sárnap délután és este
tartó nagyszabásu kerti
mulatságot és bált·

Az ünnepély felvonulás-

gyunk s boldogságunkat, ilIet
ve boldoguJásunkat önmagunk
ban hordj uic Ahogyan felne
veljük gyermekeinket, úgy vár-

Ne mondja senki, hogy a
magyar kisgazda érzéketlen a
gazdasági fejlődéssel szemben.
Ha volt, vagy van, amihez
csökönyösen ragaszkodik, az a
föld és a földdel kapcsolatos
termesztés. Különösen a buza
képezi nála a gazdálkodás hoz-

. záértésének fokméröjét. Igye
kezelt is e téren kisérIeteket
végezni és kár, hogy ezzel az
egyéni próbálkozással ma már
ott tartunk, hogy nem annyi
buzafajta van, mint ahány
gazda, hanem egy gazdának
száz·féle buzája van.

ancteVeni
Megnyiltak az iskola kapui,

a magyar jövendő erősségei.

Jőjj el Szentlélek Úristen ...
Erősitsd meg az oldatók és
nevelők lelkét, hogy hivatásuk
magaslatán állva végezhessék
azt a nagy feladalot, amely ál
tal a magyar feltámadás jöven
dő végrehajtói a magyar tanu
lósereg, a mi gyermekeink
testben és lélekben. megerő

södhetnek.

Tizenhét év óla tarló keser
ves rabságos magyar élet sivár
ságában a boldog magyar jö
vendőt fiainkban és leáuyaink
ban látjuk. Legyenek. ők erő

sebbek testben és lélekben,
mint mi. Legyenek istenféIöb
bek, vallásosabbak, hazaszere
többek, erkölcsösebbek, tiszte
leUudóbbak, munkaszeretőbbek
és vidámabbak nálunknál. Sze
rezzenek és kapjanak több tu
dást, szellemi és testi energiát,
minl nekünk van. Ezért kérjük
az Isten segitségét.

A tanulni vágyók szivét is
ki kell tárni, hogy terebélyes
fává növekedjék az elhintett
mag s gyümölcse lehessen a
jóság, a szeretet, a hála és ál
dozatkészség. Nemzetünk csak
akkor tudja megvalósHani nagy
céljait, ha olyan nemzedék ne
velődik fel, amely az örömben
és csapásban egyaránt megta
lálja a mindenható Islen ha
talmát és irgalmát, amely nem
zeti érzésével, öntudatos ma
gyarságával és tettrekészségével
hisz az ezer éves Haza feltá
madásában, a fajtája erejében
a nagy. feladat megvalósitásá
ban. Olyan jövendő magya
rokra van szükség, akik segi
teni akarnak a szükölködőkön,

akik irigység nélkül tudnak
örülni a munkával elért bal
doguláson, akik szorgalmas, ko
moly és kemény munkára ké
szek, akik kitartóak, odaadóak
lemondóak s lakarékosok tud:
nak lenni, de szivesen hoznak
áldozatot úlra, kórházra, ~őt

.ágyura is.

A nemzet, a Haza mi va-
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Talajtérképet készítenek
földjeinkről

miért nem terem meg, azt
nem tudják. Erre is választ ad
nak ezek a talajfelvéfeIi adatok:
a humusz réteg alatt homokré
teg van, ezt pdig nem szereti
a lucerna, azért is nem terem
ott meg.

Az emlitett munkálatok és
laboratóriumi vizsgálatok után
olyan segitő tál sat kap a gaz
dálkodó ember a kezébe ezek
kel az adatokkal, hogy a ter
melési biztonság ez irányban
szinte megoldódik.

Felhivjuk gazdáiok figyeimét
az egyhónapi idötartamra ter
vezett e munkálatokat végző

mérnökökre és kérjük is gaz
dáinkat, hogy közöljék velük
ott, kinn a földeken a saját
észlelel eiket a földjeik viselke
déséről és ugyanakkor bizo
nyosan már egyik-másik föld
részeikre is szakvéleményt kap
hatnak. Az ezeket a munkála
tokat végző mérnököket tekint
sék a gazdáink a saját gazdál
kodói érdekeiknek elsösegilői

ként. A Gyomai Ujság szer
kesztösége is, belátva ennek a
munkának nagy horderejét a
gazdasági étetünkben, lépéseket
telt és igéretet is kapolt Ébé
nyi Gyula mérnök urlól, hogy
az ittléte alatti észleleteit az
ujságon át hetenldnt közli a
gazdaközönséggel.

talajt vizfogóbbá, nedvességet
megörzőbbé teszi, aztán söté
tebb színűvé, ami a napfényt·
jobban befogadja, melegebbé
teszi, igy benne a növény job
ban terem.

Az országos talaj térkép ké
szitésének célja, hogy olyan
térképek kerüljenek forgalom
ba, amelyekböl közvetlenül
megállapithatók legyenek azok
a talajtulajdonságok, amelyek
egyrészt a talajban lévő élőlé

nyeknek, másrészt a termesz
tett növényeknek élettani fel
tételeit tárják elénk- Ezekkel a
talajfelvételekkel kapjuk kézbe
a művelés alatt lévő talajaink o
lyan értékkulcsát, amellyel nem
csak ezeknek a területeknek a
forgalmi értékét állapíthatj uk
hleg, hanem a termesztendő

növényzet megválaS'ztásában is
elmaradhatatlan segítségét ké
pezik a gazdáinknak. Hogy
másról ne tegyünk emIitést: a
keselyősi részen többen pa
naszkodnak, hogy ott nem te
rem meg a lucerna, de hogy

kisérletekkel be van bízonyH

va, hogy a giliszták nem csak
azzal hatnak, hogy a talajt ál
meg át fm:ják, hanem az ürü
lékkel kikerült föld, trágyázó
hatást is fejt ki. Ezenkívül a

A földigiliszta nagy
szerepe a talaj
javításban

A földmivelésügyi kormány
zat termelésünk sokszorositása
érdekében már évekkel ezelőtt

elrendelte, hogy aM. Kir.
Földtani Intézet az ország ta
laját gyakorlati hasznositás a-

Kevesen tudják, hogya gi- lapján térképezze. E munká
lisztának milyen fontos szerepe latok dr vitéz Ricsói-Uhlarik
van a földben. Darvin irja: Béla, főispánunk közbenjárá
"Csodálatos, ha meggondoljuk, sára ez évben Békés-várme
hogy földünk felszinén levő gyében is megtörténnek. A na
humusz, mind a giliszta gyom- pokban érkezett községünkbe
fán keresztül, vándorol és idők Ébényi Gyula, okI. vegyész
folyamán ismét át fog menni. mérnök, m. kir. vegyész, aki

Az eke az emberiség legbe- Gyoma község keleti határré
csesebb és legrégibb találmá- szén végzi a szükséges munká
nya, de a giliszta már sokkallatokat. A felvételi munkát a
régebben müvelte a földet. község déli részén, Félhalmon
Mondhatjuk, hogy aföld kul- kezdi meg. Ezek a müszaki
turtörténetében semmiféle ál· munkálatok dr. Kreybig Lajos
latnak nem volt oly nagy sze- gazdasági főtanácsos, m. kir.
repe, mint ennek az alacsony- J főgeológus elgondolása és irá
rendü állatnak. Tudományos nyílá.sa sZé~rinttörténnek.

Békésen : 2.4 százalék, Oroshá
zán: 1.8 százalék, Endrődön:

1.6 százalék, Szarvason : 1.4
százalék, Szeghalmon : 1.1 szá
zarék, Vésztőn : 0.4 százalék,
Gyulán: 0.7 százalék. Ezek a
beszélő számok mutatják az
egyes községek életerejét, fel
törekvését, vagy pusztulásnak
indulását. Mi elég jó bizonyit
ványt állitottunk ki Gyoma
jövőjéről, annál szomorubb a
gyulai helyzet, ahol többen
halnak meg, mint születnek.

lfia: Mányiné, Prigl Olga.

Ami ezelőtt nem volt fontos

A miskolci étteremben ebé
deltem a mult héten. Egyedül
voUam, ráérlem nézgelődni. A
vonatok déltájt futnak be, ilyen
kor megnépesülnek az üres
asztalok s különféle rendü és
rangu emberek telepednek le
éhesen. Tányércsörgés, evőesz

közök nyikorgatása, hangos
székhuzgálás veri föl a csendet,
teli szajjal folytatott eszmecse
re csöpögteti le a paprikás lét
a fehér· abroszra. Részben an
nak a közönségnek a viselke
dése ez, amelyik a pesti villa
mosokon is családi ügyeket tár
gyal, vitatkozik, csodálkozik és
gesztikulál a más orra előtt. ..

Mindenesetre, már az elemi
iskolában is rendes gyakorlati
tárgynak kellene felvenni, sok
minden fölösleges, "a multba"
botorkáló ismeret helyett, ami
vel a tanulók agysejtjeit elá
raszlják. S ez vonatkozhatik a
legegyszerübb étrendre is. A
párisi koldus például össze
gyüjtöU alamizsna készletét is
bizonyos izléses rende7ésben
tudja az utca kövén elkölteni.
Tehát, amint mondom, - mi
vel erre a hivatalos tanterve·
zetben nincs egyelőre utasítás,

- igyekezzék legalább a csa
lád a 1öotemlitett "életközös
ségi ténykedésre" rászoktatni
az ifju nemzedékei s ez külö
nösen az ebéd alatt kevésbbé
elfoglalt családfő kötelessége
legyen, nehogy idővel szemre
hányást és késői oktatást kap
jon társadalmi köréből kinőtt

csemetéjétől.

Ám a legtöbb családi asztal
nál még mindig az a kényel
mes felfogás járja: ne kinlódj
fiam avval a balkezes evéssel !
- Vagy: fogd a kezedbe azt a
pulykacombot, nem a püspök
nél eszel! Pedig valamikor
megtörténhetik ez is és milyen
jó annak, aki nemcsak ünnepi
ebédeken "vmáúk" balkézzel.
"Négykézláb" ahogy a régiek
csúfolták.

Én azokhoz a szülőkhöz szó
lok, akik nem akarják magukat
kitenni annak a fájó érzésnek,

. hogy tulajdon véreik valami
kor szégyeljék a gyermekszo
bájukat, ami majdnem egyér
telmű azzal, hogy szégyelik a
szüleiket.

Régi könyvekben lapozgatva,
már a mult század elejéről ta
láltam bizonyos szabályokat

"A diszes társalkodó, vagyis a
világba termett ember számá
ra" - legyen szabad az ifju
sághoz vonzódó igaz jóakarat
tal s a szülők megőrizni óhaj
tó tisztelete jegyében, néhány
megfigyelésen alapuló jelen
kori jótanáccsal szolgálni.

Tehát:
1.) Étkezésnél a széket l~uzd

magad alá, hogy egészen ráül
hess és az asztalkendőI fektesd
a térdedre. Használat után
összerakás nélkül tedd a tányé
rod mellé.

2,) Leves-evés közben ne so
kal tárgyalj, mert torkodra sza
lad, és különösen ne fujd, ha
forró. Ne szörpölj és egy keve
set hagyj a tányér fenekén a
kanállal együtt.

3.) Személyzetnek ne köszönd
meg, ha kinál és ha mártogat
ni akarsz, a kenyeret ne a viI
ládra szurd, hanem a letört kis
kenyérdarabot dobd a tányérba
~s késsel igazitsd rá a kimár
tandó ételnemü folyadékot. De
nehogy" korcsolyázz" a villával!
A tányért se tisztogasd ki olyan
alaposan, mintha nem is kelle
ne már utána elmosogatni.

3.) Pecsenyefélékről se illik
a csontról a hust a végsőkig

letisztogatni. Rántott csirke
evésnél szabad az illető cson
tos részt, de csak két ujjal, az

egyik kézbe fogni. Nem szabad
az asztalba beledörgölni. Hozzá
kelJ szokni, hogya felsö vég
tagok lehetőleg a törzshöz le
gyenek szorih'a és csak az al
só kéz tagok mozogjanak. A
kést és villát ezért célszerü a
legvégén fogni, mert kHoldja a
karokat, lendületet ad a kön
nyebb kezeléshez Nagyon jó
már az apró gyerekeket arra
szoktatni, hogy balkézzel "viI
lázzanak a a jobbkéz magától
kiügyesedik.

Igen sokan esnek abba a hi
bába, hogy bár a villát balkéz
ben tartják, mégis a jobbkézben
tartott kés segitségével kényel
meskedik be az ételt. Ezeknek
jusson eszükbe az egyszeri pin
cér, aki a gyorsvonati étkező

kocsiban egy-egy veszedelmes
fordulónál mindig elkiáltotta
magát: - Vigyázat a késsel
hölgyeim és uraim!

Egyáltalán a szánkból vissza
kivánkozó csont vagy bőrré

szeket se késsel, hanem óvato
san, a villával távolitjuk el. De
ez elkerülhető, ha odafigyeliink,
kevesebbet beszélünk és kis
falatokat dugunk a szánkba.

4.) Tortát, puha tésztafélét
jobbkéz villával kell fogyasz
tani; fánkot, száraz süteményt
kés és villa nélkül, halat két
villával. Sokan az almát, kör-
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az egyiket minden alkalommal
Drózdy Gyula tartotta. Ha
egyebet nem kaptunk volna,
csak Drózdyt hallottuk volna
tanítani, már az is megérte a
fáradságot és költséget. A lé·
lektani és nevelési kérdésekkel
Padányi-Frank Antal foglalko~

zolt. "Ma, amikor olyan na·
gyot fordult a világ kereke, 
mondotta Padányi - Frank, a
magyar tanítónak, mint a ma
gyar lmltura napszámos őré

nek, sziklaként kell állania a
különféle vallási és politikai
áradatok között Megállani és
értékes munkát végezni pedig
csak ugy tudhat, ha Krisztust
tekinti nevelői eszményképnek,
ha vezérkönyvei között az első

helyet a Szentirás foglalja el."
A jó taniló állandóan képezi
magát, - ez a tanfolyam is
ezt a célt szolgálta, - de óva
tosan keH fogadni minden uj
irányzatot, mert nemzedékek
vannak a kezei között Egy jó
tanító munkája nyomán áldás
fakad. Egy rossz taniLó helyte
len irányu nevelése el sem
képzelhetö rombolást vihet
Véghez a serdülő gyermeki lé
lekben. Ez a tanfol)'am, hogy
ugy mondjam, "a gyermek je
gyében" folyt le. Ma a gyer
mek századát éljük. Az egész
tanítói munka a gyermek kö
rül forog Cse!ekedtetve tani
tunk és ezzel az életre készit
jük elő a gyermeket, arra az
életre, ahol ugyancsak kemé
nyen kell dolgoznia, hogy
megállja a helyét és boldogul
jon. Közben eszmélietve alTa
az örök igazságra, hogy min
den földi dolgok megteremtöje
és fenntartója az Isten; tehát
minden tanításunk végső célja
az Istenhez vezetés.

Ezek mellet! az igen értékes
és megszivlelendő dolgok mel-
lett szórakozlatásunkról is gon·
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ülése

leégett
eránus

képzö
yulán

MANSZ hölgyek saját ottho
nukhan. Ezuton is felkérjük a
MANSZ tagjait és minden ma
gyar asszonyt, hogy az otthont
berendezni segitsenek. Felesle
ges butorokat (szekrény, szé
kek, polc stb.) kölcsön, vagy
örökbe adjanak.

Ezzel meghitt és munkás
egyesűleti élet veszi kezdetét,
ami valóban kivánatos és a
társadalom nagy hasznát lát
hatja.

Legyünk ebben a MANSZ
segítségére valamennyien.

ként 8 - 2 ó,áig volt előadás.

Lélektani, neveléstani, lanitás
tani és módszertani kérdések
tárgyalása után két mintatani
tás következeLf, amelyek közül

jelentkeztek, ma már a harma
dik, vagy még ennél is több
hasonló kirándulást rendeztek
meg. Nem akarjuk hinni azt,
hogya mi munkaadóink vol·
nának ennek kerékkötői és
reméljük, hogy a szeptember

12-ki nyaraHaláson tanoncaink
teljes számmal vesznek részt.
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Nagy érdeklődés mellett tar
totta a MANSZ gyomai cso
porlja f. hó l-én választmányi
gyűlését, a községháza termé
ben. Megbeszélés tárgyát ké
pezte a helyi csoport régi vá-

gya, saját MANSZ otthon léte
sítése. Miután most megfelelő

helyiség van kilátásban, a vá
lasztmány egy bizottságot kül
dött ki, a helyiség kiválasztása,
kibérelése és rendbehozására.
Remélhető, hogy ez még szep
temberben megtöriénik, s igy
rövidesen együtt lehetnek a

munkakedvet, kedves és kelle
mes emlékek sorozata hetekre
visszamenőleg megnyugtatóan
bat - a mai idegromboló, tul
hajtott munkában - az ideo".l:>

rendszerre.

S még egyet emlitek csak
meg. Ott, ahol az elsö felhivá
sára a pénztárnak tömegesen

Szeptember 2 án d. e. fél 11 Iseje, a padok, a szószék, az
órakor V?lt 50 esztendeje, hogy orgona. A toronyban lévő két
a gyomaI lutheránus templom harang is lezuhant és el is re·
kigyulladt és leégett. A luthe- pedt.
ránusok régi templomukat 1887. l

é b k '· ·t tt' k Má 'd A lutheranus egyház mostv en IJaVl o a . r maj - .
ne ké It k

.. á' vasárnap, szeptember 5-én, en-
m szen vo a a Javlt SI .

m k
'l t l . k b' d nek az évfordulonak emléke-

un a a o {, mar csa a a 0- .'
110 ok d l t k t t" . zetére IstentIszteletet tart
n S O goz a a e on, amI- .. ,
1'0 l·' "1 bád k és az IstentIsztelet utan a
b. r, va oszmu eg a ogoso . ., -
forrasztókályhájából kipattant templomban dlszkozgyulést Lart,
szikra felgyujtoHa a templom amelyre a községünk hivatala
zsindely teiőzetét. Teljesen le- it és egyházait is meghivta az
égett a torony, a templom bel· egyház vezetősége.

Az elmult héten, aug. 23
28 ig, mintegy 350 lanító gyüH
össze Gyulán szünidei tovább
képző tanfolyamra. Nemcsak
Békés vármegyéből, de az or
szág legtávolabbi részéről, mint
pl. Csorna, V:ic, Vásárosna
ményból is jöttek hallgatók.
Könnyen megértjük a nagy ér
deklődést, ha tudjuk, hogy Pa
dányi-Frank Antal t. Ü. taná-

csos, a budai tanitóképző igaz

gatója, és Drozdy Gyula, a
Néptanitók Lapja főszerkesztő

je voHak az előadók. Napon-

Tanoncok üdO lése

(Papp Z.;igmondnak)

Amikor igy ősszel

lombok ala/1 járok
s hiába keresek
alattuk virágot,
olyan, mint/w csendben
valaki kisérne,
kezem ott tar/aná
nagy, hideg kezébe
s hiába szeretném,
hogy ne vegyem észre,
megszorilia kezem
minden zizzenésre
s belejajdul lelkem
az őszi zenébe . ..

Budapest, 1937. augusztus 16.

CSAKI IMRE.

tét és őszibarackot is késsel és
villával hámozzák, de ez már
igazán affektálás. Két ujjal fog
va finoman meg lehet oldaní
a kérdést és végűl arra való a
papirszalvéta. Ellenben úgy a
görög, mint a sárgadinnyét kis
kés és villával fogyasztjuk és a
fön tengeri szemeit is a jobb
kézben tartott villával mor
zsoljuk le.

5.) Levest, teát, kávét, csé
széböl csak inni szabad és nem'
illik bcleapritani. Fölösleges
az ételeket ebéd közben di
csérni, bármily jól f'snék is a
háziasszonynak. Asztalt mindi a

l:>

fil asztalfőn ülö háziasszony
bont. A kocintást is aháziur
kezdi, ha neki nem szokása,
a vendég ahoz alkalmazkodik.

A társalgás halk és diszkrét,
már csak a felszolgáló sze
mélyzet miaU is. (Vagy a gye"
rekek kedvéért, akiknek nem
muszáJy mindent tudni és hal
lani J)

Végül kérem, ne fogják rám,
h )gy mindez, amit elmondtam
fölösleges ceremonia, vagy hogy
ezt úgyis mindenki tudja. Aki
tudja, érvényesítse is a gyakor
latban jó példával, türelemmel,
hogy minden csalfd odaad
hassa gyermekének az életébe
utravalónak azt a sokaktól iri
gyelt "gyermekszc,bát".

ÖSSZEL

A gyulai ker. pénztár a ta
noncok hétvégi nyarahatási
akcióját az idén is meg óhaj
tolta tartani községünkben.
Sajnos, a nagyfoku részvétlen
ség miatt immár a harmadik
dátumot tüzi ki a pénztár.
Jelenleg szeptember 12-ére van
kihizve az egy napI~a szóló és
négyszeri étkezéssel egybekö
tött üdülés. Hogy mit jelent
egy ilyen egy napos gondtalan
pihenés a szervezetnek, azt
csak az érti meg, aki már egy
szer megpróbálta. Fokozza a



1937 szeptember 4 . 4 GYOMAi UJSAG

Izsó Sándorné Lehel ucca 3.
sz. alatti háza eladó. Érdeklődni

lehet ugyanott. 1-1

Forgalmas fiiszeriiziet sür
gősen eladó. Kiss Bálint ucca
25 szám. 2-l

e sarok szives olvasóját, elmél
kedjék rajta, nem a talaj táp
anyagokban való kiegyensu
lyozatlansága okozta-e ezt a
szerencsére nem tul nagy bajt?
Valószinű, hogy a sok csapa
dék, a nitrogénben bő talajok
erős lavaszi fejlődésbe hoztak
a kal:'iszosokat, de azok érés
idején már neJll kaptak ele
gendő táplálékot, különösen
foszforsavat, igy nagy voU a
növények zöldje, de vékony a
mag.

Ismeretes, hogy a nitrogén
elsősorban az u.n. vegetatív,
mondjuk: zöld részekre hat
kedvezően; a foszforsav, de a
kálium is, inkább az u.n. gene
ratív, vagyis szaporitó szervek
re, tehát magra. Arra kell gon
dolnunk, hogy ezidén a kalá
szosok főkép azért nem fizet
tek csépléskor, mert foszfortáp
látékban szükölködtek.

Ne vessünk kalászost frissen
istállótrágyázoU földbe, l vagy
egyébként buja talajba, vagy
igyekezzünk f o s z f o r s a vas
m ü t r á g Ya adagolásával a
bujaságot ellensulyozni.

A nitrogén a talaj szalonnája,
a foszfor a kenyere. Kenyér
nélkül éve a szalonnát, elronl
juk a gyomrunkat.

termés, szép volt akalászosok
sása, üde és haragos zöld. Jog
gal számitott ily vetések birto
kosa jó, sőt ldlűnő termésre,
szemre ekkor igazán elsőrangu

is volt minden.

De csak szemre! Mert a dus
levélzet nem jelent mindig
dús szemtermést. Most is ugy
volt. Biztos jó termés tudatá
val járultak a cséplőgép elé,
de abból bizony igen sok he
lyütt csak vékonyan csurgott.
S érdekes, épen ott, ahol a
földet kövérnek ismerik, ott
érte a gazdákat a nagy csaló
dás.

Lapunk hasábjai nem alkal
masak arra, hogy ezt a látszó
lag furcsa jelenséget hosszasab
ban magya:rázzuk, de felkérjük

milliós bevétel
többlet

Hol csurog véko
nyan

Az elmult gazdasági év erő
sen vátozó reményeket keltett.
A nehéz ősz sötét szinekben
ecsetelte a jövőt, a kedvező

tavasz azonban ismét nagy re
ményeket fakasztott. Ahol nem
állt a viz, oU gyönyörű volt a

A most zárult pénzügyi év
meglehetős kellemes ~redményt

hozott. Az állami bevételek G8
millióval haladták meg a mult
év bevételét, ezzel a válság óta
eltelt 6 év legjobb eredményét
produkáltále Érdekes tudni,
hogy honnan jött ez az emel
kedés'? Aránylag legnagyobb
volt az oszlálysorsjáték és a
saharin bevételeinéi 36<l/0-al, to
vábbá a forgalmi adóknál
17 l /o_al. Az egyenes adókból is
9)/0-al több folyt be. Mindez a
gazdasági élet biztos javulásá
nak jele.
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:&1 A világ legnagyobb rádió gyára ap H I L I P S I

5 világrészben 78 államban a
vezető világm árka

JI ~..:.á r LI s i t él: B e 1"1 j á m i 1'1 I s tv á I"I·G Y O M A N: II
Fekete Lajos mUszerész üzletében.·

E N D R Ő D Ő N:
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doskodott dr. Ringbauer Károly R E K nyersszaImatrágyázásró', a gyógy
..~ Bvm. kir. tanfelügyelője,a tan- 4> és vegyipari növénytermesztésről

fol'yam szervezője. Kirándulá- stb. A dusan illusztrált szaklap-
saink során megnéztük az ál· ból a Mezőgazdaság kiadóhivala-

Áthelyezés. Ruszka Sándor Iházánál találkozás. Minél többen l B ct t V Vé 4 1 5/lami kórházat, a várromokat) a, u apes, , csey-u.. . a
a városi muzeumol, Stéberl áll. polg. isk. tanár!, aki a gyo- legyenek. Evő edényt és eszközt egy alkalom mal dijtalanul küld
András európai hirü husüze- mai áll-polgári iskolánál 13 éven kiki hozzon. mutatványszámot.

át mtiködött, a Vallás és közokta- F lh· á .. émét, és egyik napon Békéscsa- eb IV s a magyar muv Féláru utazás Budapestre.
tásűgyi Miniszter ur a csongrádi kh A k té I It álló E Iba nevezetességeit tekintettük sze ez: szer esz s a a lÓ 20-ig féJáron utazhat Bu-
állami polgári fiu iskolához he- MAGYAR MU"VÉSZETI LEXI ctmeg. Gyomáról a ref. tanlestü- apestre, az ipari kiállitás megte-

lel képviseletében Gecsei Zol- Iyezte át. A tanári testület szer- KON felkéri a magyar írókat, kintésére. Visszautazás 23 ig. Az
dán este vacsora keretében bu - ök f· ő b .tán és Tari János veU részt a zeneszerz et, est -, sza rasz-, igazolvány ára 220 P, kapható a
csuzott el a távozó kartárstól. . k lő dó .tanfolyamon. Kár, hogya töb- Iparművesze et, e a -, szmmü- Wagner fakereskedésben, továbbá

bi koUégák nem ambicionálták Az Orosházi Vjság laptár- vészekel, hegedü-. zongora-, stb. Varga Pál villanyszerelő üzletében.
magukat, mert gyakorlati szem· sunk amelyik 55, évfolyamában művészeket, hogy rövid életrajzu Békéscsabán szeptember 4
pontból is igen sok hasznos van, H é z e r B é I a személyében kat a lexikonban való közlés cél- 8-ig országos méhészeti kiál lilás
dolgot lehetett tanulni. uj felelős szerkeztöl kapott. Öröm- jára sürgősen küldjék be éi szer- lesz. Ugy tudjuk, hogy Gyomáról

mel üdvözü!jük Hézer Bela aktiv kesztőbizottságnak Budapest 4. ~chusztek Sándor tanító is a ki-
~--------- ujságirói megindulását. O:osháza Postafiók 261 - eimre. állitók között van.

Virágos tarlón... közügyeinek kialakulásában előre Tanév kezdete a községi Őszi vásár Budapesten. La.
is látjuk annak a Hézer Bélának népiskolában. A külterületi köz kásberendezési és kézműipari ki-Virágos tarlón be jó ma járni,

o Virágot szedni s valakit várni, jelentös szerepét, mini ujságiró- ségi elemi iskolában (Csudaball;~, álJitás készül, szepl. 2. tóJ 20. ig
Bokrétát kötni szivárványszépe, n1k is, aki már eddig is szép Nyilas, Halmagy) az 1937-38. a Városligetben. Egyben aranyko-
És hallgatni, ha bárányka béget. eredményeket tud felmutatni köz- tanévI pótbeiralások szeptember szorus mester verseny is lesz,
A kósza fényre kacagva nézni, szereplésével. A nálunk is jól is· hó 1. 2. és 3 án lesznek. A t<:- amiben reméljük. hogy helybeli
Csókol is adni, csókot is kérni, mert orosházi állatkiálJitások ren- nitás 4 én kezdődik. A belterü1eti iparosaink is minél többen részt
Halk nászt ölelni száz tiszta vágyra, dezése is részben a Hézer Bela gazdasági népiskola pótbeiralásai vesznek. A legtöbb európai állam
Volt-nyarunk mintha vissza se fájna. éh f" öd k K' á '. k ho

I evez uz ne - IV nJu, gy szeptember 14-én és 15 én, s az utazási kedvezményt ad erre az
Gondtalan vággyal úgy nevetgélni, Hézer Béla széles látókörével első lanilási nap 16 án lesz. 16- időre, A MÁV is féláru utazást
Mint az esI, ha szenlálmait kékli, h 'd . I 'Ih é .

osszu l elg sza ga assa m g án az 1., 17-én a IL, IS-án a engedél} el, az igazolvány eg}"utCsak akkor sirni, - [s a könny lehuHjon,]
Ha szenvedés tart felénk az uton. szerett községét, Orosházál és III fiu- és leány osztály jön is- tal belépöjegy is. Igazolványokat

BARTHA ANDRÁS. azon át vármegyénket is. kolába. Iskolaszék. a Wagner fakereskedésben árusi-

___~.........._.. Az üTI gyulai ker. Pénztár Takarmányozási kérdések- tanak,

ezuton éltesiti az ipari munkaa- ről ir a "Mezőgazdaság" legújabb Békés vármegyében állami

á I b it száma. Cikkeket .közöl még a öntözö mintalelepet létesitenek,
dóka!, hogy a m r erv eve ahol nagyobb területen nyilik al-
hétvégi üdülJetést f. hó 12-én csikóápolásáról és neveléséről, kalom a vizgazdálkodás propagá
megrendezi. Az endrődi tanoncok sertésfertőzésér61,kisebb tógazda- Jására Eddig a legnagyobb ön-

ct őd ' kö ságok berendezéséröl, a csontliszt- tözöH terület Békéscsabán van,
- leányok is - az en r I z- . 377 kat. hold.
ségházánál gyülekezzenek reggel ről, homoki takarmánynövények
f,21 7 órakor, Oyomán a község- vetési idejével való kisérletröl, a A svéd király két magyar

vendége. Gusztáv svéd kirMv. ,
aki tudvalevőleg nagy barátja a
tenni:>zsportnak, két ismerI magyar
tem i ;zbajnoknől meghivolt kasté
lyába. Rendkivül érdekes képek
kel illusztrált cikkel közöl erről

a Délibáb legujabb száma, amely
nagy terjedelemben és pazdag
tartalommal jelent meg Pompís
illusztrált rádióműsorokat, egy
felvonásos szindarabot, színházi
pletykákat, nagyszerü filmrovatot
és több mint száz szebbnél szebb
képel talál az olvasó a népszerű

színházi képeslapban. A Délibáb
egy száma 20 fillér.

A ragadozó liliomok és vér
szomjas rózsák tengeralatti
csodálatos mesevilágáról közöl
rendkivül érdekes felvélelekkel
illusztrált remek cikkel Tolnai
Világlapja uj száma. A legkivá
lóbb magyar irók 110velláin, a
nagyszerű folytatásos regényen
és az érdekfeszitő cikkek egész
során kivül közöl száz pompás
képel talál az olvasó a népszerű

képeslapban . Tolnai Világlapja
egy száma 20 fillér.
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a védelem mellett elhuzni és megsze
remi a vezetést (1:0). A gól után a
GyTK még jobban föU~l1ybe kerűl, amit
a vpndégek durvaságokkal igye
keznek ellensulyozni s igy a 35 p.-ben

. ll-es révén Bartik II. kiegyenlit (1:1).
A 40-ik p.-ben ujabb ll·es hez jut a
honi csapat, de ezt Bartik II. gyengén
guritja a kapus kezébe.

Szünet után a TAC is lábra kap és
a 15-ik p.-ben Debreceni II. révén
vezetéshez jut. De ezt az örömöt rövid
3 perc mulva Rau által előre adott lab
dából Bartik II. a nap legszebb góljával
elrontja (2 :2). A 30-ik p.-ben egy igen
nagy birói elnézés folytán a TAC ér el
gólt, ami a GyTK-t érthetetlennül el
kedvetleniti és a hátralévö időben

szabad utat enged a TAC csapatának,
ami elég volt ahhoz, hogya vendégek
még 3 góllal terheljék meg a GyTK
kapuját.

Ha a GyTK nem áll le a harmadik
gól nál és tovább is megtartja az első

félidő iramát, ugy az eredmény bizto
san a megforditottja lett volna. Tehát
a jövőre nézve ez ne isméHödjön meg,
mert egy gól előny még nem jelent
veszélyt.

Egyénileg senkit sem Iehetkiemelni,
mert a játékot erőssen lerontotta a
feneketlen sár.

László bizony sok-sok hibát vétett,
ami a GyTK-t erőssen visszavetette.

Sporthirek
Szeptember 5·j bajnok mérkö#

zések Gyomán: GySC-KTE, vezeti:
Klimílj. Endrődön: ETK-GyTK, vezeti:
Kereki. Mezöturon: MMÁV-MAFC II.,
vezeti: dr.Magyar. BékésE'n: Tarhos
MTörekvés, vezeti: Wertheim.

Okányi ISE-Vésztői SE meccst:t
Heinfaith Mihály vezeti.

1931-ben a következő válogatott
mérkőzések kerülnek lejátszásra: szept.
19: cs c-h -magyar, Budapesten, 
osztrák-magyar amatőr Bécsben, 
osztrák-magyar ifjusági Budapesten ;
okI. 10: osztrák-magyar, Európa-kupa
Bécsben; nov. 14: Svájc-Magyarország,
Európa-kupa Budapesten - és cseh
magyar ifjusági, Budapesten.

Kertes Józsefért a "Bocskai f.C"
100 pengő lelépést fizetett a Melőbe

rényi Textil SE-nek.
Bencsik Pál volt szentandrási Hu

nyadi, illetve szarvasi Turul-játékost és
Kiszely István voll Csabai Máv-játékost
a Vésztöi S.E, Károlyi György volt
M. Törekvés-játékost pedig a Körösladá
nyi A.C. áligazoltatta.
Mezőturi AFC uj intézője Portik

Lajos lett.

Cs/kós László GyTK játékos állandó
tartózkodásra Szegedre távozott, ahol
a Máv. egyéves segédtisztképző tanfo
lyamán v~sz részI.

p
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OySC-M.Törekvés 2:1 (1:1)

Mezöberény ll. o, bajnoki,
vezette Boros ll.

Erősen felázott talajon mu talták meg
a GySC fiatal jai, hogy tudnak még a
kék· fehér szinekért szivvel, lélekkel
küzdeni! IgyekezeWket siker koronázta,
s a derék fiúk megérdemlik minden
GySC-ista őszinte köszönetét.

Csepereg még az eső, mikor a GySC
kifut, illetve "kicsuszkál" a pályára.
GySC indit néhány szép támadást, de
a kapu előtt a sárba ragadnak az ak·
ciók. Majd a Törekvés is feljön és 5
percig eredménytelenül ostromolja a
GySC kaput. Közben Mónus megsérül,
jobbszélre megy és helyette Kruchió
a centerhalf. 19 perc végre eredményt
hoz. Kruchió szépen szökleti Takácsot,
kinek beadását Györi csavart lövéssel
felsösarokba helyezi (I :0). 21 percben
már megszületik az egyenlités. Perei a
leálló védelem mellett védhetetlen gólt
lő (I: I). A hátralevő idő mezőnyjátékkal
telik el.

Törekvés erős támadásaival kezdődik

a második félidő, de Szrnkányi nagy
szerü formában védi a legveszélyesebb
lövéseket is. Ezután a GySC támad.
28 percben KruchiÓ-Győri-K.Szabó
a labda utja, utóbbi Takácshoz passzol
aki a 16·os sarkán megvágja a labdát.
A kapus nem tudja fogni az erös lövést,
kiüti a labdát, éppen a jól érkező

K. Szabó elé, aki megszerzi a kétpontot
jelentő l.{ólt (2:1). Tőrekvés megadja
magát és jó védekezéssel megakadá
lyozza a további g610kat. A biró egy
Törekvés játékost kapusra-támadás
miatt kiállitott.

Szrnkányi a II. oszt. egyik legjobb
kapusa, a két bekk szürke, Pataki a
gyengébbik, a halfsor volt a csapat
legjobb része, Lőrincz remekelt, áttör
hetetlen volt, de Kruchió és Imre is
jól dolgozott, a csatársor legjobbjai
Györi és Takács voltak, de Csáki és
K. Szabó is ügyesen mozogtak. Mónus
sérüléséig hasznos tagja volt &7. együt
tesnek. A biró kifogástalanul vezetett.
Itt jegyezzük meg, az "A Sport" légből

kapott sporltudósilásávaJ szemben,
hogya meccsen sem Ugor, sem Fekete
nem játszott s igy gólt sem löhettekl

-s-s

ISKOLARUHA fiuk részére tartós, jó s7övetből, p 11.20
számonl\ént 10 fillér emelkedés

ESŐKABÁT p 17.-
ÁTMENETIKABÁT P25.80
FELÖLTŐésÁTMENETIKABÁTP 33.-·

TAC-GYTK 5:2 (1:1)
Gyoma, vezette: László

A szokásos vasárnapi esőzés alapo
san elrontotta a futbal! programot. Az
elvonuló felhőszakadás egy hatalmas
sártenger fogadta a játékosokat s igy
természetesen a játékról sem sokat
tehet megemliteni. GyTK inditja utnak
a labdát és mindjárt nagy fölénybe
kerül, de· ezt a főlény t nem tudta gó
lokban kifejezésre juttatni. 25 p.-ben az
előre huzódott Debreceni I.-nek sikerül

Kivonatos
versenytárgyalási

hirdetmény
Alulirolt m. kir. államépitészeti

hivatal az endröd-nagylaposi róm.
kath elemi népiskola épitési mun
kálatai ra nyilvános versenytárgya
lást hirdet.

Ajánlatok zárt borítékban lepe
csételve 1937. szeptember hó
]O-én d.e. 10 óráig az endrődi

róm. kath. egyház plébánia hiva
talánál adandók he a következő

felirással : "Ajánlat az endröd
nagylaposi róm. kath. elemi iskola
épitési munkáira. Róm. kath.
Egyház Plébánia Hivatala, End
rőd "

Bánalpénzti\ az ajánlali összeg
2 százaléka teendő le az endrődi

róm. kath. Egyház pénz/árára,
vagy Endrőd község előljáróságá

ná I kell ezen versenylárgya lási
hirdetmény számára való hivatko
zással közigazgatási letétbe he
lyezni.

Ajánlat csakis a hivatalos ür
lapokon tehető. Akiirási mOvelet,
köllségvelés és tervek alulirl hiva
talnál és az endrődi róm. kath.
Egyház Plébánia Hivatalánál a hi
vatalos órák alatt megtekinthelők

és a költségvetési ürl~pok L-P-ös
áron megszerezhetők.

Ajánlat tehető az összes mun
kálatokra, vagy az egyes munka
nemekr~ külön- külön is.

Gyula, 1937. augusztus hó 24

M. kir.
államépítészeti I

hivatal

Etelka rk. Varga L1sz1óné N3gy
Lidiának fia, László. ref. Öí v
Bochrát Miklósné Vdrga Erzsé·
belnek leánya, Magdolna Erzsébet,
rk. Kriszt Mártonné Ka lina lIoná
nák fia, Márton, ág ev. Cs. Sza
bó Mihályné T. Kiss RÓzának
leánya, Anna, ref. Nyitrai Gábor
né fülöp Eleinek fia, Gábor rk.
Lukács Lajosné Csapó Piroská-

. nak leánya, Ilona Piroska ref.
Hajdu fel encné Gecsei Julianná
nak fia, Ferenc István, ref. Bo
tos Rózának fia, István, ric

Házasságot kötöttek: Kovács
Péter F. Kis Rózával, Gonda Ist
ván Timár Etelkával, Timár Jó
zsef Homok M1rgitlaL

Meghaltak: özv. Nagy László
né Csökönyi Erzsébet 74 éves ref.
özv. E. Kiss Józsefné Nagy Sára
76 éves ref. Cs. Szabó Károly 4
hónapos ref. Izsó Erzsébet 2 na
pos ref. özv. Deák Péterné 75
éves ref. Szilágyi Sándorné 66
éves. özv. Tóth Imréné 61 éves
ref. özv. Oláh Sándorné 65 éves
ref. ifj. Oláh Lajos 28 éves ref. Pá
pai János 55 éves ref. Diószegi
László 2 hónapos ref. Lukács
László 61 éves ref. özv. Zöld
Lászlóné 72 éves ref.

• •• hogy a duráncai barack is
kimagvalható. Legkitűnőbb be
fözni való őszi barack fajta a
duráncai, de igen sok bosszusá
got és veszteséRet okoz a kimag
vazás. Van egy fogás, .. amivel a
duráncai barackból is könnyen
eltávoliIható a mag: Éles késsel
vágják be körül a barackot, de
ugy, hogya rajta levő barázdá
kat derékszögbe, vagyis keresztbe
metszük. A kettészell barackot
két kézbe véve, erősen megfor
gatjuk a két felet ellenkező irány
ban, mig el nem válik.

hogy a fecske mennyi legyet
puszilt naponta? Mindenki tudja,
hogya. fecske a legszorgalmasabb
rovclrpllszlitók e,::yike, de szám
szerü adatokat most egy német
tudóstól kapunk. Ez a tudós egy
szerencsétlenül járt füsti fecskét
heteken át etetett. A legyet csi
pesszel tartolta eléje, élő állapot
ban. Kiderült, hogy naponta
5-600 legyet vigan megemész
telt. Ebből világosam látszik a
fecske rend kivüli hasznossága.

• •• hogya szovjet már gyer
mekhadseregel szervezetI. Már a
8 éves gyermekek katonai kikép
zésben részeslilnek, egyenruhát,
fegyvert kapnak, komoly gépfegy
ver/ is és egy nagyobb gyermek
áll a hadsereg élén. Megdöbbe
nésOnkre és sajnálkozásunkra
nincs is kifejezés.

Hallotta-e már? I

• •• hogy tavaly juliusban 716.000
mázsa buzát vitlOnk ki, idén csak
90 OOO mázsál.

AnYdl{.ön-yvi hírek

A gyomai anyakönyvi hivatal
könyveibe aug. 5-lől, augusztus
25-ig a következő bejegyzések
törléntek :

Született: Gerencsér Elemér
Józsefné Bak Erzsébet Mária Te
réziának fia, Iván László rk. K
Imre Sándorné Sebők Etelkának
fia, jános, ref. Hajdu józsefné
Benyó Ilonának fia, István rk.
Izsó Gáborné Bodon Erzsébetnek
leánya, Erzsébet, ref. Makra Sán
dorné Simon Emmának leánya,
Anna, ref. Imre Lajosné Balári
Ellának leánya Gabriella Juliánna,
ref. Séllei Istvánné Suszter Vero·
nikának fia, István, rk. Szalai
Mályásné Gácsi Etelkának laánya,

• •• hogy ez évben a káposzta
lepkék hihetetlen mennyiség
ben repülték át aBalatont.
Száz és százezer lepke, mint egy
hatalmas raj özönlött a somögyi
p3rtról a zalai partra, helyenként
10-12 km. is megtéve egyhuzam
ban. Ilyen rajzást már máskor is
megfigyeHek. bár elég ritka.
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Szerkesztésért és kiadásért felelóF :

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavMlalat, Gyoma
Felelős üzemvezető: Wallach Mihály.

Ertesitem a 1'1. é közönséget,
hogy ács iparomat kiváJtottam mindm
és szakmába vágó munkát jUlányos
áron vállalok. Szives pártfogást kér
Bene józsef ács.

Magas foku, zamatos rizlingbor
literenként 40 fillérért kapható Ke
rekes Károly borkereskedőnél.

Szuperfoszfát mQtrágya augusztus
hó végéig történő szállitásra Wagner
Márton fiai fakereskedő cégnél elője

gyezhelő. x-5

Használt játékokat kérünk a nap
közi otlhon szegény gyermekei részére.
Atveszi a besenyszegi iskola vagy a Bé
késmegyei Ált. Takarékpénztár.

KézImunka alkalom. Uj fajta köny
nyü kézi munkához gyakorlott kézi.
munkás lányok kerestetnek. jelentkezni
lehet héiköznapokon délután 2-töl 6-ig,
Atilla utca 19 szám alatt.

Rozsot vetésre ad buzáért cserébe
Kató Lajos jegyző. x- l

J6 hetyen fekvő lak6házat, mel
lékhelyiségekkel és udvarral keresek
több évre haszonbérbe, kedvező fizetési
feltételek mellett esetleg megvételre.
WallaclJ Mihály, Hungária-nyomda.

Dl'. Neményi Honfi fog· és száj
betegségek szakorvosa értesiti kedves
betegeit, jó barátait és ismerőseit, hogy
rendelője telefonszáma 52.

Eladó: 38 hold görögállási föld
cserepes tanyaépületlel, - 5 kat. hold
keselyősön, - 23 kat. hold póhalmon, 
3 é:s, fél kat. hold nádasszigeten, 
20 kat. hold póhalmon, - 96 kat. hold
nagylaposon, - 10 magyar hold póhal
mon, - 16 hold póhalmon, - 33 hold
varsányháton, - 6 hold udvarnokon, 
2 hold özeden, - 7 vékás előbalom.

Eladó házak: Hortby Miklós ulon 4
szobás üzlelhelyiséggel, - Kossuth
Lajos utcában 3 szobás, - Baross ut
cában két szobás, - Rákosi jenő uton
egy palatetös ketswbás, - és egy
nádtelős 2 szobás. Bővebbet Izsó
Balázs ingatlan közvetitőnél.
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l,OLCSÓBB A BOR II
III mint a szódaviz III

. 22 f i I I é r

I egy liter kadarka vagyI
fehér fejtett ujbor Sollvad'
kert állomásra kis7áJlitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis

I
50 literen felüli rendelést I
fogadok el. Hordót dijmen-
tesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. SzétküI-

I
dés utánvéttel. Egy pengőI
levélbélyeg ellenében kül-
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Boraim kellemes édeskés,

I
tiszta, tökéletes zamatuak

és I"i e m sall'anyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborplncészete

Soltvadkert, Pestmegve.

~~YUUUUti~uuuuuuuu

A Gyomai Vjság nyomdájában
egy 15-16 éves leány felvétetik

HÁZIASSZONYOK ! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjob!?
iésztarecepteket megkapja, ha
még ma kéri a Dr. OETKER
féle világhirü FÉNYKÉPES
RECEPTKÖNYVET, m e l y e t
bárkinek ingyen megküld a
gyár: Dr. üETKER A. Buda
pest, VIII. Conti-utca 25.

noki Mária gyomai lakosoktól700
pengőért.

Molnár jános és neje Papp Eszter
gyomai lakosok vellek egy némelzugi
lakóházat a Békésmeg\'ei T;;karékpénz
tártól 1300 pengőért

Farkas Imre és neje D. Timár fran
ciska gyomai lakosok vettek 1203 és
1197 négyszögöl csudaballai ingatlant
Gyuricza Imréné Koloh Franciska tur
kevei lakostól 425 pengöért.

Perei István (nős Kruchió Rózával)
gyomai lakos vett 978 négyszögöl
poooszug és holl körösi szántót Csontf's
István turkevei lakostól 625 pengőért.

Szilágyi Gergely és neje F. Kiss Róza
gyomai lakosok vettek 4800 négyszögöl
zsófiai szántót Szilágyi Lajos gyomai
lakoslói 2000 pengöért.

***
17.43 21.43 ind Gyoma p. u. érk. 6.22
17."" 21.55 érk. Endrőd templom-tér ind. 610

*) Csak hétköznap **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik. Viteldij: 50 fillér.

Endrőd-Gyoma- Püspökladány-Debrecen: I
* **

6.10 ind. Endrőd templom-tér . érk. 17 55 21.55

6.36 I Gyoma " .. t 17.
34

21
37

727 Szegh210mp u. . 16.45 20.48
835 püspökladány. . tS 37 , 18.52
915 V HajduszoboszIó . " 14 53 18.10
9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 14 15 17.30

*) Csak hétköznap- **) csak> asárnap és ünnepnap kc.lekedik.
Menet· jegy: Endrödre -50 Menettérti-jegy: Endrödre - .80 P

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus70boszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti jegy:" P 4.-. P 10.50. P 12.50.

"MAvAUTU NYARI AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. május 22-től 1937. október 2-ig.

Gyoma-Endrőd:

~"U.~~I!J"W••~I ..
~
~ Tisztelettel hozom a t. gazdaközönség tudomására,
~ hogy elvállaltam az ~

I "ALFA SEDARATüR" I
I. mezőgazdasági ~épgyár helyi képviseletét és rak- ~

tárOD tartok ~

12 RÉPAVAGÓT, TARCsAs SZECSg I'
§[I KAVAGÓT, TENGERIMORZSOg

I· ~LOT, GYORSFüllESZTŐT, stb. ~

~. amely gépek Kossuth Lajos-u. 45 alatti lakásomon I.
§[I megtekinthetők.I KEDVEZŐ FIZETs"SI FELTÉTELEK! ~

~ Szives látogatást kér KEREKES KÁROLY I
~nmldnnl1ln.millnllhftltMliIlnrllliMHlinrI'MlMI~

Endrőd -Gyoma-Szeghalom-Berettyóujfalu:
* **

610 ind. Endrőd templom-tér . érk. 17.55 2J.55

6.
36

~ Gyoma" .'. t 17.
34

2l.3
7

7.27 Szeghalom p. u. 16.4;; 20.48
857 Beretlyóujfalu p. u. . 14.00 19.11

9.03 érk. " községháza . ind. 13 50 19.05

*) Csak hétköznap - **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik.
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Berettyóujfaluba . P 5.10.
Menettérti-jegy:" P 4.-. . P 950.

Feltételes megállóhely: Gyoma - halmagyi Olvas6kör és Perjés.

Mester Ferenc és neje László Zsu
zsánna gyomai lakosok vettek egy
matakerti lakóházat özv. Kóródi Imré
né Kun Zsuzsánna gyomai lakostól
600 pengőért.

Özv. Pásztor Pálné Kovács Eszter
" gyomai lakos vett egy beltelkes lakó

házat Sámson Mária és Bura Erzsébet
gyomai ]akosoktól 700 pengőért.

Csapó Lajosné Szilágyi Eszter gyomai
lakos vett egy beltelkes lakóházat Biró
István és társaitól 1400 pengő ért.

Totb Sándor (nös Izsó Erzséb€ltel)
gyomai lakos veli 4 hold 725 négyszö
göl zsófiai szántónak 3/4-ed részét Dé
kány Ferenc és társaitól 900 pengőért.

Zöld józsef gyomai lakos vett egy
beltelkes lakóháznak fele részét Zőld

Imre (nás Fekete juliánnával) gyomai
takostól 250 pengőért.

Zöld jánosné joó Lidia gyomai lakos
vett 7 hold 398 négyszögöl tanyaföldi
szántót Zöld László (nös Horváth
Máriával) gyomai lakostól 7000 pengö
ért.

Lukács Lászlo és neje Nagy Etelka
gyomai lakosok vetlek 7 hold 414 négy
szögöl tanyai szántót Zöld Jánosné Joó
Lidia gyomai lakostól 7000 pengőért.

Pólus Lajosné B. Kovács Zsuzsánna
gyomai lakos velt 1496 négyszögöl
kölesfenéki szántót F. Kiss Sándor
gyomai lakostól 630 pengőért.

Sámson Mária és Bura Erzsébet
gyomai lakosok vettek egy beltelkes
lakóházat Diószegi László és neje Put-

á
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Korona Hangos Mozgó Endrőd

Alulirott m. kir. államépilészeti
hivatal az Endrőd községben lé
tesilendő községi főjegyzői lakás
épitési munkálatai ra nyilvános
versenytárgyalást hirdet.

Ajánlatokat zárt boritékban le
pecsételve 1931. szeptember hó
21-én d. e. 10 óráig Endrőd köz
ség elöljáróságánál adandók be a
következő felirással : "Ajánlat a
4014/1931. nl. számu verseny
tárgyalási hirdelményben közölt
endrödi föjegyzői lakás épitési
munkáira. Községi elöljáróság.
Endrőd".

Bánaipénzül az ajánlati összeg
2 Ojo-át kell ezen versenytárgya
lási hirdetmény számára való hi
vatkozással Endrőd község elől

járóságánál közigazgatási letétbe
helyezni.

Ajánlat csakis a hivatalos ürla
POkOD tehető. Akiirási müvelet,
költségvetés és tervek aluli r! hi
valaInál a hivatalos órák alatt
megtekinthetők és a költségvetési
ürlapok 1.00 P.-ős áron megsze
rezhetők.

Ajánlat tehető az összes mun
kálatokra, vagy az egyes munka
nemekre külön-külön is.

Gyula, 1931. aguszlus hó 31.
M. kir.

államépitészeti
hivatal

•

1.'4111111111111IS:#.'"

Johann Strauss
világhirü zenéjével.

Főszereplők:Adolf Wohlbriíck,
Hansi Knoteck, Fritz Kampers,
GinaFalckenberg,RudolfPJatte

A műsor kiegészitve:

AIDikor a férj
takarékos

Vigjáték és

Magyar Világhiradó

Gyoma község
ingatlanforgal~a

Kun Ferenc és neje Csaba Róza
gyomai lakosok vettek 2 hold 400 négy
szögöl 7öldlaposi szántót Bogoly jó
zsefné jubos Lidia gyomai lakostól
1600 ,pengőért.

MO

Kivonatos
versenytárgyalási

hirdetmény

jókai Mór örökbecsü regénye"
hangosfilmen
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre l-30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5-20 P.

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

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

Felelős szerkesztéS: WAGNER M.ÁRTON
S:zerke5zt5ség és Idad6hlvatal:

"HUNOARIA" KÖNYVNYOMDA
G 'I o WI a, Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Otszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéJ
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

vel volt szíves emelni és ezzel
biztositotta a megindulást. A
református egyház 50 P-t, a
róm. kat. egyház 30 P-t, az ág.
ev. egyház 20 P-t, az izraelita
hitközség 20 P-t, Gyoma köz
ség 100 P-t, Lautnerné G. Nagy
Lidia 10 P-t és az ipartestület
cipészszakosztálya 5 p·t, mig
az Első Budapesti Gőzrnaimi

R. T. gyomai telepe 85 kg fe
hér kenyérlisztet, az Iványi
Aladár és István cég pedig 40
kg fehér kenyérlisztet, Sebessy
János és Barok Gyula sütő

mesterek pedig 20-20 kg ke
nyeret adományoztak, mely
adományokéd a NEP gyomai
szervezete ezulon is hálás kö
szönetét nyilvánítja.

Ennek az intézménynek fon
tosságát a Nemzeti Egység
Pártja Országos Központja is
honorálta és bár községi szer
vezetünk az Országos KözponI
tól anyagi támogatást nem kért,
eszközölt bejelentésére a NEP
Országos Központja 100 P-s
adományt juttatott a Napközi
Otthon részére és ezzel szer
vezetünk Napközi Otthonának
pénzügyi alapját jelentős ösz
szeggel növelte.

Szervezetünk elnöksége az
Országos Központ értékes, meg
értő támogahisáért ugyancsak
bálás szivvel mond köszönetet.

A rendelkezésre áUott tőke

tette lehetővé, hogy a Napközi
Otthonban elhelyezett gyerme
kek fejenként és naponta, ebéd
re 3 deciliter forralt tejet kap
tak, megfelelő kenyéradaggal,
uzsonnára pedig lek város, de
legtöbbnyire mézes kenyeret.

A 2 és fél hónap alatt 1218
liter tejet, 22.7 kg mézet, 5.7
kg gyü.mölcsizt és 365.8 kg ke
nyeret fogyasztottak el szegény
gyermekeink.

Az anyagi erőhöz mérten
juttatott tápérték keUó ered·
ményt produkált, amennyiben
a gyermekek átlagosan 1 és fél
2 kg-os testsulygyarapodást ér
tek el. Ezt a körülményt az
eszközölt mérlegelés igazolta.

Nem mulaszthatjuk el meg
emliteni azt, hogya Sarkadi
Alföldi Cukorgyár 5 kg. kril>
tálycukrot adományozott, mely
a veU 5 kg kristályctikorral a

sa. Erre szolgál az 1933. VI. 1.
keletü törvény, amelynek értel
mében kölcsönt kap minden
házasulandó, ha erre szüksége
van, főleg olyan esetekben, a
mikor dolgozó nőt vesz el va
laki és igy felszabadit egy he
lyet egy férfimunkás számára.

A német állam áldozatai, a
melyeket a népszaporodás fel
lendHése érdekében hozott, ko
rántsem voltak egészen ered
ményfelenek: csakhogy hatásu
kat nem lehet rögtön és köz
vetlenül lemérni, mint azt sze
relték volna. Az itt kitüzött
cél elérése azonban olyan fon
tos, hogy. minden nemzet rá
fog kényszerülni a német pél
da követésére, ha jövőjét biz
tositani akarja."

A kormányunk megteszi a
lehetőség szerint a magáét. Eb
ből azonban nem telik ki min
den. A társadalomnak is so
rompóba kell állani és a meg
kezdeU uton ugy a napközi ott
hont fejlesszük, mint az ehhez
hasonló intézmények Iétesifését
készitsük elő.

Eta, Salgó Erzsébet, Tari Teréz
és Zvara Teréz okI. tanitónők,

Gaál Katica okI. ovónő, Lovas
Ilona, okI. tanÍtónő·tanárnő

képzői, Beinschroth Emilia és
Oévánszky Magda tanitónökép
zői növendékek irányitása és
felügyelete alatt hazafias és
szórakoztató nevelésben része
sültek.

A Napközi Otthon létesithe
tésének pénzügyi bázisát vár
megyénk főispánja, vitéz Dr.
Ricsóy· Uhlarik Béla adta meg,
aki szociális érzékektől vezé
relve, készséggel nyujtolt segi
tőkezet és 100 P-s adomá-

, nyával, amelyet további 150 P-

ls yomai
közi lt

számolója

OTTHO
nA Harmadik Birodalomban

a nötlenek kétszerannyi adót
fizetnek, mint a gyermektelen
házasok. A gyermekáldás és az
adókedvezmény pedig a követ
kező arányban áll: egy gyer
mek után 15 százalák, két
gyermek után 35 százalék, há
rom után 55 százalék, négy u
tán 75 százalék, öt után 95
százalék és hat gyermek után
100 százalék az adó kedvez
mény. Ha tehát valakinek 60
ezer Márka vagyona van és
négy gyermeke, akkor nem fi
zet vagyonadót; ha nőtlen, ak
kor viszont 50.000 Márka ere
jéig adóztatják meg.

Ugyanigy a tandijnál: csak
az első gyermek fizeti a teljes
tandijat, a második már csak
75, a harmadik 50 százalékot,
a negyedik és további gyerme
ket ingyen iskolázzák.

A második mód, amivel az
állam segiteni akar a helyze
ten, a házasságok előmozditá-

KöztudoTásu, hogy a Nem-I Teréz, Oévánszky Mária., Erdei
zeti Egység Pártja Gyoma köz';; Juliánna,laddy Jolán, Németh
ségi szervezetének elnöke. Ne- Gizella, Osapay Margit, Pajor
merey Péter takarékpénztári
igazgató kezdeményezésére sze
retett főispánunk, vitéz dr. Ri
csóy Ublarik Béla, valamint
egyházi, járási és községi veze
tőtényezőink megértő és áldo
zatkés~ támogalásával, Napközi
Otthont sikerült létesíteni, mely
nek keretében szegény polgár
társaink gyermekei 4 éves élet
kortól 10 éves életkorig voltak
elhelyezhetők.

A Napközi Otthon f. évi ju
nius hó végéig működött s ez
idő alatt naponta átlagosan 60
gyermek jelent meg, akik Ősa

pay Irén okI. középiskolai ta
nárnő, Balassa Gizella, Biró,

I
Nem mi találluk fel. A nyu

gati népeknél már nélkülözhe
tetlen nemzeti intézmény. Ott
hamarább volt baj a természe
tesnépszaporodás körül, tehát
hamarább kényszerültek olyan
intézmények létesiLésére, ame
lyek a megszületett gyermekek
megtartását, megerősitését szol
gálták.

Nem is fontos, hogy hol ta
lálták fel az első napközi oH
hont. Az a lényeg, hogy az el
ső kisérlet Gyomán is megtör
tént. Számokkal tudunk már
bizonyítani. Ánagosan 60 gyer
mekvolt 75 napon át az Olt
honban, ez összesen 4500 gyer
mek-nap, amelyet a gyermekek
szerény ellátásával mintegy 550
pengőből láttak el. Egy gyer
mek napi ellátása 12 fiUérbe,
mondd és ird: Tizenkét fillérbe
került. Bizonyos, ha túlieszünk
az első nehézségeken, ennél
még olcsóbban tudjuk ellátni
a gyermekeket.

A kezdeményezők minden
dicséretet megérdemelnek, a
miért volt bátorságuk hozzá
nyulni ehhez a nemes kérdés
hez, amelyről eddig csak sza
vallak, kotyogtak, de semmit
sem csináltak.

Ha elgondoljuk, hogy 10-12
fillérért, no meg a lelkes intel
ligens emberek közremükődé

sével testben és lélekben meny
nyi gyarapodást tudunk nyuj
tani, éppen az olyan néposz
tályu gyermekeinknek, akik a
szülői háznál mindkettőből so
kat nélkülöznek, lelkiismereti
furdalást kell, hogy érezzünk,
amiért ebbe az intézménybe
nem vonunk bele még több
gyermeket és nem áldozunk
érte még többet.

Idekivánkozik a Statisztikai
Tudósitó szeptemker l-én meg
jelent számából "A német né
pesedési politika és eredmé
nyei" cikkből egypár száma
dat, hogy megj ássuk, mennyit
áldoznak a németek a népü
kért, hátha a mi társadalmunk
is többet áldoz, mint ameny
nyire eddig kapható voll.



1937 szeptembét :2 UJSAG
~~......~~ e~~,a;::1't:e~~

a H om o k I fé I e emeletes házban.
Kérje dijtalan beJnuiat.isAH f:

~ft~~~~~ftftftftAfiAftftft~ftAftftftft~~ftftftftftftftftftft~

nácsaikkal igyekeztek a veze·
töség munkáját megkönnyileui.

Annak reményében, hogy a
jövő esztendő centralizációja
kapcsán, a Napközi Otthon
kereteit kibővíteni és szegény
polgártársaink gyermekeit tel
jes tápértékü ebédeltetéssel is
ellátni sikerül, községünk ve
zető tényeltőinek és jómódú
polgártársaink további értékes
támogatását kérjük, mert a
Napközi Otthon fenntartása
felette kivánatos, fontos és
szükséges

Értesülésünk szerint Neme·
rey Péter takarékpénztári igaz
gató a NEP szervezet helyi
elnöke, folyó hó l,8-án, szom
baton este 8 órakor, as Uri
Kaszinó nagytermében részle
tes beszámolót tart a Napközi
Otlbonról s arra minden ér
deklődőt szívesen lát az elnök
ség. A beszámoló után a Nap.
közi Otthonban felügyeletet
gyakorolt hölgyek tiszteletére
családias összejövetel lesz.

pélyen. A békésvármegyei részt
vevőkkel együtt mintegy 5000
főnyi közönség előtt Csemus
Mihály apátpebános nagyhatásu
beszédet tartott. Azután dr vi
téz Pánczél József vármegyei
főjegyző a vármegyénk nevé
ben megkoszoruzta az ezredé
vi emlékmüvet, amelyre az
Árpád egyesület és még számos
kiküldött is koszorut tett.

A vármegye részéről legtöb
ben a gyomai járásból vettek

Ie

mekeink egészségeseknek talál
tattak.

Dr. Vincze Endre ügyvezető

orvos szives fáradozását hálás
köszönettel nyugtázza a szer
vezet elnöksége.

Befejezésül köszönet és hála
illeti meg a Napközi Otthon
ban a felügyeletet és szeilemi
irányitást gyakorolt pedagógus
hölgyeinket, akik teljes önzet
lenséggel, jó szivvel és ambi
cióval látták el vállalt kötele
zetségeiket. Nagyon fájlaljuk,
hogya tervezett záróünnepély
megtartása, az iskolánal folya
matba tett átalakítási munká
latok miaU, nem volt lehetsé
ges és ezáltal a gyermekek a
tanultakról és ezzel kapcsola
tos felkészültségükről nem te
hettek tanubizonyságot.

Köszönet és hála illeti meg
Wagner Mártonné, Nemerey
Péterné urnőket és Dr. Kovács
János, az ifj. csoport elnökét,
akik a Napk.özi Otthont sürün
látogatták meg és értékes ta-

dezésében kerül kivitelre, ujó·
lag jelentjük, hogy vitéz dr,
Páncél József, vármegyei fő

jegyző vezetésével mintegy 40
békésvármegyei kiküldött vett
részt szeptember 5·én d. e.
11 órakor a pusztaszeri ezred
évi emlékmünél tartott ünne-

lé - n
asze e

e
s

,
a

sége mindkeltőnek elismerését
fejezte ki.

Egészségügyi gondoskodás is
történt, amennyiben Dr. Vin
cze Endre községi ügyvezető

orvos, szolgálatait készséggel
felajánlva, néhányszor meglá
togatta a gyermekeinket (s
őket orvosilag meg is vizsgál
ta. Értékes közremüködése
megnyugvást keltett és hála a
Mindenhatónak, szegény gyer-

A pusztaszeri Árpád-emlék
ünnepet minden esztendőben

más-más vármegye rendezi
meg. Ebben az esztendőben

Békés-vármegye került sorra.
Amint már előző lapszámunk
ban jelenteltük, hogy ez az
ünnepély a vármegyénk ren·

tej cukrozására használtatott
fel; ezenkivül a Glück Ármin
cég 2 kg mézet juttatott a gyer
mekek részére. Több polgár
társunk gyermekjátékszerek,
hinták adományozásával ked
veskedtek a Napközi Otthon
gyermekeinek és mindezen a
dományokért szervezetünk el
nöksége hirlapilag és más uton,
esetről-esetre, hálás köszöneté
nek adott kifejezést.

A higiéniára is nagy gondot
forditottak: a gyermekeket ét
kezés előtt rendszeres kézmo
sásra szoktatták. Nemerey Pé
terné a legszükségesebb men
töszekrényröl is gondoskodott,
igy az előfordult jelentéktelen
sérülések megfelelően volak ke
zeive. Özv. Pfeiffer Mártonné
szül. Bódi Erzsébet gondnoknő
teljes odaadással gondozta a
reá bizott gyermekeket és Gel
lért János iskolaszolgával kar
öltve őrködött azok lesti ép
sége felett A szervezet elnök-

miről tizenöt nyelven beszélnek
Irta: sz CSORBA TIBOR 1937-

A modern Lengyelország felé volt az oWakó embereknek.
mind jobban és jobban rá kell A turfaszedést aíonban egy idő

irányulnia a világ figyelmének. óta igen megakaqályozta valami,
A lendületesen fejlődő ma, az aminek nem tudtak nyomára
egészségesen épülő holnap sok jönni az emberek. A tanHónak
értékét rejti a történelmi mult- panaszkodtak a nehézségek
nak. Mindez együttvéve il'gató- miaU, aki maga sem tudott
vá teszi ezt az országot, amely okosabbat, minhogy átadta ezt
Pilsudski marsal nevéhez füzi a terület a poznani egyetem
ujjászületésének boldog korsza- régészeti osztályának. Az osz
kál. Az a lázas munka, épitke- tályvezető professor: Dr. J.
zések, javítások, szervezkedések Kostrzewski kiszállt a helyszin
és a mindezeket tápláló nagy - re s hamarosan a világ régé
élni akarás, amely határokon szeit és a turistákat is érdeklő

belül és azokon tul magasba- megállapitást tett A biskupini
törést járat meg minden mai sziget turfaszedését egy keltő

lengyellel, méltó a szemléletre ezerötszáz évvel ezelőtti szláv
és nem egyszer a követésre. falu településének megmaradt

Talán nem annyira véletlen, nyomai akadályozták.
hogy ebbe az uj aranykorba A négy évvel ezelőtt megkez
"beleszól az évezredes mult a dett ásatások ma már tiszta képét
maga szigetnyi kulturájával, nyujtják annak az ősszláv telep
amelyet néhány év óta oly nek, amelynek bámulatára irigy
lázasan tárnak a csodálkozással kedő szemmel jönnek a világ
odazarándokló világ elé. minden tájának tudósai és

Lengyelország északnyugati nemrégiben egyamerikainak
részén, a sok tó vidékén, egy valóban amerikai stilü gondo
tóba nynló kis sziget hosszu /lata támadt: megvenni Bisku
időn keresztül turfabányája pint és áttelepiteni a tengeren

tuIi vHágrészre. De vannak
európai irigyei is Biskupinnak!

A telep évezredek előtt ár
viznek esett áldozatul. A viz
és a rárakódott földréteg telje
sen konzerválta a falu házait,
utcáit, a körutat, a védőfalat és
a viz ellen emelt huHámverőt.

Dr. J. Kostrzewski (olv: Koszt
zsefszki) professor munkája
rámutat arra, hogy az ittlakó
ősszlávok, az akkortájt hatal
mas erdőségek fáiból faházas
falut építettek egységes elgon
dolás szerint, egységesen meg
tervezett házakból.' Az urna
sirokból előkerülő leletek iga
zolják, hogy itt egy lauzici
embertipusu faj élt, akik halá
szattal, vadászattai és földmü
veléssel foglalkoztak. Hogy vol
tak háziállataik is, azt az egyes
házakban feltárt ólakból tndjuk,
ahol a padló patanyomok által
rongálódott meg.

A ház maga egy szobából,
tüzhelyet . magába záró helyi
ségből és kisebb kamrákból
állt, amelyek egyike istálló sze
repét töltötte be. A házak falát
olyan gerendakötéssel építették,
amilyen építési megoldást a
mai Biskupin környéki falvak-

ban még találhatunk. A ház
sarkán keresztberakott é~ a fal
síkjából kiálló szálfák kötése
máig is változaUanul haszná
latban van. Különben ilyen
tipusu faházak Lengyelország
más tereületén is épülnek ma·
napság is. .

Eddig min tegy 80-tOO
ilyen faházat tártak fel. Az
egyikben megtalálták a fekvő

helyet is a maga épségében,
amelyet a muzeumban helyez
tek el. Némely ház tiizhelyének
réteges emelése pedig azt mu
tatja, hogy ezt a telepet több
ször öntötte el az árviz, amely
ellen tiizhely, házbelső, sőt az
utca emelésével védekeztek az
őslakók.

A 2500 éves szláv telep fel
tárását Dr. J. Kostrzewski pro·
lessor nagy szakértelemmel és
örömmel vezeti. A feltárt háza
kat rekonstruálja és azokban
helyezi el a muzeumot, amely
nek anyagát a helyszini leletek
teszik. OU vannak az agyag
edények, primitív eszközök, a
házak területén talált bizonyi
tékai az akkori ember kuUurá
jának. Ugyancsak rekonstruálta
a falu védőbástyájának egy
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A közkedveHC§epel., Turán, Toroczk6., Kiihen ~§ OInega ker~kpárok

Icsébban D k s I ert zletében!
Nagy választék kerékpár gllmmikban. Szortírozott alkatrész raktár minden gyártmánYll kerékpárhoz !

Ébényi Gyula m. kir.
vegyészmérnök
beszámolója

részt az ünnepélyen dr. Sorbán
Jenő fős-zolgabiró vezetésével.
A járás résztvevői már szom
baton elutaztak Szegedre, ahon
nan vasarnap reggel mentek
IdPusztaszerre és' vasárnap
éjjel jöttek vissza.

Sz. Csorba Tibor
levele a
szerkesztőhöz

Kedves jó Marci Bátyám!
Nagy világcsavargás után

megtértem és, uj állomáshe
lyemrői írok néhány sort Ne
ked is, lapodnak is. Jártam uj
ra Londonban, egész Angliában
és a gyermek-filmet, meg szo
ciális viszonyokat, intézménye
ket tanulmányoztam. Párisban
is töltöttem egy hetet. A kiál
lilásról szeretnék még irni Nek
tek a lapba, de nem tudom,
mikor ejlhetem sorát. Aztán
kint voltam a nyári egyetemen
Poznanban. Ott vették fel vi
aszlemezre a csekélységem
hangját. Ezt a viaszlemez t a
lengyel adók e hó 15. körül,
valamelyik este, a világ min
denadójának átadják. A ma
gyar szöveget én mondom .be.
Az utolsóelőtti leszek, mert a
nemzeteket abc. szerint veHék

részét, ahonnan most ielülnézeti
képet kaphatunk az egész tájról,
a l;:örnyező dombok ról, ahol
meg· feltárásra vár a temető és
a falu többi része. E magaslat
ról láthatjuk jól a feltárási
munkálatokat, a 2500 éves falu
utcáit, amint a körutra torkol-.
nak, hogy igy kössék össze a
fal u házait, utcáit egymással.

Az ásatások szükségessé tet
ték, hogya munkások, a veze
tők és a professor baraldaká
sokban helyezkedjenek el a
közelben. E baraklakások is
fából· épültek és épitési megol·
dásukban hasonlitanak a 2500
évvel ezelőtti öseikhez. Itt van
nak a fényképező, előhivó,

rek'>llstrualó mühelyek, a szer
szám tár és egy külünös hangár,
amelyben a fényképező-Iég

gömböt örzik.Az ilyen fényké
pező-Iéggömböt itt használták
fel először tudományos célra.
Valahányszor uj területet tár
nak fel a munkások, feleresz
tik a léggömböt fényképező

géppel. A léggömb önmüködően
veszi fel az uj terüleiről a
fényképet s. munka végeziével
szabályszeriien leszáll.

A bisImpini ásatások hatal
mas összeget emésztenek fel.

és a magyar az olasz elé ke
rült, mert lengyelül wengert.
jelent, mig az olasz-wioh.

Jól vagyok az uj helyen. Pest
közelsége rengeteget jelent ne
kem, bár az itteni élet drágább
és van reményem, hogy talán
hamarosan hosszahb időre ki·
megyek külföldre~ Erről majd,
ha meglesz.

Kézcsók, ölel szeretettel
mindnyájatokat

Tibor

A mult számban megjelent
ál talános ismertetés után most
már konkrét eredményekről

beszélhetünk a talaj vizsgálati
és térképezési munkával kap
csolatban.

Mint már emliteUiik, a tér
képezési munka tulajdonképen
két részre oszlik, u. m. a kül
ső felvételi és vizsgálati részre
és a belső laboratóriumi tény
kedésre, amely utóbbi alapján

Az elmult esztendőben 45 ezer
ziotil költöttek erre a célra a
lengyelek. Az eddigi négy esz
tendő munkálatai nehéz ezre
ket jelentenek, de azért magáé
nak mondhat Lengyelország
egy olyan őstelepet, amelynek
csodálatára ideseregIik az egesz
tudós világ, amilyenhez hason
lóval senk i sem dicsekedhet.
A világ prehisztorikusai még
sokat várnak Dr. J. Kostrzewki
tanár munkájától és jelenleg
alig izgatja őket más, mint
Biskupin.

A lengyel kuHura és iudo
mány büszkesége Biskupin. Ide
tereli a maga érdekességével a
tudósokat, a turistákat, az ifju
súgot. Lengyelek és külföldiek
egész karavánokban jönnek ide.
A jólszervezeft lengyel propa
ganda pedig minden alkalmat
megragad Biskupin megismer
tetésére. A poznani nyári egye:
tem Európa és Amerika 15
államából összegyü!t hallgatói
is megnézték ez ősszláv telepet

. és tapasztalataikról néhány
szóban egy rádiórevüben szá
molnak be Kiki a maga nyel
vén. Az erről készűlt viaszíel
vétel a világ 15 nyelvén hirdeti
Biskupin jelentöségét.

Felhivjuk olvasóink figyeI

mét a 15. körül jelzett rádió
közvelitésére, amelyen Sz. Csor
ba Tibort érte a kitüntetés,
hogy a lengyelek őt szólaltat·
ták meg, amikor az összes
müvelt nemzetekhez szólnak a
rádiójukon, - azt a Csorba Ti
bort, aki a Gyomai Ujság ol
vasóit már évek óta szórakoz
tatja és tájékoztatja élvezetes
irásaival.

aztán pontosan megismerhet
jük a kérdéses talaj belső tu
lajdonságait.

Az eddigi bejárásom és vizs
gálatom alapján megállapítha
tó, hogya berényi-út mentén
GörbekuUapos, a Csepüs déli
része, a Fatryas dülő szikfol
tokl;:al tarkitoU, tulnyomóan
gyengén szikes terület. Ugyanez
mondható el nagyjából a nyi
Iasi földekrc. E talajokon azon
ban jó esztendőben minden
kitünően megterem, mint pl.
az idén is; különösen áll ez a .
buzára, általában a kaÍászosok
ra, ha sikerül részükre a meg
telelő talajmunkát megadni.
Jóldiszlik egyik legfontosabb
takarmánynövényűnk,a lucer
na is, ha a talaj savanyuságán
meszezéssel javitunk. Jól kell
benne teremnie a répának is.
E talajoknak általában nehéz
a munkájuk, nagyfoku kötött·
ségűk miatt. Ezen azonban
meszezéssel, digózással sokat
lehet javítani, mint ahogy azt
máris sok helyen láthattam. A
tengeri, azt hiszem, sok bajt
okoz száraz időben a gazdá
nak, mert bizonyára nem szo
kott ilyenkor hó termést adni.
E talajok nem is neki valók,
hanem inkább az ugari, hasí
tási, keselyősi földek. Ez utób
bi talajok jó vizvezetöképessé·
güek,mélyrétegüek és ha nem
nagyon homokos az altalajuk,
minden növény részére a leg
jobbak. Azokon a helyeken,
ahol a kötöttség nem kielégitő,

azaz homokos az altalaj, már
megint más gazdálkodás látszik
kivánatosnak.' Nem lehet u
gyanis az egész határban egy
formán berendezkedni vetés
forgó, trágyázás, taJajmunka

szempontjából. Ugy látom pl.
hogya keselyősi déli részeken,
ahol a homok már előtérbe

lép, nem kellene sem a buzát,
sem a lucernát erőszakolni,

hanem helyette a homokot
kedvelő, vagy jobbantűrő nö
vényeket választani termesz
tésre. Azt hiszem, hogy e tala
jokon a rozzsal jobb eredmé
nyeket lehetne elérni és a lu
cerna helyett is inkább a bük
könyíélék válnának be jobban,
ezek közül a zabos- bükköny a
legkényesebb. Jól menne a bur
gonya, dinnye, mák, homoki
borsó, csillagfürt, stb.

Általában nem helyes a leg
több helyen alkalmazott buza
tengeri vetésíorgó, nemcsak ta
lajzsaroló tulajdonsága miaU,
hanem erős talajszáritó saját
sága miatt is. E pillangósok,
hüvelyesek közbeiktatásával le
het segíteni és a mellett ugy
vélem, a számitását is meg fog
ja találni a gazda.

A nagyobb tisztahaszoD biz
tositása szempontjából a mai
termény árak mellett ujból ér
demes foglalkozni a miitrá
gyákkal is. Ha azonban jó e
redményt akarunk elérni, nem
elegendő csak ugy, minden
megfontolás nélkül alkalmazni
bármelyiket is, mert könnyen
elmarad a haszon, sőt rá is
lehet fizetni. .A legujabb tapasz
talat az, hogy a miitrágyákat
az elővetemény szerint taná
csos gyakorlati alapon megvá
ias7tani. Vagyis, ha a mötrá
gyázandó növény előlt piHan
gós, vagy hüvelyes növényt
termeszteHünk, akkor ezek
gyökérmaradványainak eler
jesztéséhez - amit talajbakté
riumok végeznek - a foszforsa
vat tartalmazó szuperfoszfát jó
eredményt szokott adni. Ha
ellenben az elővetemény egyéb
növény volt, - répa, tengerí
stb. akkor már a nitrogéntar
talmu mülrágyák (pétisó, kén
savas ammoniák) lesz az alkal
mas mütrágya is, mely külö
nösen homokos talajokon és
erős káli igényü növények alá
szokott eredményes lenni. Ily
növények a répa, burgonya,
lucerna stb.

(A jövő héten folytatom.)

~~YUU~U~~UUUUUU~U~

J~g:~,;~,:,:~ :,:"ÓV: II sutál1ollláson 100 kg-onként:

1
1937. 1'I0V.1·töl30 ig P 1710 I

" dec. i-től 31-ig P1810
1938. jan. i-től 31-ig P 19.\0

áron vásárolja a oH O M B Á R"
szövetkezet
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Érdekfeszitö magyarországi
kisérJetek a süketség gyógyi
tására. Teljes c~e Idben rendki-,
vül érdekes é;; izgalmas kisér!t t
folyik a Sükelnémák Országos
Intt'zelében a sUkelség gyógyi' á
sára. Erről a közérdel{ü témáról
közöl részletes leirásta Tolnai
Világlapja legujabb száma. A leg
kiválóbb magyar irók novelláin
a nagy:izerU folytatásos regényen
és az érdekfeszilö eikkek nagy
tömegén kivül közel 100 'pompás
felvételt talál az olvasó a népsze
ril képeslapban. A Tolnai Világ
lap'a egy száma 20 fillér.

Haszonbérbeadás. A siratói zug
ban levő Terenyei-féIe vitézi telek fo
lyó hó 19-én d. e. 11 órakor vitéz
Haviar Gyula dr. közjegyzői irodájában
a legtöbbet igérőnek 3 évre haszon
bérbe lesz adva.

Egyházmegyei
közgyülés

Vármegyei tisztvi
selők értekezlete

Gyomán
Szeptember 7-8 napjain a

vármegyei tisztviselők családtag
jaikat Oyopároson tartózkodtak.
A második napon II órakor vitéz
Dr. Márki Barna alispán elnök
lésével érlekezletet tartottak, ame
lyen dr, Ugrin László szarvasi
föszolgabiró igen értél<es előadásI

lartolt. "Mil)'ennek kell lenni a
mode rn közigazgatási tisztviselö
nek?" eimen. utána dr. Röthler
István vármegyei tisztifőorvos u
gyancsak értékes előadást tartott
a népegészségügyi szolgálatról

A kétnapos összejövetelen vitéz
dr.· Ricsóy Uhlarik Béla főispán

is részt vett.
Általános tetszést aratott a

vármegyei tisztviselők üdü löház3.

fejjel mégegyszer olvassuk át a
leckét.

Próbáljátok ki ezt ft recep
tet kis diákok, amit sokan előt=

tetek már megtettek, s majd
meglátjátok, högy megerőltetés

nélkül, vigan megy és marad
a lecke a fejetekben

Arad·békési ev egyházmegye
szeptember 7·én Békéscsabán
tartotta az évi rendes közgyü
lését, amelyen dr. Krayzell
Miklós egyházmegyei felügyelő

és Szeberényi Lajos dr. főes

peres elnököltek. Ugya felű

gyelő, mint a főesperes nagyha
tásu beszédet tartottak a gyü
lésen. A gyomai ev. egyház
képviselői is résztvettek a
gyülésen.

jelentkezik, hogy mindenki
számára megközelithető, fel
használható a haladásra.

Nehéz megválogatni az olvas
mányainkat, még érett korban
is. Ehez érzék és állandó kri
tika kell. Semmit ne fogadjunk
el, amit magunk is szépnek és
j ónak nem érezünk. Még igy
is sok veszélynek van kitéve az
olvasó, a ma üzleti haszonra
dolgozó reklám irodalom ré
széről. Vigyázat! A kis ólom
betükben nagy hatalom rejlő

zik. Felemelheti, de le is süly
lyeztheti lelkünket.

társak segitségével óra alatt.
Sok diák egy jól átfigyelt óra
után félig tudja az anyagot
és némi átolvasással finoman
megy a lecke. Persze ez csak
egyes tárgyakra áll.

2. Nem árt az iskolából ha
zamanet egy pajtással megbe
szélní a délelőtt elhangzott
dolgokat, kipróbálni az emlé
kezet frisseségét és kissé rögzi
teni. Mindenesetre jobb befek
tetés, mint hangosan rendet
lenkedni.

3. Ebéd után nem kell azon
nal tanulásba kezdeni. Az e
mésztés sok vért von el az
agyból, ilyen fejjel nem lehet
gazdaságos a tanulás. Egy óra
pihenés után bátran hozzáfog·
hatunk. Előbb a nehéz tárgya
kat vegyük. A gépies magolást
(vers) ne csak egyszer vegyük
elő. Helytelen beosztás a tanu
lást az esti órákra hagyni. Fe
leannyit sem tudunk végezni.

4. A tanulási időt használjuk
ki. Ne lopjuk el tétlen üldögé
léssel. Járjunk a dolog végére.
A kis diáknak nem szabadva
csora után tanulni. Ez csak a
rossz beosztás miaU lehet.

5. Reggel ne sajnáljunk egy
negyedórával hamarabb kelni,
nagyon ,kifizeti magát. Friss

menti szépségeit. Nehány hétig
Magyarországon kedves vendé
geink lesznek és remélhetőleg

megtalálják itt azt, amit keres
nek: a pihenést, szórakozást és
főleg a nyugalmat, amit kül·
földön hiába kereslek. A mi
borsodi parasztjaink nem lesz
nek olyan tolakodóan kiván
csiak, mint a nemzetközi
fürdőhelyek tapintatlan kö-
zönsége.

szépirodalom és a tudományos
szakirodalom. Külön, külön
egyik sem egészséges szellemi
táplálék. A regények, elbeszélé
sek nemcsak érzelmeinkre hat
nak, de a jó regény tanit, tájé
koztat, emberismeretet nyujt,
söt világnézetet mutathat. Ha
tással lehet izlésünkre, akara
tunkra, életünkre. Kizárólag
regényt olvasni nem tanácsos
mert egy ferde és nemvalóság
gal egyező, légies világot lakók
leszünk. A tudományos szak·
irodalom ma már olyan élve·
zetes és népszerü formában is

A népszerü angol herceg és
felesége utazásaik alalt meglá
togatják országunkat is. SzepL
elején indulnak és hol autóval
hol különvonaton érkeznek
Mezőkövesdre.Szállásuk Borso
divánkán van, ahol aPrónay
család kastélyát vették bérbe
erre az időre. Ezen a vidéken
fog a herceg vadászni, megné
zik a Hortobágyot is és meg-
ismerik a végtelen sikság Tisza-

i dsori herce i á
agyarországon

Hogyan kell tanulni?
Legyen szabad ezen a szo

morú szeptemberi napon, mi
kor a kis és nagy diákok ez
rei már a tantermeknek nevezett
dobozokba vannak zárva, tu
dományszerzés céljából, legyen
szabad éppen erről a tudo
mányszerzésről néhány szót
szólni.

Nem azoknak beszélek, akik
értik a csiziót, de jól tudom,
mindig akad szép számmal di
ák, aki igazán azzal a ·szán
dékkal ül be igy szeptember-.
ben a padba, hogy de aztán
most igazán nem lesz semmi
baj. Mégis, a végén fejük sem
látszik ki belőle. Hiáha biztat
ja a szülők és tanárok kórusa:
Tanulj fiam! Ez olyan egysze:
rüen hangzik, de a kivitele oly
nehéz. Ezeknek a jószándéku
fiuknak, leányoknak adnék né
hány jó tanácsot, - ha elfo
gadják hasznát lálják.

1. Rossz üzlet az órán nem
figyelni. Ugyebár az órán ugyis
ott kell lenni. Ez az idő rend
kivül jó alkalom az anyag
megértésére. Nagy csacsiság az
óra alatt mást olvasni, vagy
játszani, esetleg levelezni, mert
a tudás alapját, a megértést el
mulasztják. Erre ujabb idő

keH, esetleg nem is megy oly
könnyen, mint a tanár és a

Felhivás
gazdáinkhoz !

Örömmel ujságoljuk és tesszük
közhirré a gazdáinknál, hogy
dr Kreybig Lajos kir. gazd.
főtanácsos m.kirJőgeologusjövő

vasárnap a községünkben tar·
tózkodik, amikor is ellenőrizi

a határban folyó talajtérképe
zési mnnkálatokat. Ezt a ked
vező alkalma t felhasználta a
járási gazdasági bizoHság elnö
ke és felkérte Kreybig Lajos
főgeologus urat, hogy vasárnap
(szeptember 19-én) a délelőtti

publikáció után, tarlson előa

dást a községháza tanácstermé
ben.

Már most felhivjuk gazdáink
figyeimét erre a ritka alkalom
ra és kérjük öket, hogy az
illusztris előadót minél többen
hallgassák meg.

Erre vonatkozó közelebbit a
jövő számunkban közlünk.

A nyomtatott bétük
hatása

A j{önyvek neveHk az embert

A nemrég megnyilt nyomtat
vány kiáUitás eszembe juttatja
a kis ólombetük hóditását az
emberi lélekben. A velünk
született képességek sordöntö
jelen1őségét senki sem tagadja,
de azt sem, hogya nemes haj
lamokat jobbá teheti, de rosz
szabbá is, a jól, vagy rosszul
megválasztott olvasmány.

A könyvnyomtatás feltalálá
sa óta k. b. 10 millió könyv
jelent meg. Ez évente hozzá
vetőleg 200.000 müvel szaporo
dik. Ebben a rengeteg tömeg
ben sok a jó, de sok a rossz
könvv is. Elérnek mindenkit,
elárasztanak fénnyel, meleggel,
vagy szennyel és árnyékkaL
Alakitják, formálják az egyes
ember és az emberiség s?elle
mét. Mondd meg mit olvasol,
megmondom ld vagy.

A gyermek mesét olvas, mert
legfejlettebb képessége a képze
lel. S milyen kevés ajó, egész
ségesen alakitó mese.

Aztán a fiuknál az indián
korszak következik. Ebben a
korban az értelmi szinvonala
csodálatosan összevág a vadon
élő népekével. Ma már sokkal
több, valóban ifjusági könyv
jelenik meg, de azért a leg
nagyobb óvatosság ajánlatos,
különösen ebben az erösen
reagáló korban. A lelketlen
üzlet igencsunyán kihasználja
az ifjuság kalandvágyát és el
árasztja a piaco t az olcsó de
tektív és gengszter ponyvákkal,
ami komoly és börtönben vég
ződő hatást tehet a kritikátlan
ifjuságra.

Későbbi olvasmányaink a
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A GySe ifj. csapatát benevezle a
körzeti ifj. bajnokib:l.

Az ifj. válogatottak szep!. 19-re ter
vezett mérkőzését valószinüleg Mezö
turon játsszák le.

GYTK-ETK 2:2 (1:1)
Vezetle: Kereki.

Dacára a korai kezdésnek és a meg
induló esőnek, szép számu közönség
vonult ki, hogy szemtanuja legyen a
két csapat találkozásának. A felázott
pálya megnehezitette mindkét csapat
játékát, s igy az elért eredmény reális
nak mondható.

ETK indítja utnak a labdát, de a tá
madást a GYTK irányítja és már á 10
percben Csalah előre adott labdájával
Bartik II. elfut és gól! szerez (1:0). A
gólra erős ETK támadás következik, de
annak eredménye szögletben jul kifeje
zésre. 35 percben Matuska és Kurilla
a labda utja és utóbbi kiegyenlit. Vál
tozatos mezőnyjátékkal ér véget a
félidő.

Szünet ulán a közönség biztatására
ETK a többet támadó, de a jól mü
ködő gyomai védelem biztosan szerepel.
15 percben büntető ETK ellen, amit
Csalah hajszálra küld kapu mellé. 24
percben kapu előtti tömörülésnél a
kapura küldött labdát Pon,;saJmi védi,
de megfogni lIem tudta és igya kipa
tan6 labdát Kovács értékesiti (2:1). A
következő időben a gyomai csapat rá
kapcsol és fölénybe kerül. 34 percben
Bartha II. a félpályáról fe\larlóz/iatat/a
nul megszalad és védhetellen gól la I
kiegyel1lil (2:2). 36 percben a játékve
zető Kertészt tul szigoruan kiáÍlilja. A
hálralévő idő mindkét oldali erős táma
dásokkal telt el.

JÓk: GYTK-ból a közvetlen védelem,
Csalah, és acsatársorból Bartik l.,
Bartik és Bartha 11., valamint a többi
csapatrészek is dicséretet érdemelnek.

ETK is lelkesen és jól játszol! egyéni
leg Hunya, Kurilla, Matuska, és Kovács
érdemel dicséreteI. Kereki megfélell.

Dévaványai SE-Okányi ISE mecs
eset Heinf<:rth Mihály vezeti.

Szegedi aloszt.--csabai aloszt.
5:3 (0:1), veze1te: Boross. A csabai
alos7t.válogaloltja Endrész kapusnak
köszönheti vereségé!.

Szentandrási Konyadi utólagos be
nevezéséhez a GySC hozzájárult.

Szeptember 12-1 mérk5zések:
Turkevén: TAC- GySC. Me1:őturon:

MAfC Il-Tarhos. Mezöberényben:
Törel\Vés -MMÁV. Kondoroson: KTE
ETK.

I

s p·O RT

KÉSZRUHAOSZTÁLYA,

.-.•

ISKOLARUHA fiuk részére tartós, jó szövetből, p 11.20
számon ként 70 fillér emelkedés

ESŐKABÁT· p 17.-
ÁTMENETIKABÁT p 25.80
FELÖLTŐésÁTMENETIKABÁTP 33.-

GySe-KTE 2:1 (0:0)
Gyoma, II. o, bajnoki, vezette: Kiimaj

Érlékes, de egyben verejtékes győzel

met aratott a GySe - nagyrészben 
fiatal jálékosokat szerepeltető csapata
a jóképességü kondorosi együttes fölölt.
Öszinlén meg kell vallanunk azonban,
hogya mutatott játék alapján inkább
a KTE érdemelte volna meg a győzel

met s csupán balszerencséjüknek és
Szrnkányi nagyszerű védésének köszön
hetik, hogy vesztesként kellett a pályát
elhagyniok. A GySe fiatal jainak még
nagy fejlődésen kell keresztül menni,
hogy reális körülmények között nyer·
hessenek meccset. Meccs-rutint kell
szerezniök és jobban össze kell szok
niok, meri ilyen széteső védő és táma
dó-játékkal nem fognak érvényesülni az
egyenrangú csapatok közölt.

GySC erős nap ellen játszik és a
KTE azonnal magához ragadja az irá
nyitást, ami kevés megszakitással a
meccs végéig tart. Az első lővést Vár
nay ereszti meg majd, Bárdony- Hajdu
összjáték után Sárosi lövését védi
Szrnkányi. 10 perc, corner GySC ellen,
Bárdon kapu mögé rugja, 19 perc ujabb
corner, Hajdu kapu fölé emeli. KTE
állandóan támad s a GySC védelem
csak kapkodva hárítja el támadásaikat.
GySC lefulásokkal kisérletezik, de a
csatársor nem érti meg egymást. 24
perc, TaKács tiszta helyzetben messze
kapumellé lő. 29 perc, Szrnkányi az
ulolsó pillanatban alig tudja kiütni
Bárdon patlogÓS lövését. Szünetig
nincs eredmény.

Szitáló esőben kezdődik a második
félidő s az esó a meccs végéig kitar
tóan esik ugy hogya biró a 12 perc
ben leállítja a játékot s mintegy 10
perces szünetel tart. A KTE folytatja
a támadás sorozatot és az eredmény
telenség miait erőszakos, durva jál~kbíl

kezdenek, amit a biró jórészt megtor
latlanul hagy. G61 a játék 14 percében
esik. Sárosi léc től visszapallan6 lövé
sét Maeyari II. védhetetlenül értékesili
(O: l). Szakadó esőben tovább oslron ol
a KTE és 24 percb~n Tóth ofszejd
gólt lő. A nagy iram teljesen kifullasz
totta a KTE csatárait és a GySC végre
hatalmas finist vág ki. 35 percben
Fekete -Kárpáti-Csáki akció fui s a
szélső beadását Takács belövi (1:1),
majd 2 perc mulva Győri fut le, bea
dása Csákihoz kerül, aki érlékesili (2: I).
GySC nagy fölényévd végződik a mér·
kőzés.

GySC-ból Szrnkányi kifogástalan volt,
a hátvédek és a szélső halfok gyengék,
Kárpáti a szokott jó voll, a csatársor·
ban KI uchió emelkedet! ki.

Klimaj jó játékvezető, csak a faullok
megilélésével tévedet l néha.

ujat laláll, de a házia~szonyok

anná! többet gyönyörködhetnek
a szép és jó sÜ'eményekben,
persze mind mézzel készültek.
A csinosan adjusztált gyümölcs.
levek és konzervek minden kor
szerIlen gondolkodó háziasszony
érdeklődését felkeltették. Kérdez
zük, miért nem kapunk egy re
cepteket tartal mazó kis füzetecs
két? Igen jó propaganda lenne
a mézfogyasztás érdekében.

Gyomáról Schusztek Sándor
bronz érmet kapott a kiállUott méz
minőségéért.

Kultura eimmel széphodalmi,
társadalom tudományi, agrikultu
rális képes folyóirat indult meg
Békéscsabán, Oroszlány Gábor
szerkesztésében. Az érdekes uj
vállalkozás egy fokkal emeli Bé
késcsaba kullurnivóját, s ahogy a
tehet~eges szerkesztöt ismerjük,
sokrélU és nem köznapi olvas
mány kerül az olvasó kezébe ha
vonta. Egy s1ám ára 20 í, Szer
kesztőség Bcsaba. Kis Ernő u.4.sz.

Tilos a házalás. .A ország
területére kiad olt házalási köny
vecskék nem érvényesek azon
községek terUIeIén, amelyek meg
tiltják a h ízalást. A betilló rendel
kezést a vármegyei hatóságoktól
kell kérni.

Belgrádban magyar taniló
képzőt állitottak fel, a magyar
kisebbségi tanítóság részére. Ime
egy jó szomszéd, akit Trianon
nem vakítolt el.

16.21 q-t jelent. - De nem
csak ily ideális elővetemény

után kaptak jó eredményt, még
(istálótrágyázotl) tengeri után
is egy másik 4 holdas táblán
56.51 q volt a buza szemter-

- mése, vagyis kat. holdanként
14.12 mázsa.

Miedkét tábla bőségesen ka
pott szuperfoszfátot, ennek tu
lajdonitható főként a jó ered
mény, a szuperfoszfát mintegy
biztosilotta a beéredést.

Hogy tényleg a szuperfoszfá-I
tozás következménye a jó ter
més, azt bizonyítja ugyanazon
a talajon istáUótrágyázott ten
geri után beállitott szabatos bú
zamütrágyázási kisérlet, mely
nek eredménye kat. holdra
átszámitva: mütrágya nélkül
15,24 q szem és 22.32 q szal
ma, 100 kg pétisóval 15.40 q
szem és 27.84 q szalma, 160
kg szuperfoszfáttal 16.44 q szem
és 24.44 q szalma termett. Amig
tehát a nitrogén főkép a szalma
mennyiségét növelte, addig a
szuperfoszfátozás eredménye a
szemtermésben mutatkozott jö
vedelmethozóan.

RE

Országos átlagban a búza
szemtermése kat. holdanként
csak 8.04 q a legutóbbi becslés
szerint. Minthogy szép szám
mal hallani 10 mázsás és en
nél is nagyobb termésekről,

nyilvánvaló, hogy igen-igen sok
gazda buzatermése ezidén jó
val a 7 q alaH van kat. holdra
számítva. Ez minden bizony
nyal elsősorban a juniusi nagy
hőségre vezethető vissza, az
őszi kedvezőtlen időjárási vi
szonyok is közrejátszoUak, de
bizonyos az is, hogy mind e
kedvezőtlen körülmények da
cára okszeJ ü gazdálkodással jó
eredményeket is érheUünk
volna el.

BizonyHéka ennek pId. a
Tiszántúli Mezőgazdasági Ka
mara Homokjavitó Kisérleti
ÁUomása terméseredménye. A
nagybani terrnesztésnél az e
gyik táblán lóhere elővetemény

után 4 kat. holdon 64.84 q
buzaszemtermést csépeltek el,
ami kat. holdra átszámitva,

Ez idén is 16 mázsa
buza holdanként

Dr. Sorbán Jenő főszolgabiró

szeptember 15-'öl október 7-ig
szabadságra megy, amely idö a
latt őt dr. báró Maashurg Kornél
szolgabiró helyettesili. Dr. Sorbán
Jenő főszogabiró a szabadsága
idejére. elulazik Oyomárór.

Köröstarcsán egyhangulag hiv
ták meg a megüresedett lelkészi
állásra Papp Gábor, voll körös
szegapáti ref. lelkészI.

A mult vasárnapi tűzoltó és
községi tisztviselői népünnl'pély
röl a jövő számunkba számo
lunk be.

A gőz és kád fürdő nyitva
van minden pénteken nők és
minden szombaton férfiak ré
szére. Kádfürdő mindkét na
pon kapható.

Békéscsabán 1773 tanuló irat
kozoH be a középiskolákba, és
pedig a RudoJf-Reálgimnáziumba
394, a Lórántffy Zsuzsánna leány
liceumba 292, a Felsö Kereskl'
delmi Iskolába 216, a Kereskedel
mi Női Szaklafolyamba 40, a Fel
sö Mezögadasági Iskolába 85. a
Polgári Leányiskolába 352, a
Polgári Fíuískolába 394.

Méhészeti kiállitás voll Bé
késcsabAn e hó 4 -8. ig. A meg
nyitáson Ricsóy Uhlarik Béla fŐQ

ispánunk is jelen voll, Budapest
röl pedig íilléressel jöttek az ér
deklődök. A kiállilók leginkább a
vármegyei méhészek közül kerül
tek ki. A szakember nem sok
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, GYf'llIa
felelős üzemvezető; Wallach Mihály.

Kézimunka: alkalom. Uj fajta köny
nyü kézimunkához gyakorlott kézi
munkás lányok keres!elnek. Jelentkezni
lehet hétköznapokon délután 2-lől 6-ig,
Atilla utca 19 szám alatt. 4-2

Magas foku, zamatos rizlingbor
literenként 40 fillérért kapható Ke
rekes Károly borkereskedőnél.

Értesitem a n. é közönséget,
hogy ács iparomat kiváltottam, minden
és szakmába vágó munkát jutányos
áron vállalok. Szives pártfogást kér
Bene József ács. 3-2

Eladó: 38 hold cserepes tanyaépü
leltel, - 22 hold holdanként 375 P,
kedvező fizetési feltételekkel, - 10
hold Póhalmon, hosszuJejáratu kölcsön
nel, - 2 hold őzedi állomás mellett, 
2 és fél hold előhalmi föld. Eladó házak:
Horthy Miklós uton nagy üzlelház, 
Kossuth Lajos ulcában 3 szobás, két
utcára nyiló telekkel, - Petőfi ulc;\Gau
2 szobás nagy gazdasági épületel,kel
gazdálkodónak, - Mátyás· kir. ulon 4
szobás nagy telekkel, - Rákosi Jenő

utcában 2x2 szobás, - Kőrösi Csoma
Sándor uton 3 szobás csak gazdálko
dónak alkalmas. - Kere~ek megvételre
egy fertály keselyösi és 1000 négyszö
göl pocoskerti földet. Bővebbet Izsó
Balázs ingatlan közvetítőnél.

Rozsot vetésre ad buiáért cserébe
Kaló Lajos jegyző. x- 2

Jókarban lévő három lámpás rádíó
ja elköltözés miaU eladó, Gróf Tisza
15tván ut 71 szám alal!. 3-I

Forgalmas fiiszerüzlet foür
gösen ela(ó. Kiss Bálint ucca
25 szám. 2-2

rMtMH't~A~ftftftftft~,

IOLCSÓBB A BOR I

egy liter kadarka vagy
fehér fejtett uj bor Soltvad
kert állomásra kis7állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 Iiteren felüli rendelést
fogadok el. Hordói dijmen
tesen adok a szál1itás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkűl-

I
dés utánvéttel. Egy pwgöI

. levélbélyeg ellenében íI:!il-
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Boraim kellemes édeskés,

I
tiszta, tökéletes zsmatLlsk I

és n e m savanyuak.

Székely Ferenc k ft.
fajborpincészete

> Soltvadkert, Pestme~ve.

Iu~~~~~~~~~~~yyy~

***

nMAvAUT" NyARI AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. május 22-től 1937. október 2-ig.

Gyoma-Endrőd:

Endrőd-Oyoma-Szeghalom-Berettyóujfalu:
. . -

610 índ. Endrőd templom-tér . . érk. 17.55 21.5[.
6.

3ű

~ Gyoma " . .'. t 17.
34

2l.3
7

7.27 Szeghalom p. u.. 16.45 20.48
857 Berettyóujfalu p. u. . 14.00 19.11

9.03 érle " községháza . . ind. 13 50 19.05
*) Csak hétköznap - **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik.

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Berettyóujfaluba P 5.10.
Menettérti-jegy: P 4.-. "P 9 50.
Feltételes megál16hely: Gyoma-halmagyi Olvasókör és Perjés.

17.43 21.43 ind Gyoma p. u. érk. 6.2.2
17_55 21.55 érk. Endrőd templom-tér ind. 610

*) Csak hétköznap **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik. Viteldij: 50 fillér.

Endrőd-Gyoma- Püspökladány- Debrecen:
* **

6.10 ind. Endrőd templom-Iér. . . érk. 17 55 21.5,>
6.

3ű I Gyoma , . . . . t 17.34 21.3'
7.27 Szegh:<lom p. u. . . 16.45 20.48
8.35 W Püspökladány . . 1537 18.52
915 i Hajduszoboszió . . 14 53 18.10

9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 1415 17.30

*) Csak hétköznap - **) csak> asárnap és ünnepnap kezlekedile
Menet- jegy: Endrödre -50 Menettérti-jegy: Endrődre - .80 P

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus70boszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti jegy:" P 4.-. P 10.50. P 12.50.

amely a "TÜKÖR" szeptemberi

szám<in lk kilenc oldalán esi] log

és ragyog, mint valami drága ék
szer. Aki elolvasta, végiggyönyör·
köd te: soha sem feledi el ~u1tu

rált szépségét, Baedeker ez, de
varázstükör is egyben, amelyben
a pesti polgára pesti élet leg
tilkosa bb gondolataira és rejlett
tulajdonságaira ismer. A "Munkák
és napok" cimil szemlerovat ez
uttal is klünik váItozalosságával
és magas színvonalával. A "Tü
kör" nőolvasói bizonyára szívesen
fogadják az "Asszonyok tükre"
cimU kedvelt rovat megujhodását.
A legszebb magyar képes folyói·

~\IlU~W~~_gU8lUUlUU~

~ I~ Tisztelettel hozom a t. gazdaközönség tudomására, .

~ hogy elvállaltam az ~

I "ALFA SEDARATüR" I
li mezőgazdasági r;épgyár helyi képviseletét és rak- I.'

~ tárOl] tartok '€

I RÉPAVAGÓT, TARCsAs SZECS6 I.
~ KAVAGÓT, TENGERIMORZS06I LOT, GYORSFOLLESZTŐT, stb. I
~ amely gépek Kossuth Lajos-u. 45 alatti lakásomon I:
~ megtekinthetők. .

~ .KEDVEZŐ FIZETe:SI FELTÉTELEK! ~I Szives látogatást kér KEREKES KAROLY I
~11IIm'ffll11ltfli~lfillii~lt~I"lilfifi11lOfi"lil8ffl1

I

'r

1937. szeptember 12-en
vasárnap, fél 7 és 9 órakor

May Károly
világhirü regénye

hangosfilmen.

sivatago
ereszt

Kalandok
és izgalmak filmje

Végig
.nagyar beszéd!

Főszereplők:

Fred Raupach, Heinz EveH,
Katherine Berger, GrettHawra.

Muzsikáló vig fiúk
Milliók

egy pohárban
vigjáték és

Magyar Világhiradó

Mri

Figyelem gazdák

Korona Hangos Mozgó Endrőd

Nincsen ma már olyan gazda,
aki a mütrágya jelentőségével ne
volna tisztába. A mmrágya gaz
daságos alkalmazása már a vetés
kor kerül kifejezésre, és pedig
csak abban az esetben, ha a gaz
da olyan vetőgépel alkalmaz,
amellyel a mütrágyát is eJszórja.
Ilyen 111ü1l'ágyaszóróval kombi
nált sOl'vetögépeket ajánl a HOM
BÁR szövetkezet nagyon előnyös

árql1. Ezeket a kivételes árakat
azonban csak szeptember 15-ig
adhaljuk, tehát az, aki ilyen ve
tőgépel akar venni, siessefI az elc
jegyzéssel, hogya HOMBÁR Szö
vetkezet bizományi gépraktárában
biztositsa magának a velögépet.

Budapest idegen szemmel.
A finomtolíu és szellemes tanul.

mányiró. Cs. Szabó Uszló leg
ujabh kis remekmüvének cime ez,

i~~I-~~! a magyar rádiógyáriás büszkesége. KÖR kiadóhivalalával való kap- Butorozott szoba külön bejárattal,
; Egyedárusitó: Benjámin István. ", csolata révén igen tisztelt eI6fi'e- villannyal, szeptember 15 re, v;,gy októ-
! lő' l á' I f ber l-re kiadó. Értekezni lehet Csaba

j
G Y O .M A N: Fekete laJ"os műszerész "zletébe". m,{ sz mara kÜlönleges eltéle-.. "; Vezér ut l szám alatt. l-I
ENDRÖNŐN: a Homoki féle emeletes házban. ! lekkel könyiljük meg a TÜKÖR

I I
megrendeléséL KiadóhivalaJunk az özv. H. Kovács Gyuiál'lénak széna

Ké-jOe cHj·talan 1t.ew'''''tata'sa't' és szalma van eladó. Arany János ut_ca.. lU.... egyilUes előfizetés feltételeiről
t t 4 szám. 1-1
"'~~-.-.--....... ..........-.--.- .-.-_NIiIl készségesen nyujt felvilágosítást.

Szépet kedvelő, müvelt otvasókö Egy cserépkályha olcsón eladó,
Dr. Eisler Vilmosnénál, megtekinthető

zönségünk flgyelmét legjobb meg- bármely napon délelőtt. l-l
győződésse! hivjuk fel erre a
szolgálatunkra.

Az első hindu miniszternő

Budapesten. A közelrnullban
Budapes:en járt az első hindu
miniszternő. Rendkivül érdekes,
képekkel íl'u ;ztráll cikkel közöl
erről a Délibáb legujabb száma,
amely nagy terjedelemben és ~az

dag tartalommal jelent meg. Pom
pás ilIusziraIt rádiómlisorokat,
egyfelvonás<. s szindarabot, szin
házi pletykákat, nagyszerü film
rovatot és több mint száz szebb
nél szebb képel alál az olvasó a
népszerü szinhhi képestapban. A
Délibáb egy sr.áma 20 fillér.
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2-60 P, Egész évre 5'20 P.

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

Lapzárta c s II t ö r t ö k este 6 óra_
Megjelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és Idadóhlvatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o tn a, Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyha$ábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hin.letésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

leégett telDplolD
eIl1.1é e

Községünkben nem az első templom
égés volt a mienk: 1848 március 23·án
volt az első templom tüz Gyomán, ami
kor 23 házzal együtt, köztük a város
háza, a református iskola, a gyógyszer
tár, a nagvvendégfogadó és a mészár
szék is elégett, - akkor égett le a re
formátus temploIlI is.

*
Most három szép templomban hirde-

tik Gyomán az lsten igéjét. Ennek a
három templomnak falai között példás
vallási türelmet hirdetnek és ennek a
bizonyiló eredménye, hogyaközségünk
más felekezetei az ő itteni kiküldöt
teikkel velünk együtt ülik ma körül az
emléke7.és melegit5 tÜzét és amikor el
hagyják az 50 éve el hamvadt, de apá~

ink erőfeszitésével ujra felépített telllp
lomunkat, érezzék, hogy a 100 évvel
ezelőtt Gyomára telepített németajim
lutheránusok ma eImagyarosodott nyel
vübben hű fiai a magyar hazának,
buzgó hivei Krisztus urunlmak és erős

bástyái a felekezeti türelmességnek.

det mondott, mig az egyházunk első

lelkésze, Czucker Sándor német imát
mondott. Ez a templom toronnyal
együtt 10 1:44 forintba került. Az oltár,
a keresztelő medencével, az oltári ke
reszttel és négy fagyertyatartóval 700
forintba, az oltári kép 80 forintba ke
rült. Ehhez a felszereléshez 1868·ban
egy 560 forintos orgonát és a még
1838-ban beszerzett 3 métermázsa su
Iyu 550 forint értékű, valamint a7. 1843
ban beszerzett 6 métermázsa sulyu
1139 forint értékü harangokat is ha
hozzászámitjuk, megállapilhatjuk, hogy
a 19 méter hosszu, 95 méter széles
57 Illéler magas templom a 11.4 méter
magas toronnyal és a berendezéssel
együtt 13.313 forintba került.

Ezt a templomot az egyházunk 1887
ben renováltatta és a 3300 forint vál
lalati összeggel a tornyot is 3240 mé
ter magasra épittette. A munkálatok
már a befejezés előtt voltal(, anlÍlwr
szeptember 2-án fél 11 órakor kigyul
ladt a templom zsindelytetőzete és
minden éghető eJhamvadt, csak a csu
pasz falak maradtak meg. Még a ha
rangok is lezúhantak és elrepedtek.

A hitükhöz és a templomukhoz hű

apáink a romok eltakaritása után azon
nal h07.Zálátlak a templom felépilésé
hez szükséges pénz előteremtéséhez.

Az első adakozó I. ferenc József király
volt és lOU forintot adományozott. Báró
Wodiáner Albert földesur 500 forintot
adotf.

Már a leégés után két héttel, szep
tember 17·én, elkészitette Scher Konrád
gyulai építőmester az uj templom és
torony tervét, amelyet az egyház köz
gyülése szeptember 25·én el is fngadott.

Az ujra felépitett, e mostani temp
lomunkat 1888 december 2 án avatta
fel Áchim Ádám esperes.

A mostani toronytelót 1914-ben ujra
fedték, amikor a régi torony Sl~p ba
rokstilusát megsemmisítették, a tornyot
2.5 méterrel magasították, igy most a
tornyunk magassága 35 méter.

*

vezetésévél. Az üdvözlések után
Wagner Márton felügyelő is
mertette a közgyülés tagjaiva~,

hogy miért tartják ma a köz
gyülést és többek között a kö
vetkezőket mondotta:

A gyom&i kis lutheránus egyház hi
vei első templomuk alapkövét 1861
augusztus 16-án tették le. Ennek az
ünnepélyes aktusnak egyházi méltatója
Pecz Gyula mezöberényi lelkész volt,
aki német nyelvű beszédet tartott, de
ugyanakkor· Bencze István gyomai re
formátus lelkész magyarnyelv ü beszé-

Az elmult csütörtökőn volt 50 éve,
hogy ebben az órában e templom a
toronnyal együtt a tűz martaléka lett.
Bünös emberi gondatlanságból támadt
a tőz, amely elhamvasztotta a kis ek
lézsiánk lstenházá!. Ennek az egyházi
szerencsétlenségünknek emlékére tart
juk a mostani közgylésünket. Sokaknak
szokatlan, hogyegyházunknak egy ilyen
katasztr6fális napját istentisztelettel és
közgyüléssel em lékezzük vissza. Nem
csak a kellemes emlékeinkből okulha
tunk, hanem a kellemellenek visszaem
lékezése, ez esetben az apáink ujraépi
tő munkájának felemlitésekor a hála,
a megbecsülés kifejezésére ad nekünk
alkalmat, hogy majdan a mi gyerme
keink is hasonlóan emlékezzenek a mi
munkánkról.

ten az, amit tényleges munkára
fordithat Ő, egy segédje és az
inasa? Meglepően kevés időt

tett ld a munkaidő, de annál
a mi készárukereskedőinknem többet az időt fecsérelő "ven
a Budapestről és Szolnokról dégvárás". Mondtam is neki,
hozoU,hanem az itt készitett hogyaborbélyoknak valami há
kész ruhákat árusiLanák ? ziipari meUékfoglalkozást kel-
Ezekből adódik, hogy egy- lene végezni és akkor a két

egy önálló iparos olyan kevés keresetből megélhetnének és
munkához tud jutni egy esz- nem kellene annyi drága időt

tendőn át, amelyből nem tud ellopni az -életükből.

megélni, illetőleg drágábban Ugyancsak vonatkoztatom ezt
kell dolgoznia; mintha több az idényiparosokra is. De vo
munkája volna és ezzel szinte natkoztatom mindazokra, akik
az olcsóbb és sokszor csinosab- nek nincsen elég múnkaalkal
ban elkésziteU készáru vásáriá- muk, azok végezzenek a sza
sára serkenti a vevőt, ő meg a bad idejiikbenháziipari mun
megmaradt bőséges szabad ide- kM, ha bármilyen keveset is
jében elmegy tengeri! kapálni, lehet azzal keresni, mégiscsak
vagy csépelni. jelent valamit a konyhán és a

... A borbélymesteremmel tespedés gyötrelme nem kese
számitgattuk a multkariban, IrHi el az élhetetlenek életét.
hogy hány órát tesz ki egy hé- . W.

A gyomai lutheránus egyház
szeptember 5-én d. e. 9 órakor
isLentiszteletet tartott és utána
közgyülést. Az Istentiszteletelen

_FeUer Ernő lell{ész hatásos
prédikációt mondott. A luthe
ránus templomot teljes:n meg
töltötték az egyház tagjai,mig
az első padokat a föszolgabiró
ság, Gyoma község, a reformá
tns egyház, az izraelita hiLköz~

ség és a katholikus egyház ki
küldöttei töltötték meg.

Az istentisztelet után köz
gyülés volt, amelyet Wagner
Márton felügyelő nyitott meg
és sorban üdvözölte dr. báró
Maasburg Kornél szolgabiról
a főszoJgabiró képviseletében,
Gyoma község elöljároságának
küldöttségét Arany Guszláv se
gédjegyző és Bácsi János albiró
vezetésével, a református test
vér-egyház kiildöttségét Gönczi
Béla segédlelkész veze tésé
vel, a római kath. egyház kül
döttségét Csernai Géza plébá
nos veztésével és az izraelita
hitközség küldöUségét dr. Tar
dos Gáspár hitközségi elnök

Ki§ipari kérdé§e
Alakosságunk szaporodásá

hoz mérten ·és a ruházkodási
igényekhez képest a szabó és
lábbeli iparosaink nem tudnak

. átiitő erővel védekezni a gyár
szerüen megszervezeU kisipa·
rosok kész árui versenyével
szemben. Ezelőtt· csak az or
szágos vásárok alkalmával kel
lett a környékbeli iparosokkal
felvenni a versenyt, ma már
ezeken a vásárokon Buda
pesttől kezdve az egész Tiszán
tul autón mozgó iparosaival
kell a versenyt állaniuk. Sőt,

a gyáriizemek helybeli leraka
taival állandó versenyben áH
az iparosságunk. És bizony
nemcsak a legíljabb divatsze
rinti szabás és anyagminőség

íelkészüHségével folyik a gyil
kos verseny, hanem sok eset
ben a gyárüzem nagyobb hi
telképességével hilelezni is tud
a vevóknek, amit a mi ipa
rosaink vajmi ritkán tudnak
megtenni.

Nagyon egyenlőtlen fegyve
rekkel folyik a gyilkos verseny.
A kisiparosainknak sok hátrá
nyuk van, mert gyengék, mert
szervezetl~nek. Mindaddig, a
mig szövetkezéssel nem tudják
erőiket szembeáUitani a már
megszervezett üzemekkel, ame
lyekben pedig éppen olyan
iparosok készítik a tőmegcik

keket, mint amilyenek ők, 
nem kétséges, hogy ki lesz a
győztes

Nem áll, hogy csak a fővá

rosi szabó és cipész tud szépen
és jól dolgozni.! A mieink is
el tudják végezní ezeket a mun
kákat, ha irányítják őket.

A tőkével rendelkező üze
mek a nyersanyagot adják át·
az iparosailmak, :akik abból az
üzemek irányitása, illetőleg ve.
zetése mellett készítik el a kész
ruhákat, a kész cipőket. Tehát
ezekben a szakmákban a bu
dapesti és más nagyvárosi ipa
rosok a tulajdonképpeni ver
senytársai iparosainknak. Nem
lehetne, hogya mi iparosaink
szövelkeznének és ezeket az
árukat iUhon készitenék el és
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Zsufoltak az iskolák

Még mindég lehet
utazni féláru jeggyel

a kéz<müipari
kiállitásra

Nem győzzük ajánlani ipa
rosainknak, hogy tekintsékmeg
a kézmüipari kiállitt\st. E hó
20-ig lehet még felutazni és
23-ig vissza. A kiállítás anyaga
egyeteme akisipari termékek
nek. Mindenki megtaláJja szak
májának legelsőbbrangu képvi
selőjét. A néző iparos többet
tanul, izlése, szaktudása többet
halad, mintha hónapoidg tanuU
volna. Azonkivül megkapja a
szakmai lapokat, amik nélkül
nincs haladó, korszerü munka,
amit jól megfizetnek. Okos üz
leti befektetés tehát az odallta
zás, amit esetleg egy nap is
meglehet oldani.

Felületell szemlélő örömmel
áHapilhalja meg ebben a tan
évben is, hogy mennyi a tanul
ni, tudni vágyó gyermek, fia·
tal ember. Évről évre nő az
iskolákban a létszám. Sajnos a
dolog nem ilyen egyszerű,

nincs sok okunk ennek a je
lenségnek örvendezni. A dolog
elbirásánál tegyünk különbsé
get alsó- közép- és felső iskola
között. Az alsófoku (elemi) is
kolák zsufoltságát, az iskola és
tanerőhiány okozza. A kultusz
kormány minden lehetőt meg
tesz, hogy .a csonka ország is,
kolaszükségletét növelje, mert
jól tudjuk, hogy az alsófoku
oktatás, az ország minden
egyes polgárának nélkülözhe
tetlen. Ennek alapos kivitele
leginkább pénzügyi nehézsé
gekbe li tközik.

A középfoku iskoláknál más
ként áU a dolog. Az elemí
iskola mindenkire kötelező. A
középiskolába az megy. aki a
kar. Ideális dolog volna, ha az
elemi iskola padjai után, minél
többen jutnának magasabbra.
bármilyen irányban. A tapasz
talat azonban az, hogy nem a
tudásért, hanem az elhelyezke
désért mennek a középjskolába.
Gazdag, nagy ország meg· is
engedheti azt a fényüzést, mert
mindenkinek akad hely. Ná
lunk azonban igen meg keH
nézni, hogy kikből legyen e
vezető réteg. Mert tudni kell,
hogy az államnak minden ele·
misIa évi SO P-be, minden

. polgárista 175 P-be, minden
középiskolás 250 P-be, és a
főiskolás évi 1000 P-be kerül.
Csak az államnak. Hát még a
szülóknek. Vajjon érdemes-e
az áJlamnak és a szűlőknek

ekkora áldozatot hozni azokért)

természeti adottságainkkal mi
lehetnénk az élen. Ha nem
hagyj uk magunkat politikai
okokból félrevezetni, tannlha
tunk a szorgalmas és intelligens
német gazdától, nem járunk
rosszul vele.

érdeme.
Ritka eset nálunk, hogy szob

rot kap az, aki nem iró, nem
müvész, nem politikus. Egy uj
korszak nyilik ezzel, olyan
korszak, ahol értékké válik,
nagy embernek számit az is,
aki nem áll ki a hordó tetejé
re beszélni, hanem otthon vég
zi csendben, becsülettel a dol
gát. Boldogan várjuk ezt a kort,
amikor a magyar földmunka,
tehetség és szorgalom előtt

mindenki leveszi kalapját
Büszke lehet Nagykőrös, hogy

erre példát mutatott. ÉrLsük
meg mi is, hogy aB. Tóth
Ferencek kérges tenyere, ~jó

zan szorgalma igy épiti a biz
tos magyar jövőt mindenütt.
Ezekből a névtelen magyarok
ból legyen nekünk minél több,
de becsüljük is meg őket.

védelmi intézmények munkás
ságát s gyakorlati tanácsokat
ad a követendő utakat illetően.
Résztvesz akiálli táson a gyulai
m. kir. állami kórház, valamint
az Országos Társadalombizto
siló Intézet s a Magyar Állam
vasutak Betegségi Biztositó In
tézete is.

Kiegésziti végűl azt a legujabb
gyógy- és müszerek bemutatása.
A kiállitásnák ezt a részét a
hazai legnagyobb· gyógy- és
müszercégek rendezik.

A kiállitáshoz egészségügyi
előadás-sorozat kapcsowdik.
Naponként a .késő délutáni
órákban lesz egy-egy előadás,

ahol szóbakerül a kuruzslás,
az alkoholizmus, a dohányzás,
a fogápolás, a tüdőbaj s az is
kolaegészségügy kérdése.

A rendezőbizoUság nagy sulyt
helyez arra, hogy amegyebeli
tanulóHjuság minél nagyobb
számban tekinthesse meg"" a
kiáUitást s ennek elősegitése

végelt különféle utazási kedvez
ményeket sikerült kieszközölni,
amelyekről az iskolák igazgatói!
résiletesen tájékoztatta.

A kiállitás megnyitása szep
tember l8-án délután lesz s
26-án este zárul.

tojásokat alig lehet összeszedni
az udvaron felhalmozott sze
mét miatt.

A mi zöldmezőgazdálkodá

sunk is jó uton van, csak még
nagyon az ut kezdetén vagyunk.
A mi jó tejelő teheneinkkel,

Nagykőrös város közönsége,
az Arany-Hetek keretében,
szeptember l2-én leplezte le,
egy egyszerü földmivesgazdá
ból, a homoki c~ernegeszölö

termelés apostolává kiemelke
dett B. Tóth Ferenc szobrát.
Az ő élete a magyar paraszt
egyszerü életének indult A
földet turta és igen bántotta,
hogy sok a határban a haszna
vehetetlen homok. Évekig ki·
sérletezett, hogy mit lehetne a
homokkal kezdeni. A józane
szű és szorgalmas gazda rájött,
hogy a csemegeszőló az, amely
a homokban kiváló minőségü.

Ő maga mindent erre tett fel.
Példáját százan és ezren kö
vették és ma Nagykőrös maga
majd annyi csemegeszőlőt ex
portál,. mint az ország. Ez en
nek az egyszerü gazdának az

Egészsé Ü yi kiállitás
yulán

zobrot kapott egy
parasztgazda

25 éve annak, hogy a gyulai
kórház a helybeli és környék
beli orvosok részére tovább
képző tanfolyamoi rendezett.
Közbejött a háboru, a forradal
mak, de a továbbképző előa

dások ismét feltámadtak, hogy
kisebb-nagyobb változásokkal
végül kialakuljon az a hétvégi
kétnapos rendszer, amit most
már évek óta nagy szeretettel
fogad a megye orvosi kara.

Az idei tanfolyam szeptember
lS-l9-én lesz s ezen a 25 éves
fordulóról is megemlékeznek.
Zöldy János dr. eü. főtanácsos

a megye hosszu éveken át köz
becsülésben és szeretetben állott
tiszti főorvosa fog megemlé
kezni az elsá tanfolyamról'
amelynek rendezésében ó is
hathatósan közreműködött.

A rendezőség azonban azzal
is emlékezetesebbé óhajtja ten
ni az évfordnlót, hogy a tan
folyammal kapcsolatosan egész
ségügyi kiáUitást és egészség
ügyi hetet rendez. A kiálli tás
magában foglalja Békésmegye
egészségügyi viszonyaira vonat
kozá főbb adatokat, s azonkivül
ismerteti a különböző egészség-

A felügyelő beszédje után
Gönczi Béla segédlelkész ha
tásos beszéddel köszöntötte a
lutheránus testvér- egyházat,
Csernay Géza plebános szintén
magasszárnyalásu beszéddel
hívta fel a hivek figyeimét a
templom, az Isten haza szere
tésére és vallási tűrelmességre,

befejezésül dr. Tardos Gáspár
csatlakozott az izraelita hitköz
ség űdvözlésével,

Wagner Márton felügyelő

előterjesztésére a közgyűlés az
elhangzott beszédek jegyző

könyvbe foglalását határozta
el és a Magyar Hiszekegy el
mondása után befejezték a
közgyiilést.

Zöldmező

gazdálkodás
Németországban

A Nemzetközi Tejgazdasági
Kongresszus az idén Német
országban volt. A résztvevők

nek alkalmuk nyilt betekinteni
a birodalom remekül megszer
vezel t takarmánytermelésébe,
ami a tejgazdálkodás alapja.
Dr. Piukovich József a zöld
mező szöv. ügyv. alelnökének
érdekes tapasztalatait a követ
kezőkben adjuk:

Németországban a népélel
mezés érdekében intenziv zöld
mező gazdálkodás folyik. Az
állam a legkülönfélébb segé
lyekkei biztatja a gazdákat a
helyes ut1'3. Külön kisérleti
állomás van Landsbergben, ahol
II száraz klima elleni tudomá
nyos küzdelem folyik. Ez külö
nösen érdekelhet bennünket.
Németországban a legelögazdál
kodás is magas nivón áll. Nagy
előnyét látják a szakaszos le
geltetésnek. Amelyik gazda
ilyen váltólegelőt tart, s ezt
szakszerűen gondozza, állam
segélyt kap erre a célra. Ők

már világosan látják, hogy a
kisgazdaságok legfőbb jövedel
mét nem a magtermesztés,
hanem az állattenyésztés adja.
Arra nevelik a gazdát, hogy
állatálományát szaporitsa II

német tejtermelés emelésére.
Érdekes módon termelnek

mesterséges istállólrágyát, ami
egyenlő értékü II természetesel.
Burgonyaszárból, öreg nádból,
régi szalmából készitik, vizzel,
műtrágya és kevés lótrágya
hozzáadásával, melyet 60-62 Co
fokon erjesztenek.

SegHi az igyekvő gazdákat,
akik előirásos trágyatelepeket
tartanak. Náluk semmi sem
vész kárba. Szomoruan jut
eszünbe sok parasztudvar, ahol
a trágya szerteszét hever az
udvaron, az aranyat érő lé II

semmibe folyik széjjel, s a tyuk-



Gyula város
története

Nagyjelentőségü történeti
munka hagyja el a sajtót a
közeljövőben. Dr. Scherer Fe
renc Gyula város megbizásából
megirta a város történeté t két
kötetben, dr. Veress Endre
pedig összeáUitotla Gyula város
oklevéltárát.

A gyönyörü munka alapos
történeti kutatás eredménye,
mert dr, Scherer Ferenc 13
esztendeig dolgozott rajta.

Külön érdekessége a könyv
nek az, hogy az első kötetben
három fejezetböl álló rész tár
gyalja a gyulai vár történetét,
mely valamikor az egész megye _
menedéke és reménysége volt,
ugy, hogy ez a rész tulajdon
képen az egész Békésmegye
mul/ját, küzdelmét tárja fel.

Ezzel kapcsolatban a régi
békésmegyei családok nagy ré
szének sorsával is bőven foglal
kozik a könyv, tehát sokan
lesznek majd olyanok, akik
nagyapáik és dédapáik életéről

fognak benne hiteles feljegyzé
seket találni.

Tárgyalja a könyv az 1801-i
nagy tüzvész eseményeit is,
melyről ilyen részletes leirást
sehol nem olvashaUunk.

A könyveket Gyula város
maga adja ki és terjeszti, igy
a drága kiállitásu könyvet 01-

mint erkölcsi téren kedves
közremüködésükkel elősegiteni

szívesek voltak.
Meg kell emlékeznünk első

sorban azon jószivü adakozók
ról, kik az anyagi sikert pénz
beli adományokkal, sütemény,
gyümölcs, élelmiszer stb. ter
mészetbeli adományokkal, sát
rak kölcsönzésével elősegitették.

Köszönjük mindazok fárado
zását, kik a rendezés munká
jában segitségünkre voltak s
önzetlen fáradozásukkal közre
müködtek abban, hogy jelentős

összeggel gyarapithaUuk az Ön
kénte i Tüzoltó Testület vagyo
nát s a jövedelem másik részé
nek az Országos Jegyzői Árva
házhoz való eljuttatásával sok
sok árvának segithetj ük elő

tanulmányaik folytatását.
Rendezőség.

álmán
Ö utja

I

Tiszta bevétel: 369 P 68 fillér.
Amidőn az eredményről be

számolunk, kötelességünknek
tartjuk köszönetet mondani
mindazoknak" akik ez ünnep
ségnek- eredményét_ugy anyagi,

. rányi Kálmán miniszterelnök
nyiltan is kifejezést ad ezekkel
az alföldi szerepléseivel annak,
hogy az ALöld sok~sok eddig
megoldatlan prolémáit nem le
het tovább elintézetlenül hagy
ni és amint az országos költ
ségvetésben is kifejezésre jut
tatta, az ország teljesitő képes
ségének határai között az Al
földet, illetőleg a Tiszántult
hozzá akarják juttatni egy jobb,
egy biztosabh gazdasági hely
zethez.

A kormány segíteni akar
rajtunk. Tőlünk függ, hogy a
kormány segitéséhől mennyit
tud megvalósitani, mert ma
gunknak is hozzá kell járulni
ezekhez valamivel.

IL

r. ará yi
iniszterel

Az Önkéntes Tüzoltó Testület
és a községi tisztviselők által
szeptember 5-én rendezett nép
ünnepély, szüreti mulatság és
bálról az alábbiakban számo
lunk el.

Beszámoló a
népünnepélyről

Dr. Darányi Kálmán minisz
terelnök vasárnap Hajdubö
szörményben megnyitotta a
Hajdu Hetet, hétfőn meg Ma
kón nyitotta meg a Csanádme
gyei Gazdasági Egyesület fenn
álásának 75. évfordnlója alkal
mából rendezett mezőgazdasági

_és állattenyésztési kíáUitást. A
makói kiállitáson József főher

ceg is együtt volt a miniszter
elnökkel.

Darányi Kálmán miniszter
elnök ismételten vett már ed
dig is részt az Alföld jelentö
sebb alkalmaikor rendezett és
különböző helyeken tartoU ün
nepélyeken. A miniszterelnök
nek minden ilyen kiszállása
jelentős gazdasági kijelentések
kel van egybefüzve. Dr. Da~

'SKOLARUHA fiuk részére tartós, jó szövetből, p 11 20I számonként 70 fillér emelkedés •

FÉRFI KÉSZRUHAOSZTAlYA, BÉKÉSCSABA.-

havában itt járt 1020 szabolcsi tására, majdnem 4 q~val,

gazdának. Mindezen eredmé- "hatvan százalékkal" haladva
nyek rendkivül tanulságosak, meg a mütrágyázatlan szem
mert 1937. évben a tiszántuli termést
laza homoktalajokon a magán- Buzával természetesen ha
gazdáknál a nem miitrágyázott sonló eredményt ért el Westsik,
rozsok kat. holdankénl csupán még kevésbé kimondott buza
2-3 q szemterméssel fizettek." talajokon is. Levonva a tanul-

Különösen a második kisér- ságot, mondhatjuk, hogy az
letről tünik ki, hogy a mütrá- ország nagy részén szalmát
gyázásnak alig volt ~atása a csépeltek oU, ahol nem jártak
szalmára, mindössze néhány el kellő körültekintéssel a ka
kilogrammal növelte azt 22.78 lászosok termesztésénél, neve
q-ról 23.46 q-ra, a szemtermés zetesen ahol nem adták meg a
azonban 682 q-ról 10.70 q-ra Imagképzéshez oly fontos fosz
uaroU a foszforsav és káli ha- forsavat.

t>

ESŐKABÁT P 17.-
ÁTMENETIKABÁT P25.80

FELÖLTŐésÁTMENETIKABÁTP 33.-

1020 gazda volt a
szemtanuja

Westsik Vilmos gazd. tanár
irja: "Rozsnál az alábbi ered
ményeink vannak: Trágyázat
lan rozs adott kat. holdanként
5.24 q szem és 9.54 q szalma
termést. A mellette lévő zöld
trágyázott és szuperfoszfát-káli
sóval műtrágyázott rozs adott
kat. holdanként 18.28 q szem
és 27.20 q szalmatermést. Igen
mulatságos az aláhbi . kísérle
tünk : szalmatrágyázott és szu
perfoszfát meg kálisóval mű

trágyázott rozs adott kat. hol
danként 10.70 q szem- és 23.46
q szalmatermést. Ezzel szem
ben a mellette lévő szalma
trágyázott, de nem mütrágyá
zott rozs adolt kat holdanként
6.82 q szem- és 22.78 q szal
matermést. Fe1tünő volt az is,
bogy a szalmatrágyázoU és
miitrágyázoU rozsban nem volt
üres, fehér kalász. Ezzel szem
ben II szalmatrágyázott, de
nem miitrágyázoH rozsban igen
sok volt az üres fehér kalász.
Mindez nagyon szembetünő

volt az 1937. május és junius

aldk bármi ok miatt nem áll
ják meg a helyüket. Érdemes'
ezen gondolkozni és megérteni
az állnm tiltakozását a diplo
mások fölös szaporodása ellen.
Helyesnek tarlhatjuk tehát a
tehetségesek és komolyan dol
gozók kiválogatását, már a kö
zépiskola negyedik osztályában.

Nemcsak a közérdek, de a
saját érdek is ugy kivánja. A
tudás és belső érték nélküli
diplomásokból senkinek semmi
haszna nincs. Helyét minden
hol rosszul tölti be, követeli,
hogy az állam eltartsa, de ő

egy lépést sem tesz a kultura
és a társadalom szolgálatában.

A állástalan diplomás ön
magának is teher, miért te
gyük hát ki gyermekeinket
ilyen bizonytalan sórsnak.

Bizzuk hát a kiválogatást
az ahoz értő tanárokra, akik
maguk· mondják, hogy a kö~

zépiskolába kerülő tanulók fele
nem odavaló. Az odavalók pe
dig fogják meg a dolog végét
és necsak a bizonyitványért,
hanem a tudásért, emelkedésért
dolgozzanak, nehogy könnyü
nek találtassanak. Szegény ki
c~i országunknak nincs pénze,
csak a legjobb3k tanittatására.
Ezektől aztán nem kell sajnálni,
mert belőlük kerül ki a szelle
mi élet ifju hadserege, amire
oly nagy szükségünk van. De
aki nem erre való, ne foglalja
el a kiválóbbak helyét. Más
kérdés, hogy ezek mit csinálja
nak. Van az országban dolog
elég. Erről más alkalommal
beszélünk.
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A távbeszélgeiések dija szem
pontjából eddig érvényben voll
nullás dijöv megszüntetésével ezen
fokozatba tartozott helyek az első

távolsági övbe soroztatlak. Ezzel
egyidejtileg az első dijövbe tarto
zÓ helyekkel folytatolt beszélge
tések dija is ak~.ént módosul.
hogy mind a nappali, mind az
esti órakban folytatott - 3 per
ces beszélgetésért 50 fillér, min
Jen további egy percért pedig 20·
fillér fizetendö.

HAzIASSZONYOK! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb
tésztarecepteket megkapja, ha
még ma kéri a Dr.. OET~ER
féle világ!lirü FENYKEPES
RECEPTKONYVET, m e l y e t
bárkinek ingyen megküld a
gyár: Dr. OETKER A. Buda
pest, VIII. Conti-utca 25.

A bánkuti vetömagbuza akció kereté
ben a porzolt száraz csávázószer alkal
mazására is alkalmat adunk gazdáink
nak és lehetővé tesszük, hogy bárki
megcsávázzaa vetömagbuzáját, még
ha az nem bánkuti buza is. Egy mé
termázsa buza csávázásához 70 [illér
értékü porzolt kell, ezt és a dobhasz
nálatát ezért az önköltségi összegért
igénybe veheti bárki a HOMBÁR szö
velkezel telepén.

Csávázás

a HOMBAR-ban

A Mansz gyomai csoportjának leány
szakosztája f. hó 22-én (szerdán) d. u.
4 órakor tartja alakuló g\ ülését a pol
gári iskola rajztermében. Ezen a gyii
lésen beszéljük meg az egész évi mun
katervet és az első kultur est műsorál.

Arra kérem a régi és az ujonnan belép
ni szándékozó tagokat, hogy teljes
számmal jelenjenek meg, mert a ter\'
bevet! tanfolyamokat (szabászati, szö
vő, iparmüvészeti stb) csak kellő szá
mu jelentl,ező esetén indithajuk meg.

Villányi Nándorné.

Felhivás!

Dr. Kreybig lajos
főgeológus előadása

A mult számunkban jelzett elő-·

adást, a kozségháza nagytermé
ben, most vasárnap, publikáció
után megtartja dr. Kreybig lajos
fogeol6gus. Minden gazda ott le
gyen. Bárki elmehet meghallgatni
az előadást, akit érdekel a hatá·
runkbsn folyó talajfelvétel, vala·
mint a mütrágyázás okszerü al~

kalmazása.

I ben nemcsak mész, hanem
szóda is van. A szóda pedig
maró anyag, meJy a növény
gyökereit is megtámadja. Nyil
vánvaló, hogy az ilyen sárga- ~

földdel csak ártunk a talajnak,
ha ezt teriljük rá.

Ilyen szódás altalajt találtam
mindjárt a Körösön áthaladva
a ladáDyi ut mentén előfordu

ló hátasabb, partosabb terüle
teken. Ezeken a földeken tchát
az alul levő sárgaföldböl ne
digózzunk!

(Jövő héten folytatom.)

ka, tehát 5.10-6.60 pengő.

Ez a cikk egyetlen magyar fa
iskolai árjegyzékben sem drá
gább 1. pengő néL

Látnivaló ezekből az adatok·
ból is, hogy sehol a világon
nem olyan olcsó a gyümölcsfa,
mint nálunk. Nagy könnyelmü
ség tehát lemondani egy meg
bizható faiskola felelösségéről

és ezzel megkockáztatni az e
gész ülLetés sikerét.

Kivált, ha meggondoljuk, hogy
minden faiskolának van annyi
esze, hogya jó fáit maga adja
el és nem azokat bocsátja a
különféle »kedvezményes" ak
ciók rendelkezésére.

SZALÓKY ISTVAN.

ményeket lehessen elérni.
Ezek atalajok tulnyomórészt

mésszel, digózással javithatók,
amiu'án jótermővé válnak, kü
lönösen a buza, répa, lucerna
számára. Ne sajnálják tehát a
gazdák a fáradságot, munkát
és digózzanak minél nagyohb
terüleleket. A rosszul termő

nyálkás, ragadós talajokat csak
mésszel lehet megjavítani, le
gyen az akár tiszta mész, akár
a digóföldben (sárgaföldben)
levő mész. A sárgaföld sem al
kalmas azonban egyformán
szikjavilásra. Vannak ugyanis
ezek közt olyanok is, amelyek·
ben nagyon kevés a mész. Az
ilyen persze sokkal értékte] e
nebb, mint a mész.ben dusabb.
Minden gazda saját maga is
tájékozódhat uröl, olyképpen,
bogy akár higított sósavval,
akár tömény ecettel (esszenc)
lecsöppenti a talajt. Ha aztán
ilyenkor erős pezsgést, habzásl
észlel, sok benne a mész; ha
ellenben csak alig pezseg, ak
kor kevés benne a mész.

Még egy dologra ki keH tér
nem ezzel kapcsolatban. Nem
minden meszes sárgaföld al
kalmas szikjavításra. Vannak
olyan sárgaföldek is, amelyek-

kir. vegyész

beszámolója
Ébényi Gyula

mérnöl-<

pengönek felel meg. És Romá
niában, ahol a legkisebb a
napszám és minden más költ
ség? Erdélyi fa iskolákban 40-50
lei egy közepes{örzsü gyümölcs
fa, vagyis 1.40-U~0 pengő.

De a legbeszédesebb adato
kat az őszibarack-árak egybe
vetése adja. Az őszibarackolt

vány 1 éves korában a legal
kalmasabb kiültetésre, ezt a
gyümöIcsnemet mindenütt 1
éves korában adják ki a lais
kolák. Nos, az 1 éves ösziba
raclda Rom~niában 35 lei
(1.20 P), Franciaországban
9-12 frank (2.10-2.80 P),
Németországban pedig nem
kevesebb, mint 3.50-4.50 már-

zöH mütrágyák hasznosítására.

Megismétlem tehát, hogy a
mütrágyákat az elővetemény fi
gyelembevétele alapján választ
juk meg helyesen, nevezetes~n,
ha az elővetemény pillangós,
vagy hüvelyes növény, akkor
a foszforsavat tartalmazó szu
perfoszfát, ha pedig az előve

teményegyéb növény, akkor
savanyu talajokon inkább a
pétisó, meszes talajokon pedig
a kénsavas ammoniák s:wkott
eredményes lenni, a tapaszta
lat szerint. Van aztán még egy
fontos mütrágya, amelynek ha
tóanyaga szintén gyakran hiá
nyozni szokott a kuHurnövény
nek, ez a 40 százalékos kálisó.
A tapasztalat szerint oU szokott
a kálisó alkalmazása eredmé
nyes lenni, ahol laza (homo
kos) talajok vannak, továbbá
általában káliigényes növények
néL Ilyenek a répa, burgonya,
lucerna, stb.

E héten a CsergeHyü lapos,
Zsellérföldek, Póhalom, Telek,
kerultek sorra. Bizony e határ
járás nem nyujt szivrepesztő

képet, amikor e savanyu szikes
talajokat és a még lábon álló
gyenge tengerit hHja az ember.
A magamfajta embernek a

Mielőtt az e heti bejárásom Imesterségéből kifolyólag rögtön
ismertetésébe kezdenék, visz- arra kell gendolnia, mi volna
szatérek a mult számban kö- a tennivaló, hogy jobb ered-

Ha egészséges akar lenni,

igyon természetes
Szent Lukács forrás ásványvizet!

Most már Gyomán is kapható
a szövetkezeti boltokban és vendéglőben

1 1/2 literes üveg 24 fillér

t " "16,,
~2 " "12,,

NeDB. drágább,--

agyarországon
a legolcsóbb
a gyümölcsfa

csóbbá tette, s mint érlesüHünk,
a Vármegye minden köszsé
gébe és városába eljönnek
majd a város megbizottai, hogy
a könyvre előfizetést vegyenek
fel. .

A kétköletes, sok képpel
iUutszrált, egészvászonkötésü
munka ára 35 P lesz készpénzért,
havi 3 pengös részletekben fizet
ve pedig 39 P.

A könyvek könyvkereskedés
ben nem lesznek beszerezhetök,
csak közvetlen Gyula város
megbizottaitól rendelhetőkmeg.

Mire ügyeljünk, ha oltványt
veszünk?

Gyakori tapasztalat az idén
is, hogy sokan azok közül, akik
kisebb-nagyobb gyümölcsöst a
karnak telepiteni : az államnál,
városnál vagy különféle egye
sületeknél kilincselnel, kedvez
ményes oltványokért. A fajta,
a minöség rendesen alig érdek
li öket, csak egy a fontos, hogy
az ára "kedvezményes" legyen.
Ez a szinte kóros törekvés az
alapja és magyarázáta annak
a mindenféle "kedvezményes"
gyümölcsfa-akcióknak, amelyek
minden ősszel és minden ta
vas5zal megszületnek, hol egye
sületek, hol lapok rendezésében.
Rendesen arra alapitják létü
ket ezek az akciók, hogya fais
kolák drágák, ők pedig olcsók.

Nézzünk egyszer a szemébe
ennek a kérdésnek I Kell-e, sőt

szabad-e zsákbamacskát venni
ismeretlen kertészetek nevében
házaló ügynökölmél, vagy "ked
vezményes" akciók utján és
ezzel lemondani arról a biztosi
{ékról, amelyet az ol! vány rej
telt értékére, a fajtájára nézve
csak egy komoly faiskola meg
bizhatósága adhat a vevőnek?

Most kezdenek megjelenni a
faiskolai árjegyzékek, A köze
pes tőrzsü gyümöIcstaoltványt,
tehát azt az alakot, amelyet
általánosságban a legcélszerübb
ültetni, 1.20 P-jével birdetik,
de megjegyzi minden arjegyzék,
hogy nagyobb szükséglet eselén
szívesen ad olcsóbb ajánlatot.

Mi az ára ugynennek a fa
alaknak külföldi árjegyzékek
ben? Franciaországban, amely
nek természetí adottságai kö
rülbelül ugyanazok, mint ná
lunk, 20-26 frank, tehát
4.60-6.50 pengő közt váltako
zik egy ilyen oltvány ára. Né
metországban 2.25 márkánál
kezdődik és 5 máikáig terjed
az ára ugyanennek a cikknek.
Ez a mi pénzünkben 3.20-7.30



Vihar egy pohár szódaviz
ben! Dr. Juhász Nagy Béla déva
ványai szikvizgyáros amatörvétség
miatt feljelentetle a DLASz-nál
Fried Tibor GySC játékost és
konkurrens szikvizgyárigazgatót,
mert szerinte nevezet! GySC ·töl
havi 40 P, a Dévaványai SE-töl
pedig havi 20 P fizetést élvezett.
Az amatőrzsűri ebben az ügyben
megindilotta a vizsgálatot: 1., a
GySC ellen, 2., a D5E ellen,
3, a DSE elnöke (állítólag köz
ségi jegyző ellen) 4., Fried Tibor
édesatyja és 5., annak háziorvossa
ellen, végül 6., Juhász dr. ellen
is I A valódiság bizonyitása a
juhász úr dolga lesz, mi csupán
megnyugtatjuk a tréfás szódaviz
gyárost, hogy a GySC-nek
sajnos - csak ritkán szokott egy
rakáson 40 pengője lenni,' de ha
volna is, úgy ezt semmiesetre
sem forditaná a Juhász úr állal
kitalált célra I Hogy népiesen fejez
zük ki magunkat: Juhász úr, kár
a szénsavért ...

el a túrkevei meccsre s igy a
vereség előrelátható volt. Ehhez
járult Klimaj lehetetlen birásko
dása, aki nevetséges Hélkezéseivel
sorozatosan a GySC-t sujtotta.
Az első gól oldaIháJón keresztül
került a kapuba s ezt a biró 
minden tiltakozás dacára - is
megadta. Majd szünet után még
3 gólt szerzett a TAC, mindhár
mal a kitűnő Debreceni H. Jövé
séböl és igy nagy gólaránya révén
- egyelőre - a tabella élére
ugrotl a TAC.

GySC-böl a közvetlen védelem,
Kruchió, Lőrincz és Györi nyuj
tott elfogadható játékot.

Meghivó.

A Gyomai Sport Club f. hó 26-án d.
e. 10 órakor, határozatképtelenség ese
tén d. e. fél II órakor I"endki 'II lIi i
közgyUlést tart, melyre tagjait ezuton
is tiszteleftel meghívja.

Tárgysorozat:
1. A me~üresedelt tisztségek betöl

tése. 2. Inditványok, melyek a közgyü
lés előtt 3 nappal irásban beadandók.

Gyoma, 1937. szeptember 18.

Az Elnökség.

SPORT
GyTK- Békésszentandrási

"Hunyadi" SE 1:0 (0:0)
Gyoma, ll. o. bajnoki, vezette:

Becskö (Békéscsaba)
A Hunyadi pótlólag történt ne

vezését az Alszövetség, - az
érdekelt egyestiletek egyöntelti
hozzájárulása után - elfogadla
és első meccsét a GyTK ellen
!üzte ki. A Hunyadi benmlatko
zása igen jó\' siket ült. Meglepően

gyors és kellő játékkullurával ren
de�kező együttest ismerlűnk meg
bennük, akik - ha továbbra is
együtt tudják tartani a multvasár
nap Iálott csapatot, ugy a bajnoki
táblázat elején fognak végezni.

GyTK I ap és szél ellen kezd.
A Hunyadi álVeszi az iramol és
Sinka majd Bencsik lövéseivel
veszélyeztet, de Porcsaimi a he
lyén van. 10 p.-ben Sinka beadá
sát Vatai a gólvonajon menti.
Majd rákapcsol a GyTK is és
10 percig ostromol. 16 p.-ben
Szendrei jól gurit Rau elé, de a
nagy iramban kifutó Dékány el
sodorja a csatárt, majd Rau
Bartik L-Barta támadást Virág
kornerra szerel. 26 p.-ben Bencsik
ofszejd gólt lő. Félidő végéig
unalmas mezőnyjáték.

Második félidőben erős táma
dásokat vezet a GyTK, de gól
csak a 9 percben esik, Rau lövé
séböl. Gól után erősít a Hunyadi
is. Kitűnő halfsora tömi labdával
acsatárokat, akik azonban iszo
nyodnak a lövéslől és a legjobb
helyzeteket is elügyetlenkedil<.
GyTK Barta révén sok támadást
vezet, de a jó kapus és a tömlj
rűlő védelem megakadályozzák a
továbi gólokat.

GyTK legjobb embere Vatai
volt, rajta kivűl Barta, Nádndvari
és Csalah igyekezett. Hunyadi
közvetlen védelme és halfsora
jól működött, de a csatársor nem
tudla befejezni az akciókat.

Becskö mintaszerű biráskodása
nagy tetszést aratott és meccs
végén lelkesen meglapsollák.

Turkevei A.C.-GySC 4:0 (1 :0)
Túrkeve, ll. o. bajnoki, vezette:

Klimaj (Szarvas)

GySC erősen farlalékosan ment

RendkivüliközgyiÜés. A Bal
lai Legeltető Társaság f. hó 19
én délután 2 órakor a kOzséghá
za tanácstermében igen fontos
lárgysorozattaJ rendkivüli közgyű

lést larl. - A vezetőség ezuton
is megkéri a tagokat, hogy a sa
ját érdektikben kivétel nélkül je
lenjenek meg.

Az ördögszigetre deportált
orvos szenzációs szökése. Dr,
Dillon André francia orvost a
guayanai dzsungelben amerikai
ujságirók megtalálták, mint egy
vad néptörzs főnökét. Kiderült,
hogy az ördOgszigetrői, a hirhedt
fegyenctelepről tudott megszökni.
Erről a rendkivül érdekes, kalan
dok sorozatából álló életregényről

közöl pompás riportot Tolnai Vi
láglapja uj száma. A legkiválóbb
magyar irók novelláin a nagysze
rü folytatásos regényen és a ki
tUnő cikkek dus során kivül, kö
zel száz pompás képet taláJ az
olvasó a' népszerű hetilapban.
Tolnai Világlélpja egy száma 20 fill.

A Terenyei-féle vitézi telek bér
beadása. A siratózugban levő Tere
nyei-féle vitézi telek f. hó 19-én d. e.
II órakor nem vitéz Haviar Gyula dr.
közjegyzői irodájában, hanem a község
háza kis tanácstermében lesz 3 évre
haszonbérbe adva.

I Köszönetnyilvánitás
Mindazoknak, kik felejthetetlen

jó feleségemnek Lakatos Lujza
temeté~én megjelentek, koszorut
és virágot helyeztek és igy fáj-
dalmunkat enyhileni igyekeztek,

hálás l<öszőnetet mond ezuton aI
gyászoló család.

Lakatos István
és gyermekei

r~~~~~~~~~~~~~~~1

ISTANDARDrádió I
i a magyar rádiógyártás büszkesége. I
i Egyedárusitó: Benjámin István. I
! G Y O M A N: Fekete Lajos müszerész üzletében. ~I . E N D R Ö N Ö N: a Homoki féle emeletes házban. !
j Kérje díjta1an bemutatását! I
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mezőgazda~ági kamarai ki
rendeltség lé' esül Bekéscsabán,
leldnlellel Békésmegye és a kör
nyező vármegyék sajátos körül
ményeire.

Karcagon szenet találtak
tanyán. ku:furás közben,
mélységben.

A Nemzeti Egység Pártja
Gyoma község szervezele 1937
.szeptember 18 -án szom balon es
le 8 órai kezdellel családi össze
jöveleJI lart, az Uri Kaszinóban,
melynek keretében Nemerey Péter
községi elnök beszámolói tart a
párt Napközi OUhonának mükö
déséröI. majd kiosztja a Nöpközi
ollhon felügyelőnői között a fő·

ispán elismerő ok leveleit. Belép15
dij nincs. Minden kit s1eretellel
hivunk meg és megjelenésére
felléllen számitunk.

Megalaku~t a Vármegyei Há
ziipari Szövetség. Folyó hó 16
áll, vitéz Dr. Ric: ÓJ-Uhlarik Béla
főispán, háziipari értekezli~lel tar
tolt, amelyen a Vármegyei Házi
ipari SLövetségel alakitollák meg
s annak elnökélil Almássy Denise
grófnőt válaf ztollák meg. Az érte
kezletre az összes NEP szerveze
tek női csoporjainak elnöknöi és
a Mansz csoportok elnőknői illel
ve kiküldöltei voltak hivatalesIk
és Gyomáról Bácsy Elekné, H.
Nagy Mihályné és Nemerey Péter
né vettek részt az értekezleten és
a NE? égisze alatt be is jelentet
ték a NEP Gyomai Háziipari
csoport megalakulását és a Vár
megyei Házziipati Szövetségbe
való lömörűlésűkel.

. Cserkész hir. Ujra alakulás
ujoncozás. A gyomai 557. sz.
Botond cserkész csapat f. hó 19-en
vasárnap d.e. 10 órakor tarlja a
szokásos "ujraalakulását. II A régi
cserkészek igazolványaikkal pon
tosa ielentkezzenek, mivel a ké
sőbbi jelentkezésekel nem veszi
figyelembe a parancsnokság. Az
ujoncok jeJenlkezése is ugyan
ezen a napon g órától tarlja déli
12 óráig. jelentkezőket és régi
cserkészeket várja a Parancsnokság.

Csak a pékhez vitt tésztát
szabad a péknek sütésre vá
lalni. Némely községben oly nagy
voll a pékek közt a versengés,
hogya sütnivaló tésztáért elküld
tek a házhoz. Az ipartigyi minisz-
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------::::= :e~:z~~~:'i ezt az I Az állami gépjárómúvezetö- .Az elsösdnházi premierek.

1+1 R egészségtelen eljárást. ElUlán te- k~pzö (sofför)..tanfolyam a. m. A m~st. i?~uló szinházi évad első
hál el kell vinni a tésztát a pék - kir. TechnológIai és Anyagvlzs- premlerjelfol érdekes felvételekben
hez mindenkinek, aki sülni akar. gáló Intézetben (Budapest, VII!., és kri ikában számol be erről a

. .. .• AI józsef-kömt 6) szeptember 27- Délibáb uj szám1, amely nagy
A Nemzeti Onállósttást éalp én este 1/27 órakor nyílik meg. terjedelemben és ~Ul7dag tartalom-

ból az alap nevében Lvő c ra, .. . l ké .Ő' P á '11 I
" I Ugyanott vtllamos IparI e ö SZlt mal jelent meg. omp s 1 usz-

a főszo!gabnótól I~hel kö C~nI tanfolyam és villanyszerelői tan- ráJl rádióműsorokat, egyfelvonásos
ké.mi. I~ényb~ vehetik elsőso; :~ folyamot is tartanak 5 hétig, e hó szindarabot, premierbeszámolókat

egy fŐls~olal, masodsorba.n köz Pk~k 27-ig kell jelentkezni. Beírás és szinházi pletykákat, nagyszerű
kolat . ~égzett~égel bITÓk,. a I a felvételhez szűkséges firlapok filmrovatol és több mint száz

5m. egyém önálló~ttá~ukat akarják ez- kiadása naponta d. e. 10-12 óra szebbnél szebb képet talál az

sel megvalÓSItam. közölt az igazgatósági irodában. olvasó a népszerű szinházi képes-
Békéscsabán e hó 19-~n méz- Igazgatóság. lapban. Délibáb egy száma 20 fill.

exportvásár lesz, d. e. 9 ora kez- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíi;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

dettel, melyre bármilyen mennyi-
ségti, eládásl a szánt mézet lehet
bejelenteni Darida Károly elnök
cimére, Bc~aba. Táncsics u. 3 sz.



ációubli

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
felelős üzemvezető: Wallach Mihály.

Egy cserépkályha olcsón eladó,
Dr. Eisjer Vilmosnénál, Kossuth Lajos
ucca 13. sz. Meglekinlhető bármely na.
pOlldélelöll. I-I

Magas foku, zamatos rizling bor
literenként 40 fillérért kapható Ke·
rekes Károly borkereskedöné1.

Ertesitem a n. é közönséget,
hogy ács iparomat kiváltoltam, minden
és szakmába vágó munkát jutányos
áron vállalok. Szives pártfogást kér
Bene József ács. 3-3

Kézimunka alkalom. Uj fajta köny
nyü kézimunkához gyakorlott kézi
munkás lányok keresteinek. Jelentkezni
lehel hétköznapokon délután 2-töl 6-ig,
Atilla utca 19 szám alatt. 4-3

Rozsot vetésre ad buzáéri cserébe
Kató Lajos jegyzö. x-3

J6karban lévő három lámpás rádió
ja elköltözés miatl eladó, Gróf Tisza
István ut 71 szám alalt. 3-2

Bolgárkertészeti könnyü, féderes
stráfkocsi, 3 - 12 HP petrcileum motor,
mind kilünő karban igen olbsón eladó
Rácz ferencz pályamesternél Dévavá
nyán. 2-l

Polgári iskolát végzett, jobb csa
ládból való fiú felvétetik az Ehrmann
féle szikvizgyárba. l-l

Egy jókarban levő cserépkályha
Dr. Tl!rdos Gáspár ügyvédnél eladó.

Gyoma község I
ingatlanforgalDl.a

Gccsd Imre gyoillai lakos vett egy
matakad lak,' házat irj. Rácz Ferencné
Földesi Róza gyomai lal<ostól 900
pengőért.

Varga Gábor gyomai lakos vett 642
négyszögöl cifrakerti sztó!. Róza Antal
és ne;e Knap Margit endrődi lakostól
400 pengőért.

Tandi Lajos és neje Bartolf Zsu
zsánna gyomai lakosok vettek egy
németzugi lakóházat Tokai Róza és
társaitól 450 pengÖért.

Pfeiffer József és Joó Mária gyomai
lakosok vettek 1/3 rész lakóházat Pfeif
fer József (nős voll néh. Pilcz Magdol
nával) gyomai lakostól 1000 pengőért.

**

Endrőd-Gyoma - Püspökladány- Debrecen:
* **

Endrőd -Gyoma-Szeghalom -Beretty6uJfalu:
* **

*

"ALFA SEPARATüR"
mezőgazdasági ~épgyár helyiképvisetetét és rak-

táron tartok

RÉPAVAGÓT, TARCsAs SZECS6
KAVAGÖT, TENGERIMORZS06
LOT, GYORSFOLlESZTŰT, stb.

amely gépek Kossuth Lajos-u. 45 alatti Jakásomon
megtekinthetök.

Tisztelettel hozom a t. gazdakQz()nség tudomására,
hogy elvállaltam az

"MAvAUT" NYÁRI AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. május 22-töl 1937. október 2-ig.

Gyoma-Endrőd:

6.10 ind. Endrőd templom-tér . . érk. 17_5) 21.55

6.
36 ! Gyoma " . .'. t 17.

34
21.3

7

7.27 Szeghalom p u.. 16.45 20.48

857 Berettyóujfalu p. u. . 14 00 19.11

9.03 érk. " községház3 . inil. 13 50 19.05

*) Csak hétköznap - **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik.
Menet-jegy: Sz<'ghalomra P 2.30. Berettyóujfaluba P 5.10.
Menettérti-jegy:" P 4.-. P 9.50.
Feltéte1e:i megállóhely: Gyoma- halmagyi Olvasókör és Perjés.

~:~~ inId. ~~%~~ tem~lom-~ér : étrk. ~~.:: ~~.~~
7.27 Szegh:>jom p u. . . 16.45 20.4B

8.35 Püspökladány. . 15.37 18.52

9.1.) V Hajduszoboszió . . .. 14.53 18.10

95.) érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 14 15 17.30

*) Csak hétköznap - **) csak> asárnap és ünnepnap közlekedik.
Menet-jegy: Endrödre -.50 Menettérti-jegy: Endrődre -.80 P

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus10boszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80,
Menettérti jegy:" P 4.-. P 1050. " P 12.50.

17.43 21.43 ind Gyoma p. u. érk. 6.22

17.55 21.55 érk. Endrőd templom-tér ind. 610

*) Csak hétköznap **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik. Viteldij: 50 fillér.

Albert Szabó Rózával, Pál Gábor
Izsó Eszterrel. Izsó l)zsef ~om6

Ilonával. Fejes Márlon Schmidi
Anna Máriával, Kalona Vlllcze

Major Irmával. Balogh János
Homok Reginával,

Meghaltak: Biró István 75
éves ref. Pillz András 13 éves,
ág. ev. Láda Lajos 28 éves ref.
id. Magyari Lajos S1 éves,ref.
Eiler Konrád 46 éves ág. ev.
Biró Balázs 73 éves, ref. Tóth
István 6 hónapos, ref. Tóth Jolán
6 hónapos, ref. Bogár Márlon 71
éves, ref. Takács János 6 hóna-
pos, rk. .

Eladó: 38 hold cserepes tanyaépü
leltel, - 22 hold holdanként 375 P,
kedvező fizetési feltételekkel, - 10
hold Póhalmon, hosszulejáralu kölcsön
nel, - 2 hold őzedi állomás mellett, 
2 és fél hold elöhalmi föld. Eladó házak:
Horthy Miklós uton nagy üzletház, 
Kossuth Lajos utcában 3 szobás, két
utcára nyiló telekkel, - Pelöfi utcábau
2 sz.obás nagy gazdasági épületekkel
gazdálkodónak, - Mátyás kir. uton 4
szobás nagy telekke!, - Rákosi Jenő

utcában 2x2 szobás, - Kőrösi Csoma
Sándor ulon 3 ·szobás csak gazdálko
dónak alkalmas. - Keresek megvéleIre

rY"W"U"WU""U"U"U.UIIIV~V"UUU"UUUUV"UUWUUU egy fertály keselyősi és 1000 négyszö-

I
A vUág legnagyobb rádió gyáraa' göl pocoskerli földet. Bővebbel Izsó

p H I L I P S I Balázs ingatlan közvetitőnéJ.

5 világrészben 78 államban a
.ft~~ft~ftft.ftftftftftftftfte

~vezetövilágmárka c Ö ~

I Egyedárusit6: Benjámin István. GS: IIOLCS BB A BORII
I

G Y O M li. N: IC Ili mint a szódavizIlI
fekete lajos mUszerész Uzletében. 22f· I I ll'

E N D R Ó D Ö N: I e r
=a=H=o=m=o~k=l=f:;::é~1e==e=m=e=1=e::=te=S=:h=á7 Z::::::=b=a=n=.======== . egy !iler kadarka vagyI

~ KérJ·- diJ·ta.lan beJm.u.ta.t.is.itt GS: fehér fejtettujborSoltvad-
3 ... GS: kert állomásra kis:rállitva
Mftftftftflft ftRftftftftftAftft ft ft fUtAftft ftftftRftftft ftftRftftfllft ftftfiftRRftRfMIIHIt s feladva. Vasuli fuvar kb.

4 fillér Ii!erenként. Csakis
50 literen felüli rendelést I
fogadok el. Hordót dijmen-
lesen adok a szállilás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendö vissza. Szétkiíl-
dés utánvéttel.E;gy PlmgóI
levélbélyeg ellenében IUH
dők mintát a borból min
tásdobozban, . bérmentve.

Boraim kellemes édeskés,

és n e m savanyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete

Soltvadkert, Pestrnegve.
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A gyulai kir. törvényszékfől

Ki. 657/1937-6. szám.

HIRDETM ÉNY
A gyulai kir. WI vényszék, mint bir

tokbiróság közhirré leszi, hogy Endrőd

község kisajálitónak Balogh IstviÍnné
szűl. Timár EleI budapesti (Szabolcska
Mihály ut 18 sz. fszint 3.) lakos kisa
játilást szenvedett elleni ügyben a kár
talanitási tárgyalást Endrőd község
házához 1937. évi okt6ber hó 8
napjának, d.e. 10 órájára kitüzte
és erre az érdekelteket megidézte.
Távollevő és ismeretlen érdekeltek

részére dr. Tóth István endrődi ügyvé
det kinevezte. Az érdekeltek elmara
dása a kártalanitás fölött való érdem
legesen hozandó határozatot nem
gátolja.

Az egyéni értesitésnek elmaradása,
vagy a tárgyalásról való elmaradás
miatt igazolásnak helye nincs.

Kir. Törvényszék.
Gyula, 1937. évi szeptember hó 5.
Sinka Endre s.k. tvszéki t. elnök.

A kiadmány hiteJéiíl
Kovács Albert
irodaigazgató.

Anyakönyvi hirek
A gyomai anyakönyvi hivatal

könyveiben aug. IS-tól, szept.
9-ig a követkelŐ bejegyzések
történtek.

Született Csoma Gáborné
Ágoston Eszternek fia, Ferenc, ref.
Deák Istvánné Szerető Ilonának
fia, Alpár Elemér, rk. Putnoki
Józsefné Eke Rózának fia, Lajos
Mihály, ref. Kőszegi Lászlóné
Barta ErzsébeInek fia, László rd.
Hamza Józsefné Urbancsek Má
riának leánya Piroska, ág. ev.
Gaál Albertné Icsa Eszternek lá
nya, Piroska, ref. Timár Istvánné
Kurilla Etelnek leánya, Piroska, rk.

Házasságot kötöttek: Pataki
L"jos Bartik Máriával Maljai

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1937. szeptember 19-én
vasárnap, fél 7 és 9 órakor.

A bécsi filmgyártás

milliós büszkesége!

Bolváry Géza magyar tárgyú
hangos filmje, Paula Weszely

parádés szerepe. _

A nagy miivésznő partnerei:
Atilla Hörbirger, Somlay Art
hur, Rajnai Gábor, és Gina

Falckenberg.

Kiegészitő műsor:

OBERGURGlI
SI PARADICSOM

és

agyar Világhiradó

o

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

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

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

Felel615 szerke5zti5: WAGNER MÁRTON
Szerke!lztCSség és kiadóhivatal:

"HUNOÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m a. Kossuth LaJoSl utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhaiábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Útszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.
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Új irányban, új utakon kell. a kisgazdáknak is az okszerű

gazdálkodást megkezdeni

A vizgazdálkodás ismertetése
A talait~rképek hasznosságánélk bizonyitása után

rátért az illusztris előadó az Alföld nagy problémájának,
a vizgazdáHwdásnak és vizhasznosi1ásnak ismertetésére.

Minden gyakorla1i gazda előtt ismert dolog- lllon·
dOJta - hogy jótermést akkor remélhet, ha a talaja
annyi nedvességet kap, hogy az aJsóviz és a felsőviz

összeér. A. növények teljes termés létrehozásához na
gYOll sok vizet igényelnek. Katasztrális holdankénJ mint
egy 2 millió liter viznek kell hasznosithatóan rendelke
zésre állani, ami 350 mm. csapadéknak felel meg.

A talajok azonban nagyon különbözően más-más
mennyiségű vizet kötnek meg, olymódon. hogy azt a nö-

Dr. Kreybig Lajos főgeológus beszéde
Kreybig őméltósága mindenek előtt a talajtérl<épek

fontosságát emelte ki gazdáink előtt, rámutatva, hogy e
térképek szemlélteJően mutatják meg agazdáknak, hogy
az egyes taldjféleségeken milyen termesztési, talajjavitási,
talajhasznositási és talaimunka indokolt. A térképek
szinekkel tüntetik fel a talaj mészállapotát és már ezek
alapján is megállapitható, hogy kell·e feltétlenül meszez·
ni, vagy a meglévő mészál!apot szerint lehet-e még ki
fizetődő és eredményes növénytermesztést folytalni.

E térképeket a földtani intézet felvételei alapján ad·
ják ki, amelyeken a talaj vizvezetési tulajdonságait is fel
tüntetik. Ez egyik legfontosabbik kérdése a tiszántuli ta
laiolmak. Ezenkivül számok fejezik ki a talaiok táp
anyag gazdagságát. a humusz vastagságát és a talaj
viz mélységét.

Szepfember 19-én, a vasár
napi pubIikádó ulán, siépszá
mu hallgatóság gyiilt össze a
községháza nagytermében, hogy
meghallgassák dr. Kreybig La
jos főgeológus előadását. Meg
jelentek Kovács Gábor községi
biró és Pánczél Emil főjegyző

vezelésével Gyoma község elől-

járósága, Endrőd község képvi
selete, dr. Thaisz Lajos kir.
gazd. felü.gyelő, ·Bácsi Elek tár

sulati igazgaló, Schulek Béla
társulati főmérnök,Ébényi Gyu
la kir. vegyészmérnök, Buday
György kir. gazd. tanár, Páter
Károly v e g y é s z m é r n ö k, a
szarvasi középfoku gazdasági
iskola tanára, dr. Witkovszky
Endre és még számosan.

Wagner Márlon ü.dvözölte a
megjelenteket és megkérte dr.
Kreybig Lajos főgeológust, hogy
tartsa meg előadását.

vények nem ludiál< belőle felvenni. Olyan té1laiok is le~

hí::lnek még, amelyekben 20 % nedvesség mellett is el
hervadnak, kiszáradnak a növények

A viz tárolása és megőrzése

A gazda szemponljából ClZ a helyes eljárás, ha min
den lehetőt elkövet. hogy egyrészt minél több viz jus
son él talajába, azaz ne folyjon el a lehullott csapadék
ból a lehetőségnél több, másrészt pedig, hogya talaj·
ba került csapadék onnan el ne párologion, vagy azt a
gyomnövények el ne használják a kulturnövények elől.

Ezért azon kell lennie, hogya talajt lehetőleg mindig
porhanyósan és gazmentesen tartsa. Nyáron ne mélyen
kapáljon, szántson, mert ezzel a talaj kiszáradását se·
gili elő. Csak pár centiméter laza töldfakaróról gondos
kodjék,amely azt a szerepet tölti be, minlha a talaj be
volna takarva. A hetakart talajról tudjuk, hogy az ned
vesen marad.

Meszezés, digózás
Ezután a talaj meszezéséről,digózásáról szólt, amely

nagyon fontos kérdése a határunknak. Kötött talajaink
a vizsgál<ltok alapján savanyuaknak bizonyultak, ami
ellen az egyetlen orvosság: a mész. Meszezés ulán e
talajol< nemcsak a savanyuságukat veszítik el, hanem
egyben morzsalékosabb szervezetűek, könnyebben mun
kálhatók, jobb viz- és levegővezetőképességüek is lesz
nek, ami a növénytermesztésben elsőrendüen fontos.

Tengeri-buza, .tengeri-buza
Felhiv/a a fógeológus ur a figyelmÜll!<et arra az

általánosan elterjedt gazdálkodási rendszerre, amelyet
nálunk is folytatnak, hogy állandóan tengeri/-buzát ter·
mesztenek és nem állitanak be más növényt a forgóba.
Ennek nemcsak az a hibája, hogya talajt kiszáritja,
hanem a talajban visszamaradt tekintélyes mennyiségű

gyökérmaradványok hasznos elbomlását. elerjedését ne·
hezíti meg, hacsak ennek meggállására szakszeriien be
le nem avatkozik a gazda.

Leghelyesebb a tengeri utáll olyan pillangós nővényt

termesz/eni, mely kevesebb nedvességet fogyaszt, a mel-
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forduljanak hozzá levélben is,
ő készséggel ad véleményt és
tanácsot. Ezt az áldozatos aján
latot Wagner ugy véleményezte
igénybe venni, hogya gazdák
mondják be a Hombár szövet
kezetnél a kéréseiket, ahonnan
azokat összegyüjtve küldik majd
el őméltóságának. Viszont a vá
laszok közül a közérdeküeket
a Gyomai Ujságban esetről

esetre leközlik.

A most folyó talajfelvételek
eredményét Éhényi Gyula kir.
vegyészmérnök vállalta a jövő

vasárnap ismertetni az érdek
lődőkkel. Ez az eIóadás azon
ban elmarad és helyette Ebé
nyi mérnök felajánlotta, hogy
szeptember hónapban, amig még
Gyomán tartózkodik, minden
nap 16-18 óra között minden
nála érdeklődőnek felvilágosi
tást és véleményt ad a földjé
röl, ha a Hombár szövetkezet
ben felkeresik őt ebben az idő

ben.
. Jólesően számolunk be mind
ezekről, hogy alkalmat adjunk

lett a gyökerein élő baktériumok utján nitrogénben gaz
dagitia a talajt. ÁUalános tapasztalat, hogya pillangósok
után vetett buza kilünően szokott sikerülni.

Ha a gazda a mai buza·tengeri vetésforgó mellett
akar megmaradni, akkor is még ugy érhet el jobb ered
ményt, ha nem a tengeri alá istálló-trágyáz. hanem té
len a buzára szórja el az érett trágy~t, - természetesen
olyan helyen, ahol a trágya lemosódása nem fordulhat
elő. Ez a trágya a buza leélratása után kerül beszán
tásra és igya buza is kap' belőle, éspedig azt, ami
már ké6z növényi tápanyaggá alakult át belőle, mig a
még átalakulásban lév9 trágya a tengerit fogja táplálni.
Azonban azok él gazdák, akiknek műtrágyára is telik, a
huzára ne istállótrágyát, hanem pélisó·műlrágyát adja
nak, amelyet ősszel lehet a vetésre szórni, vagyeselleg
koralavasszal fejtrágyaként.

Azok a gazdaságok. amelyek rendszeresen jól is
fállótrágyáznak és náluk a buza megdölése is elő szo
kott fordulni, ne pétisót, hanem foszforsavat tartalmaZÓ
5zuperfoszfátot adjanak a buza alá.

Hogyan kezeljék a trágyát?
Egy másik fontos gY€lkorlati !onács az volt, hogy

él trágyakezelésnél ne hagyják gazdáink elfolyni az ér·
tékes hugy!evet, hanem, mer! nem tudnak annyi szalmát
aljazni, mint amennyi a lé felfogására, megkötésére ele
gendő, készitsenek akár aZ istállóban, akár mellelte egy
.. virágágyasI " a legjobb kerti földből és arra locsolják
rá a felesleges trágyalevet, a föld azt jól megköti, Ezt
a virágágyas földet ugy készítsék, hogy számosálla!on
ként 5 q földet alkalmaznak, azt havonta egyszer szór
ják be törekkel és utána kapálják be. Azonban fontos
az igy kezelt földet az esó ellen védeni. nehogy a ben
ne felgyülemlő értékes növényi tápanyagok kimosódja
nak. Félév után ezt a nitrogéndus trágyát kihordhatják

a földre és holdanként [5 métermázsát adagolhatnak.
Magára az istállótrágyatelepre az a megszivlelendő

tanácsa a fógeológus urnak, hogy állatállomány szerint
1-2 m2 alapon téglaalakban épitsék fel a trágyát 2 mé
ter magasan. Amikor aZ elsá tégla készen van, szoro.
san mellette készitsék a másikat.,. és igy tovább. Ta.
nácsos a trágya tetejét naponta kevés földdel le/akarni
és hel száraz volna, vizzel meglocsolni. Az elcsurgás
megakadályozására célszerü alapnak 20 cm. vastagoll
szalmát elhelyezni.

A hallgatóságot lenyügözö elő

adás közben többen kérdése
ket intéztek az eJőadóhoz, aki
ezekre nagyon figyelemreméltó
gyakorlati tanácsokat adott. Csak
az volt a kár, hogy már dél
lett és e miatt be kellett fejez
ni. az előadást.

Wagner Márton hálásan meg
köszönte a hallgatóság nevében
dr. Kreybig Lajos őméltóságá

nak azt a kitüntető szivességét,
amellyel az összegyült gazdák
nak értékes előadásával új uta
kat mutatott meg II gazdálko
dásban. Ahogyan Szolnokon, az
Alföldi Bizottság nagygyülésén
- mondotta Wagner Márton 
a Kormányzó Ur beszéde kor
szakot jelentő lesz a Tiszántul
gazdasági életében, ugy lesz a
gyomai gazdálkodás történeté
ben szinJén határkő dr. Kreybig
Lajos főgeológus ur mai elő

adása.
, KüIönösen megköszönte még
Wagner dr. Kreybíg fógeoló
gusnak azt a gazdáinkhoz inté
zett felhivását, hogy bármikor

Irta: Sz. Csorba Tibor.

Kórnik és Rogalin
Lengyelország, 1937. aug.

A két helyiség nemcsak itt
került egymás közelébe, hanem
a valóságban is, meg neveze
tességeiért is. Poznanhoz közel
fekszenek s régóta bizonyítékai
a lengyel kultura decentraIizá
lásának, a lengyel. mágnások
tudományos és müvészeti érzé
kének, aldozatkészségének.

A táj, amely a kanyargós ut
mindkét felén terül el Poznan
tól Kórnikig (Kurnyík), enyhe
lankákra, kisebb, meg-megsza
kadozó erdőkre, megmunkált
területre, szélmalmokra tereli
figyelmünket. Vá1tozatos ez a
vidék és megnyugtató. A mun
kás ember ott görnyed az eke
szarvánál és ott térdel az ut
széli keresztnél, vagy a nagyobb
fák törzsére helyezett czestoho
vai Mária kép elött. Van köl
tészet ezen a tájon, magában a
tájban s mintha az anyaföld
maga is alkalmasnak mutatkoz-·
na magasabb kultura befoga
dására.

K o r n i k pici város 2600
lakossal. Élénk hetipiaccal, an-

nak a remek kis gótstilü temp
lomnak tőszomszédságában, a
melyet a XV. században épít
tetett a lengyel nemes Gorka
család. A család egyes tagjának
sirköve a templom faláról hir
deti, hogy négyszázaddal ezelőtt

nemcsak a vagyoni jólét és
gazdagság, hanem a kultura
iránti fogékonyság is áldozatot
tudott hozni a múvészetekért.
A szekrestyében található 300
éves, foszladozó miseruhák is
a mécénás gesztusát vetítik ké
ső századok embere felé. A
Gorkák, akik várat is építettek
e helyeB, kihaltak és jöttek a
Dzialynskiek, a maguk módja
szerinti e16kelőséggel.

Hatalmas könyvtárnak vetik
meg alapját, amely ma IOO-ezer
kötetével a lengyel kultura egyik
lényeges tűzhelyévé lett. A XVI.·
és XVIII. század iránt érdek
lődő lengyel történész nem
hagyhatja figyelmen kivül. A
Dzialynskikat· felváltottAk a Za
mojskiak. Majd Wiadislaw Za
mojski ct 1924.) halálos ágyán
az államnak hagyta. A várat

körülvevő folyón tul hatalmas
parkot létesitettek, 96 holdnyi
területen, ahol évszázados fák,
keresztnevük szerint elkönyvel
ten, csodálatos gyöjteményét
adják a világ minden tájáról
összehordható botanikai érde
kességnek. Amerikából fát ho
zatni ép oly semmiség volt ak
kortájt egy ilyen várban lakó
lengyel nemesnek, mint ami
lyen könnyen hozatta el Japán
ból a neki tetsző növényeket,
eserjéket.

A könyvtár értékes kötetei
nél talán sokkalta nagyobb je
lentősége van a 10 ezer darab·
ból álló kéziratgyűjteménynek,

amelyben különös ritkaságot
mutatott a XVI. századnak nagy
ismerője, az egész Zamojski
könyvtár igazgatója. Mickiewicz
nDziadi" c. müvének kéziratA
ra, Slowackinak "Smutno nam
Boze" c. költeményének, Kos
ciuskó naplójára, Bem kézira
tára, ép oly áhitattal nézünk,
mint Napoleonnak egyetlen no
vellájára, amelyet Szent Ilona
szigetén irt s amelyet, szerelmi
tárgyu lévén, oly szivesen olvas
a közönség, amióta a Könyvtár
kiadta.

A 'illÍr étkezőtermének kazet-

tás menyezetéről a különféle
cimerek néznek ránk, akár a
néhány évvel ezelőtt iU tartóz
kodó Pilsudskira, akár Hlond
primásra, vagy a többi lengyel
büszkeségre, akiknek kultuszá
val még Ht is találkozhatunk.
De itt találkozunk a XVI. szá
zad nagyjainak lelkivilágával
is, ponák professor kitünö elő

adásában.. Oly meggyőzőn és
lebilincselön hirdeti e kor nagy
ságát, hogy megélénkül sze
münk előtt a lengyel mult, a
Kochanowski elötti idő, a Bá
thori és JageUók nevéhez fü
ződő europaizálódó lengyel élet:
a lengyel irodalom aranykora.
Rámutat arra, hogy a lengyel
ség multjában mekkora szerepe
volt az aktualitásnak és hogy
mily lendülettel és versengés
sel indul, meg a kultura de
centralizálása az egész ország
területén.

Es Kórnik, ez a XVI. szá
zadbeli vár, - melyet a XIX.
sz.-ba a berlini Schinkei épített
át angol-gót s!ilüre - a maga
könyvtárával, magángyüjtemé
nyével, amelyben sok értékes
anyag közt találjúk azt az ezüst
domborműves oltárt is, amely
Szobieski Jánosnak Bécs alatt
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- Az ntolsó egy-két eszten
dő homloktérben levő munká
latai, mint az öntöző gazdál
kodás, a Körösök hajózhatóvá
tételének munkálatai már ma·
gukban is óriás prespektivákat
nyitnak meg. A vármegye áHat
tenyésztésének fejlődése is ör
vendetes igéret. Nagy örömmel
láthatjuk, hogy nemcsak Oros
háza és vidéke nyujt ezen a
téren elsörangut, hanem még
a vármegye legnehezebb viszo
nyok között élő lakossága: a
Sárrét gazdálkodói is milyen
szép anyagot tudlak összehozni
a szeghalmi kiáUitásra.

- Óriási fontossága van a
folyamatban lévő szíktalajjavi
tási munkálatoknak. Már tOO
évvel ezelőtt Tessedik Sámuel
rájött és alkalmazta a talajja
vitásnak ma is használatas mód·
ját, a digózást. Nagy előnyére

lesznek a minden hasznos uji
tást felismerő és szivesen fel
használó gazdaközönségünknek
a most folyamatban levő talaj
tani felvételek. Eunek eredmé
nyeit feltüntető térképek a jövő

nyárra elkészülnek és a gazdál
kodásnak korszerűrentábilisabb

Fokozatosan fejlődika
m. kir. osztálysorsjáték

A nyereségi esé1yek
páratlanok.

Az élérhetö legnagyobb nyeremény:

Pengö 700.OOO Pengö

Jutalom és nyeremények :

tárra slorult és rengeteg szoci
ális nehézséggel küzdő várme
gyének a jövőjét?

- Feltétlenül, - hangzott a
főispán határozott válasza. Er
re minden adottsága meg van
a vármegyének.

- Miben látja Méltóságod
ezeket az adoUságokal?

- Ezek a kétségtelenül meg
levő előfeltételek két csoportra
oszthatók: személyi és tárgyi
adoHságra. A személyi adottsá
gok Békés vármegye népében
rejtenek: szorgalmas, komoly
mivoltában, a mostoha körül
ményekkel is sikeresen meg
kűzdeni tudó rátermettségében.
Ezt a népet hamis világítás
ban ismerték meg eddig. Or
szágszerte az volt a felfogás
róla, hogy izgága, összeférhe
tellen és mindenáron eUenzé
kies fajta. Én ezzel ellentétben
épen arról gyóződtem meg,
hogy még a legnehezebb időben

is, mint amilyen az 1934-35,
évi tél volt, igazán dícséretre
méltó önuralommal küzdötte
át magát a sulyos viszonyokon.
Ezzel a néppel csak törődni

keH, szeretettel kell foglalkozni
problémáival és akkor nemcsak
a legszebb eredményeket lehet
vele elérni, hanem hálát is tud
mutatni azok iránt, akikről

meggyőződik,hogy igaz barátai.
- De megvannak a várme

gye boldogulásának eddig nagy
részben figyelemre nem méHa
toU adottságai is, - folytatta a
főispán. A föld, a viz, a föld
alatti melegviz, gáz és esetleg
olaj, mind olyan lehetőségeket

nyujtanak, amelyek feHárva és
kellőképpen hasznositva nem
csak a vármegye boldogulásá
nak, de gazdagodásának alapjai
is lehetnek.

Engedd meg azért Kedves Fó.szer.
kesztő Ur, hogy becses lapoáon
keresztül is megszoritsam pár sor
ban Erdős Mihály munkától ed
zet! tenyeréi!

Azon tiszteletteljes kérésem mel
lett, hOJ;y szertny soraimnak ki
vonatosan helyet adni méltóztassál
a szerkesztésed alatt megjelenő

»Gyomai Ujság" legközelebbi
'>zámában, azon óhajjal zárom
soraimat, bár minél több Erdős

Mihályt adna a Teremtő Gyoma
községnek!

Gyoma, 1937 szeptember 23 án

Szeretettel köszönt:
vitéz PAJOR GYULA.

gazd. isk. ig.

"Feltétlenül iztató ak
I om é és vármegye
jövőjétlll- mondotta a főispán

A sok sok beiskolázási nehézség
mellett végre ismét egv vigasztaló
jelenség, amely nyilvánosságra ki
vánkozik. Erdős Mihály halmagyi
kisgazda tdrsunk beiratta már
nem tanköteles Mihály nevű fiát
az iskola II r osztályába, mond·
ván, hogy a gazdálkodó részére
olyan nagyon fontos és szükséges
- s a mai nap még nem elter
jedt - üzem- és berendezéstani,
számvíteli, gazdasági építészet és

fuápoldsi ismereteket a többi mel·
lett minél jobban elsajátlthassa,
ne nagy korában kelljen azok u
tán járnia. Erdős Mihály gondol
kodása és cselekedete több a fe
lettes haióságunk elismerésénél!

vivott ütközelében vigaszt és gesztusával mtndenki részére
bátoritást nyujtott, - a legbe- hozzáférhető az anyag, merthi
szédesebb bizonyHéka PoHák Iszen nem önző, egoisztikus cé
professzor szavainak. lokat, hanem a nemzeti kultu-

A tizenöt nemzet fiaiból és ra nagyságát hirdető főur mű

leányaiból alakulf nyári egye- vészetpártolását keH Rogalinban
tem hallgatói, akik haromszor látnunk.'
kéthetet szánnak a lengyel kul- Évszázados t ö l g Ye k közt I
tura megismerésére, hatalmas (-10 m. átméröjüek is, - ha
aulóbuszokkal tovább utaztak talmas erdős parkon álsétálva
változalosan kedves, napsütötte elhagyjuk ezt a kulturfészket,
lengyel lankák közt R o g a l i n- még egy pillanlást vetünk a
b a, egy másik lmlturközpont családi sirbolt Thorwaldsen ál
ba, ahol a Raczynsky grófok lal készitett szobrokra. A nagy
művészetpárlolásának találták multra aranysugarakat szórt a
fény s bizonyitékát. A kastély- lemenő nap. Mindennek, ami
ban van a legujabb festők mű- ket láttunk és hallottunk szár
veinek legnagyobb lengyel gyüj- nya nőtt és magasba emelte a
teménye. A képtár több terem- lelkünket, amig tel nem sikol
re szóló anyaga elsősorban len- toU .valaki távolról s amig meg
gyel miívészek munkáiból áU, nem tudluk a szörnyü szeren
de oU találjuk a mi Ripl-Ró- csétlenséget, .amely egy órával
nainknak is két képét, mert a ezelőtt vizbefuHasztolt egy kis
lengyel arisztokratának európai lányt és az utána ugró édes
ismeretei volLak, az európai anyját.
müvészetnek volt szerelmese De talán igy szebb és mé
és áldozatokat hozni tudója. lyebb az élmény?! Igy teljes a
Bár Rogalinban a Raczynskiak kép a lengyelség életéről, amely
XVIII. sz.-beli klasszikus stilű ben mindig oU volt a nagy
palotájában mérhetetlen ma- kuHura s amely mellől soha
gáutulajdont jelentő kincsek sem hUmyzott a nagy szeren
vannak, a mécénás elegáns csétlenség ...

azoknak a gazdáknak is, akik
nem voltak jelen, tudomást ven
ni a dr. Kreybig Lajos főgeo

lógus és munkat~rsai minden
gazdára nézve életbevágóan
fontos talajfelvéleli működésé

ről és ezzel fel is hivjuk a fi~

gyelmüket, hogyaföldjeik
összetétele és az ebből folyó
müvelési és termesztési szak
véleményét kikérjék dr. Kreybig
Lajos főgeológus és Ébényi Gyu
la kir. vegyészmérnök uraknak.

Igentisztelt
FőszerkesztőUr!

Kedves Marci Bátyám!
Bocsáss meg, hogy tul.'>ágosan

elfoglalt idődből a magam részére
ismét kérjek pár percet. Tudomá
som szerint az ujságokat mindig
érdeklik a Titka és különleges hi
rek, amilyennel .. most nekem is
szerencsém van ;önni. Köztuáo
másu, hogy az ismétlököleles g)'er
me!ceket il5en nehéz akár szép szó
val, akár törvénnyel, de még a Ebben a sulJos nehézségek
legjobbnak nyuj/ásdval is a gaz kel. terhelt világban néha jól
daságf népfskola padjaiba behoz esik biztató, bátoritó szavakat
ni. Érthetetlen sok szülő ideger:- hallani olyanoktól, akiknek
kedése ettöl az iskolától, amelyben nyilatkozatát a viszonyok isme
pedig a földmíveléssel, kertészke· rete és egyéni sulyuk támaszt
déssei foglalkozó fill- és leány ja alá.
növendékeknek csakis az életben. Felkerestük dr. -vitéz Ricsóy
hasznos ismereteket igyeks?iink Uhlarik Béla főispánt és meg
adni, fö/öslegpst semmit. Azt is kértük, nyilatkozzék nekünk
bdtran álli/halom, hogyanagyon Békés vármegye kiIátásait ille
rövidre szabott szorgalmi időhöz Wen.
képpest talán tul sok anyagoi is - Biztatónak látja-e Méltó-

.akarunk nekik adni, mert mind ságos nram - volt első kérdé
azt szükségesnek tartjuk. sünk - ennek a trianoni ha-
~~~~AftAAftAAftAAAAA~AAAft~A~AAfiA*ft~AAftAAfi
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IZSÓ BALÁZS
HÜNSZ,Oyomaicsoportja ü. v. ig,

I

lemmel a nagy közönség elé ál
lunk, ugy érezzük, hogy nem
kérünk lehetetlent, csupán csak
azt az egyet szeretnénk érni,
amit a többi társadalmi egye
sületek már rég elértek, hogy
saját OTTHONUNK legyen.

Mintegy 240 hadigondozott
tagja van a csoportunknak, akik
egy 20 embert befogadó helyi
ségben kénytelenek nyomorogni.
Ez 240 magyar hős nem tud
beletörődni abba, hogy amikor
annyi HADIROKKANT OTT
HONNAK megfelelő ház van a
községünkben, lakóvá törpülve
egy szűk kis helyiségben kell
jen meghuzódniok.

Magyar szivvel és magyar
testvéri szeretettel fordulunk
községünk minden egyes lakó
jához, hogy mutassa meg még
elesettségében is, hogy tud na
gyot és nemeset cselekedni, ha
hős véreiről van szó!

Ne mondhassa azt az utókor,
hogy a nagy világégés után
nem akartatok méltó hajlékot
adni az. elesett vagy maradék
erejével magukat még vonszol
ni tudó magyar hősöknek.

Csoportunk tehetősebb tagjai
máris megmozdultak és ldssebb
nagyobb összeget b:zlositanak
az esetben, ha egy otthonnak
megfelelő helyiség megvételéről

lesz szó, hogya nemes célra
az ők fillérjeik is oU legyenek.

S ha majd községünk egye
temes erőfeszítéséből megvaló
sul a HADlROKANT OTTHON,
eljultatja a Mindenhatóhoz a
falai közül feltörő tenger imád
ságot, a magyarok Istene meg
fogja szánni kegyetlenül meg
ostorozott népét

Hiszem, 20-25 év mulva alig
lesz már hadigondozott s igy
az a ház a község tulajdonába
menne át, mint minden olyan
adomány, mely a hadigondo
zottaknak lett adományozva.
Ezzel is tehát községünk va
gyonát gyarapitanánk.

Gyoma, 1937. szeptember hó.
Hazafias üdvözlettel;
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"OTTHONT"
A H'ADIROKKANTAKNAK

A magvar család

hetilapja.

ádióélet
az uj alaku 64 oldalas

26 f:i:Hér helyett 14 fmér

Rádió, irodalom,

szinház, film!

Megjelenik

október elsejétől

minden pénteken.

1tM

Rendkivüli közgyülés. A Bal
Jai Legeltető Tár~aság f. ,évi
október hó 3-án délutá 2 óra
kor akö~ségh;ízatanácstermé
~enig~n .footos tárgysorozat
tal .ren..dldvüliközgyiilésttart.
- A :veze(őség ezutoo is meg
.kéria tago{{at, hogy a saját
érd.e]dikbeo kivétel nélkül je
Jeoj~nek lJleg.

A HONSZ Gyomai csoportja és számtalan azoknak a váro·
élharcosként küzdött a HONSZ soknak, községeknek és meleg

l b Pártfogóknak a száma, akik
ellenségeive szem en, nem szivük melegével igyekeznek a
riadt vissza akkor sem, amikor hősi tábor segitségére. Közsé
hősi tábora érdekében a Rok- günkben is példaké~t emlilem
kanUörvény megalkotását sür- Il;1eg az I váníenéki Armentesitő
gelte. Ezt a küzdelmet folytatja Társulatot, aki az elmult évben
mindaddig, amig az összes el- is 4 köbméter tüzifávalsegitet-

te a helyi csoport helyiségének
lenségeinket legyürve, meg nem r-té 't. u· se.
teremtjük az igazi nagy ma- Mindig több és több csoport
gyar egységet,melyben nagy és fiók van olyan szerencsés,
Pártfogók a hősi táborral ösz- aki azzal dicsekedhet, hogy
szeforrva, egymást kölcsönösen már saját "Székházuk" van,
megbecsülve szolgáljuk édes ahol saját akaratuk szerint,ren
hazánk szent ügyét. dezkedhetnek be. Nálunk még

Most mikor már az Istenben mindig nem akadt olyan párt_!Iii !it' II megboldogult vitéz jákfai Göm- fogó, hogy felismerte volna azt
bős Gyula miniszterelnöksége a visszás helyzetet, ami agyo

többtermelést biztosiló irányba alatt és. az ő ióvoltábQI a ,Rok- mai hősi tábort fájdalmasan
valóátállitásátnagymérlékben k tt" é -k é t'

. . S . b l' h an orv ny a szu s ges u aSI- érinti. Ugyanis a csoport e9:ymegkönnyihk. zmte e at a· ~
tat1an jelentősége lesz várme- tással a .hősi JápQrnak .némi polgári egyesületnek a helyisé-
gyénkben a majdan megindi-előnytbiztosit,k~U,h.ogy~zt a gében, lakóvá törpülve. kény
fandó mélyfurásos kutatások- törvényt min.denmagyar.aki e telenmeghuzódni, amiért lak
nák. haza fiá9ak vaUjarnagát, .be is bért fizet és még sem tud csak

- Ezzel kapcsolatban eddig tartja. Bár a jelen törvény, egy szük kis szobát szabadon
el sem gondolható prespektivák . h'á é é

saJuos·· l nyos,. sppenezaz, használni, mivel a ll1elleUe lenyilnak meg nemcsak a gaz-
dálkodás, hanemelsösorban az amit noveUárisJ,lton Jq~Hmie- vő helyiséget csak hetenként
ipar és munkásság szempont- löbb módosjtani. Meg van a egyszer veheti igénybe.
jábóL Gondoljuk csak meg, mit törvé9yben aszigoru §azQkra, Csoportunk ez évi közgyülése
jelentene vármegyénkben, ha akik a förvénytnem tartják be, ugy határozott, hogya képvi-
iIf is,ott is hő ésgyógyforrá- k k··á~ ., t··

avaf1'y~nna .a lJ. lszasara 0- se!őtestülethez fordul eoy asok, gáz és .esetleg olaj . törne t-

fel afi)ld 'mélyéből, ami pedig rekednek. Sajnálattal tapasztal- csoportnak mindenben megf~-
az eddigi tudományos vizsgá- juk Il1égis azt, hogy akadnak lelő épületnekmegvétele végett.
latok eredményei alapján való- lelkiismeretlen egyéllek, akik Mielőttazonban ezen beadványt
szinűnek tekinthelöegy bizo- azt hiszik, :hogyazt a hősi tá- községünk képviselőtestületeelé
nyos mértékid. Ezt a végtelen b t· l k' "1 h . 9" .or ,lgy~nlen lVU . agYJa. vinnénk, kéréssel fordulunknagy horderejű lehetőséget a P d h d h .
kormányzat nem hagyja semmi e ig.3 Ju.,nák, ogymm.den községünk nemes szivü lakos-
esetre figyelmen kivül és bizo- olyaneset,.anli atQrvényki- ságához és felkérjük egy "Ha
.nyosra vehető, hogya magán- Játgását WeH, egy ujabb s,eb dirokkant otthon" vagy ahoz
tQke is a kivánatos mértékben az am.ugyis J~Qha be nem gyó- szüks~ges össz~gnek az ado
fog.ebbe a hatalmas eredmé- gyuló h~re.Il1ányozására.
nyeket igérő ga.zdasági meg- E é . él . . l .Mert .19 esztendeje immár,
mozdulásba belekapaszkodni" z. rt IS n lany .hg.}!e emre hogy megindulta magyar ka-
amely megmozdulás eredmé-~elt? esetet fogokItt megem- tona bus 'ballagása a világ min
nyeiben ke.. dvezöen fogjanem-I htem, .hO.gy...lássa ~ÖZSé.gü.. nk den sarkából az elhagyott !üz
csak a vármegye, hanem a lakossága, ;~ennyiyel ,másként helyek felé. Legalább ennyi idő
~zom~?;édos vidék lakosságána~ van ahősitápor azorszáO"unk óta sajoguak számtalan még
életkörühll~nyeitis befolyásoIm. egyes helyei~megbecsülv:: élő hősünlmek gyilok ütötte

- Mindezeket a reális el· .. ' sebei. Ez a 19 év eltelt és csa-
gondolásokon alapuló lehető- !lA VAC" cimű lapból olvas· portunk nem kért soha közsé·
ségeket figyelembe véve áHitom suk a következőket: günktőlsemmit,holott már a
én, hogy nemcsak amezőgaz- 400 mm. tüzifát oszt ki a váci leglö~bhelyen s.aját "OTTHO
daság, hanem az ipar- és ke- csoport 100szegénysorsu nincs- NUK ,,?n a h.adITQkkantaknak.
reskedelem t{,rén is szinte be- telen. tagjai között .ez évben is, I Most 15, nukorezen ,kére
láthatatlan fejlődési lehetőség Dr. Hanauer A István rnegyés
előtt áll a vármegye lakossága. püspök kegyes adománya révén •
Ez a fejlődés természetesen nem teljesen dijtalanul.
máról holnapra, hanem lépés-
rőllépesre való haladással, de 100.000 P. kölcsönt kapnak

l h l l f - a járás hadirokkantjai be-
fe tartóz atat anu ag megva- ruházási célra a .J·árulékok fele
lósulni.

összege erejéig, azoUani egyik
jónevű Pénzint.ézeUőL-

Vác városa 60 uj formaruhát
adományozott a város szegény
sorsuhadirokkantjainak, hogy
legyen nekik ünnepi ruhájuk.

Dr. KornisGyula képviselö
házi alelnök 30 rongyos hadi
rokkantuak j uUatottbajtársí
formaruhát stb.

Mint ismeretes, Miskolc vá
ros 300 hadirokkantnak adott
ingyen telket kislakás épitésére
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vetségi részesedés mindezek ellenére is
pontosan beérkezzen. Különben Teleky
bácsi könyörtelenül ·elvéteH a haszon
talan egyesületek keservesen megszer
zelI pontocskáitl

Persze, hogy könnyebb volna a mecs
eseket ilyen remek időben lejátszani,
de - bizonyára - ugy gondolja a
OLASz, hogy ezálfal elpuhulnának a
játékosok izmai és nem volnának oly
ellenállók a~ időjárás viszontagságaival
szemben. Csak had játszanak ők még
november végén isi Esetleg térdig érő

hóban I

És persze, hogya nézőközönség is
éppen olyan. nagy tömegben zarándo
kolna ki a meccsekre most, minl ami
lyen kevéssé fogja majd érdekeIni a
fülig érő sárban bukdácsoló csapatok,
ugynevezeU "küzdelme"! Átérzi azt a
DLASz, mit jelent az egy kis egyesület
néi, ha úgy kezdődik a meccstudósi
tás, hogy "kisszámu közönség előtt..."

Na és ha üresen marad a pénztár, hát
legfeljebb majd ismételten zsebb~ fog
nyulni az a - ma már kihalóban levő

népfaj: a sport mecénás, de a OLASz
parancsait nyögés nélkül teljesiteni kell!
Akinek nem tetszik a7. meccs helyett
menjen m07iba! És, hogy éppen most
mozi sincs, hát arról csak nem a

OLASz tehel? ." - K -

Szeptember 26-iki mérközések:

Gyomán: GyTK-MAFC ll, vezeti:
Becskő. Endr6dCln: ETK-OySC, ve
zeti: Wertheim. Békésen: Tarhos
SC-TAC, vezeti: Boros II. Me:zötu
ron: MMÁV-~TE, vezeti: ifj. Magyar
János.

dást. A pály~\zal határid~je 1938.
jan. hó l. Nevezési dij nincs.
l dij diszoklevél és 50 P. IL dij
diszok'evél és 20 P. lH. dij disz
oklevél és 10 P. IV. díj 10 P.
elismeröoklevelek A legjobb pá
lyamű a "Fiatal Tanitó" rneJJék
leteként megjelenik és a szerkesz
tőség benyujtja a Kulluszminisz
tériumhoz véleményezés végett.

A távbeszélgetések dija szem
pontjából eddig érvényben volt
nuJJás dijöv megszüntetésével ezen
fokozatba tartozot! helyek az első

távolsági övbe soroztattak. Ezzel
egyidejUleg az első dijövbe tarto
zó helyekkel folytatott beszélge
tések dija~ is akhént módosul,
hogy mind a nappali, mind az
esti órakban folytatott - 3 rer
ces beszélgetésért 50 fillér, min
den további egy percért pedig 20
fillér fizetendő.

PORT.-.•

tói pályát választja élethivatásának,
hogy a mai idők megváltozott vi
szonyai között is megállhassa he
lyét és megfelelő nevelést tudjon
nyujtani a jövendő generációnak?
Ennek a nagy, az egész magyar
nemzet egyetemét érintő kérdés
nek a megoldására füz ki pályá
zatot a "Fiatal Tanító" nevelés
politikai lap szerkesztösége. A
pályázatnák fel kell ölelnie azt,
hogy mennyiben szükséges a ta
nifóképzés megreformálása és ter
vezelet kelJ felölelnie arra vonat
kOZÓlag, milyen rr.ódon lehelne
megoldani a "korszerű tanitókép
zés" kérdését Pályázhat bárki, aki·
a pedagógiai pályát válaszlotta
élethivatásának! A pályázat titkos,
(jeligé~). Birálóbizottság dönti el

a beérkezett pálzamunkák közül,
melyik szavazat öleli fel a legköny
nyebben megvalósitható megol-

Ha egészséges akar lenni,

igyon természetes
Szent Lukács forrás ásványvizet!

Most már Gyomán is kapható
a szövetkezeti boltokban és vendéglőben

11/2 literes üveg 24 fmér

1 " "16,,
1/2 " "12,,
drágább, ~int

"Alszövetségi-nap" I
Szeptember 19. Gyönyörü őszi vasár

nap délután. Az endrődi-uton és a li
getben sűrű sorokban korzóznak a
szürke hétköznapok robotosaj. Köztük
mindkét gyomai fulballcsapat jaiékos
gárdája. Ma nyugodlan slitkérezhetnek
az őszi verőfényben. Ma munkaszline
tet "élveznek" a OLASz jövoltabóll
Ráérnek.

A futballpálya zöld gyepén csirkék
kapirgálnak s az elárvult kapulécen
madársereg csicsereg. Álmos unalom
terjeng a vásárnap délutánok máskor
oly hangos arénájában.

A nyárspotgár gyanúlIamil rugtat ke
resztül a ligeten s álmélkodva veszi
tudomásul, hogy ma nem lesz meccsl
A OLASz mára tilalmi napot rendelt el,

.hogy a kisvárosok meccsei ne jelent-
hessenek konkurrenciát az "Atszövet
ségi-nap" városok közölli mérkőzései

nek! Hol is van a legközelebbi ilyen
mérkőzés? Szegeden. No, oda nem
megyünk. - Közelebb nincs? Oe igen

- Vásárhelyen...•Hát akkor mi köze
mindehhez Gyomának," - kérdi gya·
nullanul a vándor, - .miért kell egy
ilyen ideális sportolási lehetőséget el
szalasztani?" Ja kérem, - dördűl rá
a DLASz, - az adminisztráció minde·
ntk elött és mindenki felelt I Ilt nincs
helye· a vitának l - Igaz, hogy nem
lesz meg a csabai meccs, sőt az is
igaz, hogya dévaványai meccset is le
fujták az ulólsó pilhnatban s ezáltal
lehetetlenné tették, hogy a gyomai
sportegyesületek más programot csinál
hassanak. Az adminisztráció remekül
müködik és a sulypont mégis csak
azon nyugszik, hogy az esedékes szö-

ről közöl cikkel Tolnai Világlapja
uj száma. A legkiválóbb magyar
irók llovelláin és Stephan Woolf
nagyszerű folytatásos regényen ki
vül közel száz pomp lS képet tal":
láJ az olvasó a népszerű képes
lapban. Tolnai VilágIa pja egy szá
ma 20 fillér.

Kazánfütő tanfoJyamot tart
a m. kir. áll. fa-és fémipari isko
la, 1937 okt. hó 4 étől kezdve
10 hétig. Jelentkezni lehet a Igaz
gatóságnál.

Be kell jelenteni a kerékpá
rokat. A belUgyminiszter rende
lete szerint minden kerékpár t,
amely üzemben van, október 25-ig
be kell a hatóságnál jelenteni. Az
ürlapok old. 7-~ől rendelkezésre
állnak.

A magánalkalmazoUak fíJlé
res szabadságáról most készül
törvény. Az iparügyi minisztérium
most küldi le az érdekképvisele
tekhez atervezetét, mely szerint
minden munkást és iparost évente
egyévi szolgálat után legalább
egy heti pihenés szabadság illeti
meg. A szabadság időtartalma

végzettség szerint emelkedik.

A Szegedi kereskedelmi és
iparkamara által megállapilolt
legkisebb mUflkabéreket - az ács
és kőmives iparban- jóváhagyta az
iparügyi miniszter. E szerint a
kamara területén levő városok és
községek öt bércsoportba osztallak
be. A legmagasllbb csoportban
ács és kömüves segédek 50-60
filléres állványozó 76 filléres, nap
számol 31 filléres, nők és kisko
ruak 24 filléres órabéri kapnak.

Gombamérgezések fordulnak
elö még mindég az ország kl1lön
bözö részein. Hihetetlen, hogy
mindég akadnak olyan emberek,
akik mindig tap3szlalat nélkül,
pl. egy hétvégi kiránduláson gom
bát szednek és azt el is fogyaszí
ják. Szakértönek is elég nehéz a
mérges gombát az ehelölól meg
kilJönbözlelni s ha nem akarunk
gombamérgezést kapni, csakis is
mert és megbizható helyről ve
gyünk gombát.

Gyöngyös város ünnepel. Gyön
gyös város, a Málra kapuja szept.
19-26 közölt ünnepli nagyarányu és
Hevesvármegye egész területére kiter
jedő mezőgazdasági, ipari és kereske
delmi kiállitás keretében fennálásának
600 éves jubileumát. A jubileum alkal
mából Gyöngyösön lartja nagygyüléseit
a TESZ az országos erekJyés zászló
nagybizoltság és a Szőlősgazdák Or
szágos Egyesülete. Az ünnepségek al
kalmából mintegy 60.000 embert vár
nak le Gyöngyösre az ország külön
böző részeiből. A rendező bizottság
ebből az alkalomból 40- 50 százalékos
nyaralási kedvezményeket nyujl a Mát
rába ulazók számára. Városunkból mind
fillérés vonattal, mind 50 százalékos
meneldij kedvezménnyel elérhető a
ritkasz~pségü mátraaJji város.

Korszerű tanitóképzés.Mi
lyen kiképzést kellene nyujtani a
magyar fiatalságnak, mely a tani-

Közjegyzői kinevezések. Az
igazságűgyminiszter vitéz. Endrey
Antal dr hódmezővásárhelyi gya
korló·ügyvéd, felsőházi tagot Oros
házára, Kozányi Pál dr budapesti
királyi közjegyzőhelyeUest·Gyulára
közjegyzővé nevezte ki.

Lelkészválasztás. A makói
református egyház az ujvárosi lel
készi állásra kél napos választási
harc után, 340 szótöbbséggel Sza
bó József békéscsabai református
segédlelkészt választotta meg lel-
készül. -

Halálozás. Sulyos veszteség
érte dr. Christián Kálmán ügyvé
det és feleségét özv Czetz Márlon
né sz. Fejér Ilona elhaláJozásával,
aki dr. ChristiAn Kálmánné édes
anyja volt. A mindig életvidám,
hófehér haju, de az öregségben is
üde szép, piros-pozsgás arCU uri
nő általánosa!) tiszteli és becsült
tagja volt a gyomai urioszlálynak
aminek látható megnyilvánulása
a temetésé nagyszámba megjelen
tek által jutna kifejezésre A 17
évet élt urinöt szeptember 20-án
helyezték örök nyugalomra a gyo
mai róm. kat. temetőben, az en
gesztelő szentmiseáldozatot szep
tember 21-én muta'ták be a Min
denhatónak.

Orosháza községi képvisel ö
teslúle1e a jövö költségvetési évre
54 százalékos pótadót állapitolI
meg. Ugyanott megkapták az en·
gedélyt az ev. gimnáziúm meg
nyitására. A lányok mint magán·
tanulók, szintén bejárhatnak.

Ha szép és hódító akar lenni,
ha olcsón és jól akar öltözködni,
rendelie meg a Párisi Divatot.
Szebbnél szebb őszi ruha, koszlilm,
komplé és kabÁt modeleket közöl.
Fi!lérekérl diszithea lakását, ha a
Párisi Divat elegáns kézi munkáit
elkészíti. Minden számhoz ingyen
kézimunkaiv. Egyes szám ára 60
fillér. Ki?dóhivatal: Budapest, VII
Dohány u. 12.

Meghalt Baedecker. Essen
ben meghalt az 50 éves Baede
eker Alfréd, a világszerte ismert
utikönyvek kildóvállalatának tulaj
donosa. A hires Baedecker köny
veket még a most elhunyt Bae
decker Alfréd nagYilpja adta ki
először s a család azóta is tovább
nt>pszerüsitelie a földkerekség min
den országáról szóló ulikönyvekel.

MeghaJt Masaryk volt cseh
köztársasági elnök. A cseh állam
a13piló tudós professzor 87 éves
volt. N"igyvonalu á!lamféJfi, de
nekünk magyaroknak a legnagyobb
ellenségünk volt.

Ötletes adóelengedési kér
vény. Egy kínai paraszt földjét
jég verte eJ, mire ö összegyűjtöt

te a jeget; egy tömbbe gyurta és
ezt fuvarozla be az adóhivalalba
Erről és sokszáz más érdekesség-
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Korona Hangos Mozgó Endrőd

Ezt az árverést a határnapot meg-I
előző utolsó előtti hélköznapnn déli
12 óráig be kell jelenteni, a hirIappél
dányt pedig az árverés napján déli 12
óráig kelJ átadni. Ezt a!- árverést a
bejelentö fél távollétébe II IS meg fogom
tartani, ha' csak ellenkező kivánságot
nem nyilvánit.

Csávázás
a HOMBÁR-ban

A bánkuti vetőliJagbuza akció kereté.
ben a porzolt száraz csávázószer aJk,l
mazására is alkalmat adunk gazdáink.
nak és lehetövé tesszük, hogy bárki
megcsávázza a vetőmagbuzáját, még
ha az nem bánkuti bUla is. Egy mé
termázsa buza csávázásához 70 fillér
értékü porzolt kell, ezt és a dobhasz
nálatát ezért az önköltségi összegért
igénybe veheti bárki a HOMBÁR szö
vetkezet telepén.

ublikáció

Elad6: 18 hold tanyaépülettel, két
darabban is· megvehetö, Özeden. 
Ugyan olt 2 hold, - Póhalmon 22 hold.
- Eladó egy nagy uriház igen kedvező

fizetési fellételek mellett. - Több ki
sebb lakóház a község minden részé
ben. ~ Kiadó lakását jelentse be ná
lam, amit nagyszámu megbizóim részé
re azonnal közvetitek, Izsó Balázs in
gatlan közvetitőnéJ.

Magas foku, zamatos rizlingbor
literenként 40 fillérért kapható Ke.
rekes Károly borkereskedőnél.

Kézrmunks alkalom. Uj fajta köny
nyü kézimunkához gyakorlott kézi
munkás lányok kerestetnek. Jelentkezni
lehet hétköznapokon délután 2-től 6-ig,
Atilla utca 19 szám alatt. 4-4

Rozsot vetésre ad buzáéri cserébe
Kató Lajos jegyző. x- 4

Jókarban lévO három lámpás rádió
ja elköltözés miatt eladó, Gróf Tisza
lstván ut 71 szám alat/o 3-3

A Gyomai Termelők Szövetkezete
főüzletében jeget korlátlan mennyi
ségben lehet kapni. 0 2-l

özv. Csapó Istvánné Petőfi utca
35 számu háza eladó. 2-I

Egy jó hangu Schunda féle
pedálos cimbalom eladó. Cím megtud
ható a szerkesztősé~ben. 2-·1

Jó házból való fiút tanulónak fel
vesz Schwarcz Károly vendéglős. Holler

.szálloda. l-I
Bolgárkertészeti felszerelés, köny

nyü féderes stráfkocsi, 3-12 HP petro
Ieum motor, mind ki/ünő karban igen
olbsón eladó, Rácz Ferencz pá/yames"
teméJ Dévaványán. 2-2

falon át a másik helyiséget is
lehet vele melegiteni. Szíves
pártfogást kér tisztelettel:
Herdy Ferenc lakatos mester,
Jókai ut 8 sz.

A gyulai kir. törvényszéktöl.

Ki.' 657/1937- 6. szám.

HIRDETMÉNY
A gyulai kir. törvényszék, mint bir

tokbiróság közhirré teszi, hogy Endrőd

község kisajálitónak Balogh Istvánné
szül. Timár Etei budapesti (Szabolcska
Mihály ut 18 sz. fszint 3.) lakos kisa
játítást szenvedett elleni ügyben a kár
talanitási tárgyalást Endrőd község
házához 1937. évi október h6 8
napjánák, d.e. 10 órájára IdUlzte
és erre az érdekelteket megidézte.

Távollevő és ismeretlen érdekellek
részére dr. Tóth István endrödi ügyvé
det kinevezte. Az érdekeltek elmara-'
dása a kártalanitás fölött való érdem
legesen hozandó határozatot nem
gátolja.

Az egyéni érlesitésnek elmaradása,
vagy a tárgyalásról való efmaradás
miatt igazolásnak helye nincs.

Kir. Törvényszék.
Gyula, 1937. évi szeplember hó 5.
Sinka Endre s.k. tvszéki t. elnök.

A kiadmány hiteiéiil
Kovács Albert
irodaigazgató.

OMi.'OíIIninlMilnM-.
HIRDESSEN
LAPUNKBAN)
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INAPRAFORGÓTI
a gyomai járásban, Gyoma va

sutállomáson 100 kg-onként:

I.
1937. nov.-l-töI30-ig P 17.1.0 I

" dec.1-től 31-ig P18.10
1938. jan.l-töl 31-ig P 19.10

áron vásárolja a .H O M B ÁR"
szövetkezet
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Értesíti az elöljáróság a lóte
nyésztő gazdaközönséget, hogy az
1938. évi fedezlelési idényre a
törzskönyvezett kancák párositása
a helyi fedeztelési állomáson f.
évi szept. 30-án reggel 8 Ól akor
veszi kezdetét.

Felhívja az elöljáróság a lenyész
tők figyelmél, hogya szabályok
hoz szigoruan alkalmazkodjanak, I
vagyis a párositáshoz az egész
törzskönyvezett lóanyagukat, tehát
a pihenöre szánt I<ancáikat és az
összes csikókat is feltétlenül ve
zessék elő.

Fedeztetési díjak a következők:

I. Bélyeges kanca fedeztetési dija
2 P. 50 f 2. Törzsköny\e ·ett kan
cák fedeztetési dija 5 P. 3. Nem
törzskönyvezett \l;anca fedezlelési
dija 10 P.

Párositáskor fizelendő: Fedez
tetési dij elöleg ci mén 1 P. és
törzsköeyvelési díj eimén 1 P.,
összesen 2 P.

HIRDETMÉNY

Érte§ités
Ezenej értesitem a nagy

érdemű közönséget, hogy eJ
vállalom bármilyen rossz ála
potban lévő kályhák és tűzhe

lyek teljes rendbe hozatalát és
ujonnan samotirozását, bár
milyen rendszerii és sok tüze
léssel járó kályhákat és tűz

helyeket, átalakitom a leggaz
daságosabb tüzelésre, azor.
kiviil felajánlom mindenkinek
aki óhajt a tüzelő anyaggal ta
karékoskodni és jó mel.eg szo
bát élvezni, az szereltesse be a
a (sajátom) szabadalmazott
NEOKALOR fütőtestet, amivel
500/0-kal több meleget nyer és
nem csak a kályhára közvet
len lehet használni, hanem a

IO'

Pk. 911 sz. 1937_ 1937. vghtói 118 sz.

Arverési hirdetmény.
Dr. Lörinczy Balázs MelŐ túr ügyvéd

által képviselt dr. Hoczman István ja
vára 619 P 61 f. tőke és több követe
lés járulékai erejéig a gyomai kir.
járásbir6ság 1937. évi Pk. 911 sz.
vég7ésével elrendelt kielégitési végre
hajtás folytán végrehajtást szenvedötöl
1937. évi augusztus hó 19 n. lefoglalt
4581 P becsült ingóságokra a gyomai
kir. járásbir6ság fenti számu végzé
sével az árverés elrendeltetvén, annak
az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján
a fent megnevezett s a foglalási jegyző

könyvből ki nem tünő más foglaltatók
lavára is az árverés megtartásá! elren
delem de cS1k arra az esetre, ha ki
elégítési j0guk ma is fennáll és I;a
ellenDk halasztó hatályu igény
kereset folyamatba nincs végr.
szen'!. lakásán, Gyoma Horthy Miklós
ut 47 házsz. alatt, folytatva Németzug
hiendő megtartására határidöül 1937.
évi szeptember h6 28 napjának
délután 2 órája tüzetik .ki, amikor a
biróilag lefoglalt butorok zongora, rá
dió, szivattyu s egyéb ingóságokat a
legtöbbet igérőnek ké!'zpénzfizetés mel
lett, esetleg becsáron alul is - de a
kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab·
ban csak a végrehajtást szenvedő bele
egyezésével, el fogom adni. Azon ingó
ságokra, amelyeknek a kikiáltási ára
egyezer pengón felül van, az 5.610/931
M. E. számu rendelet értelmében csak
azok árverezhetnek, akik a kikiáHásí
ár egylizedrészét bánatpénzül leteszik.

Gyoma, 1937. évi szeptember hó 9 n
Kitüzési dij 7 P 18 f.

Villányi Nándor
kir. bir. végrehajtó, mint

birósági kiküldött.

1931. szeptember 26-án
vasárnap, fél 7 és 9 órakor.

Magyar
hangosdibn.

/lJ 11II g

zenzacI
AmagyarcsiUagokfilmje.

FÓSZEREPLÓK:
Ágai Irén, Somogyi Nusi, Kiss
Ferenc, Kabos Gyula, Rózsahe
gyi Kálmán,Verebes Ernő, Sza
káts Zoltán, Gárdonyi Lajos.
Közreműködike filmben a Buda
pesti Hangverseny zenekar, a Ba
zilika kórusa és a világoljárt raj-

kók cigánybandája.

Kiegészitő müsor:

Hangverseny
Eszterházán

és

Magyar Világhiradó
11111"11111111"1"1'11

MAvAU~' NyARI AUTOBUSZMENETREND" .
Érvényes: 1937. május 22-től 1931. október 2-ig.

Gyoma-Endrőd:

* **
17.43 21.43 ind. Gyoma p. u. ~rk. 6.22

17.5;; 21.5;; érk. Endrőd templom-tér md. 6.10

*) Csak hétköznap **) csak vasárnap és ünnepnap közlekedik. Viteldij: 50 fillér.

Endröd-Gyoma-PüspökJadány-Debrecen:
'" **

I té é k 17.55 21.55

j~ l i~11~;'F-: ': : : tr. r~::~ ~~:::
9.15 t HajduszoboszIó . . . '. 14.53 18.10

9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" md. 14.15 17.30

*) Csak hétköznap - **) csak:> asárnap és ünnepnap közlekedik.
Menet-jegy: Endrödre -.50 Menettérti-jegy: Endrödre -.80 P

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus70boszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti·jegy:" P 4.-. " P 10.50. " P 12.50.

Endrőd -'-Gyoma-Szeghalom-BerettyóujfaIu:
'* **

6.10 ind. Endrőd templom-tér . érk. 17.55 21.55

6 36 ~ Gyoma .. t 17.34 2J.37
Ú 7 Szeghalom P."u. . 16.45 20.~~
857 Berettyóujfalu p. u. . 14.00 19.
9.03 érk. " községháza . ind.. 13 50 19.°5

*) Csak hétköznap - **) csak vasárnap és ünnepnap .közlekedik.
Menet-jegy: SZf;\ghalomra P 2.30. Berettyóulfaluba P 5.10.
Menettérti-jegy:. P 4.-. "P9.50.
Feltételes megállóhely: Gyoma-halmagyi Olvas6kör és Pel'jés.
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IOLCSOBB A BOR I

egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kislállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 lileren felüli rendelést
fogadok eJ. Hordói dijmen
lesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon bellil bérmentve
küldendő vissza. Szétktil
dés utánvéttel. Egy pengő
levélbélyeg ellenében kül
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim ·kellemes édeskés,

I
tiszta, tökéletes zamatuak

és n e m sav8nyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete

Soltvadkert, Pestme~ve.
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Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
felelős Üzemvezető :Wallach Mihály.
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ELÖFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'20 P.

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

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

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON
5zerkeszti5ség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÓNYVNYOMDA
G y l) m a. Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhaiábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetes
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszeriné!
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

r. vitéz Ricsóy-Uhla ik éla főispán

kétesztendős munkásságának mérlege

tolt szíktalajjavitó akció kapcsán

eddig 350 kat. holdat
javitoUak meg állami

segítséggel.

A most folyó gazdasági évben
már megvan az előkészilés a
munka nagyobb lendlilettel való
folytatására, hogy körülbellil 500
kal. hold megjavftassék. Várme
gyei gazdaságfejleszlő program
jának egyi k nagy fontnsságú része
az erdősités, a fásítás elősegítése,

melynek rövid időn belül az lesz
az eredménye, hogy

a jelenlegi tíz és félezer
holdnyi erdő 18.000 kat.
holdra fog emelkedni.

Az érdősílés mellett a kopár
szikes fásítása, legelők szegélye
zése, facsemetekertek létesílésének
szerte a vármegyében való elő

mozdítása, illetve támogatása is
megfelelően fogja éreztetni hatását.

Mezőgazdasági termeléslink kor
szerűsítése lebegett szeme elött,
amikor kieszközöl le, hogy állami
és vármegyei támogatással meg
indulion a termeléstechnikai tér
képezés, mely munkának óriási
jelentőségű kihatásai ugyan csak
évek mulva fognak mutall\Ozni,
de hivdtva vannak _termelésünket
nagymértékben előrevinni.

A kisemberek párlfogójának ne
vezik és méltán. A kisemberek
érdekeit szolgálta egyebek közl az
az akció, melynek eredményekép
pen az ö hatékony és erőteljes

közbenjárására a dobozi birIok
parcellázás alkalmával az állam
kincstár az eladandó birtok egy
nagy részénél élt elővásárlási jo
gával és az így megvelt földet
az arra rászoruló törpebirtokosok
nak, nincsteleneknek jutlatja rész
ben tulajdonul, részben pedig kis
bérletképpen.

A vármegye szegénylakosságá
nak érdekében, tehát nemcsak
gazdasági, hanem szoc;ális okok
ból is kezébe vetle a háziipar vár
megyei kifejlesztésének támogatá
sát. Az elmult két esztendő lanul
ságai ugyanis azt igazolják, hogy
itt nemcsak komoly értékű kenyér
kereseti lehetőség születik meg,
hanem·

a háziipar hovatovább
jelentős export tényező

is lesz.

Különösen a téli hónapok munka-

nek kiharcolása, a bésszentandrási
duzzasztó építése nagymértékű

munkaalkal mat biztositott és hu
zamosabb ideig foglalkoztatja a
munkásság nagy tömegei!. Ehhez
csatlakozik az ármentesítő társu
lalok kezelésében végrehajtott gát
épitési, gáterősitési és öntözőcsa

torna-építési munkálatok támoga
tása, melyeket a földmivelési kor
mánynál kieszközölt.

Békés vármegye boldogulása a
mezőgazdasági termelés milyen
ségét61 függ. A vármegye északi
részében levő nagymennyiségű

szikestalajból az általa megindí-

Ugyancsak sokat számitana,
ha törvénykezésileg is hozzánk
tartoznék Dévaványa. Mennyi
tényleges kiadás meglakarHása
és mennyi drága idő megmen
tése lenne az ügy~s-bajos em
berek nyeresége ebből is.

Mindezek mellett szánaImas
sá zsugorodik össze a várme
gyei előkelöségek ellenérvelése
és szeretnénk hinni, hogy a
"NÉP" érdeke fog győzni.

'" A kisgazdapárt elnökének

kellett ezeket a régi igazságo

kat feltárni és követelni.

Egyidejüleg a nemzeti egység
pártjában is számon kellene
kérni a mulasztásért felelősök

töl, hogy miért nem világosi
tották fel a párt vezelóségét a
ványai helyzetröl, mert bizton
hisszük, amint a párt már en
nél sokkal fogasabb kérdéseket
is meg tudott oldani, ez sem
fogott volna ki rajta és még
ráadásul egy 16.000 lakosu
község lakosságát tudták volna
hálássá tenni.

Kiváncsian várjuk a fejle
ményeket.

Alig 5 éve, hogy nagy neki
rugaszkodással fogtunk össze
Dévaványhal és a felülről ka
pott biztatással holtbiztosra
vettük Dévaványa Békésvár
megyéhez történő átcsatolását
A sók-sok velejáróból leginkább
a gyoma-dévaványai ut kiépilése
izgatta különösen a-ványaiakat.
Ami tökéletesen érthető is volt
akkor és érthető ma is, mert
ha mást nem is számit a vá
nyai gazda, csupán azt, hogya
buzáért Gyomán, dacára a
métermázsánkénti 5 fillér va
suli fuvar többlettel Budapestig,
iH legkevesebb 30- 50 fillérrel
kaphat többet, mint Dévavá
nyán. És mennyivel többet
kaphat majd, ha a Körösön
szállithatunk Gyomától?

Kétségtelen, hogy sok gaz
dasági előnye volna elsősorban

Dévaványának, másodsorban
Gyomának is, amit, ha pénz
ben akarnánk kifejezni és ki
is tudnánk számitani, vl:}jjon
akadna-e olyan felelős ember,
aki a tradicióra hivatkozva
merné-e vállalni ennek a nagy
összegnek a szociális ellensu
lyozását?

ls ét előtérben a
malmdévaványai
Ú iépítése

országi szerződletését, mellyel
.keltős célt kivánt és sikerült szol
gál ni: egyrészt ezer mezőgazda

sági munkás becsiiletes kereseti
lehelőségét, másrészt az itthoni
munkapiac lehermentesitését.

Békés vármegye közgazdasági
életére nagymértékben kiható je
lentöségű tevékenysége a föispán
nak az-utak épilkezésének állami
támogatással valÓ elősegítése. Az
útépitési programmal kapcsolat
ban többszázezer pengő! fizettek
ki munkabér eimén állami támo
gatásból.

A Körösök hajózhatóvá tételé-

Két esztendővel ezelőlt, a főis

páni instaJláción ezekel mondla dr
vitéz Ricsóy-Uh!arik Béla főispán:

"Föispáni működésem alatt a
. szociális és gazdasági kérdésekre
helyerem a fösulyt, enyhiteni aka
rok a vármegye elesetlségén és
ezen az uton remélem elérni azt
is, hogy azok a súlyos ellentétek,
melyek ma az egyes pártok kö
zött fennállanak, el fognak simu/ni
és a megértés szelleme lesz urrá
a vármegyében ...

NJgykoncepciójú, alaposan és
a legkisebb részleteiben is átgon
dalt munkájához úgy kezdet!
hozzá, hogy mindeneke/öli helyes
képét akarta látni a vármegye
szociális, gazdasági és kullurális
helyzetének. Nem irásos jelenté
seket kért tehát, hanem személye
sen bejárta a vármegyének min
den városát, falujál, tanyaközpont·
ját, sok olyan helyen m('gfordult,
ahol elölle még főispán nem járt.
Megvan a kellő adottsága arra,
hogya helyzetet álttk:nlhesse és
meglássa a bajokat és szükségle
teket. A tapaszlaltakat megfelelő

képpen osztályozva, számolva a
lehelőségekkel, mindig megtalálja
a segités módját, hanem a meg
va16sitási sorl endet megállapító
mérvét is helyesen mérlegeli. De
lássuk csak igen nagy áttekintés
bell kéteszlendös munkásságát és
awk kiváltott hatásait.

A legnagyobb és legtöbb meg
oldásra várÓ feladat elsősorban

szociális téren tornyosult a főis

pán elé. ltt veHe fel legelőször a
küzdelmet s még mielőtt ide
jött volna, már ismerte a várme
gye viszonyaít és föispáni bekö
szöntőjében már a Körösök hajóz
hatóvátélelével kapcsolatos mun
kálalok meginditásáról, egyéb, a
vármegyén kivül is biztosított
munkahelyek megnyiltáról tehetett
azóta beváJtott igéretet a békés
megyei munkásságnak. Vannak,
akik azt mondják rJla, hogy való
ságos munkavezetője amegye
mezőgazdasági munkásságának.
Ennek az akciónak tudható be,
hogy elösegftetle a békésmegyei
mező~azdasági munkásság német=



Ébényi Gyula
m. kir. vegyészmérnök

beszámolója

got tartalmazzák, a teljestrá
gyák; amelyek a tápanyagok
közül csak egyet, vagy néhá
nyd, azok az egyoldalu trágyák
Az . előbbiek az istállótrágya
az árnyékszéktrágya vagy tekál
a komposzt, a szalmatrágya és
a zöldtrágya.

Az egyes állati trágyákró
tudni kell, hogy a ló-, birka
kacsa-, tyuk-, galambtrágyák
kevesebb vizet tartalmaznak
mint a szarvasmarha~, sertés
és libatrágyák, ezért az előbbi

eket heves hatásuaknak, az
utóbbiakat pedig hideg trágyák
nak nevezik. A heves trágyák
hatásosabbak, mert még nitro
gén tápanyagban is gazdagab
bak.

A heves hatásu trágyák. in
kább kötöttebb talajra lalók, a
lassubb hatásu hidegebb trá
gyákat pedig lazább talajokra
alkalmazzák inkább.

Az islállótrágyánáI a legton
{osabb követelmény a helyes
kezelés, mert ha ezt nem tesz
szök, a legértékesebb hatóa
nyagában áll be számottevő

veszteség.
Amint az állattakarmanyozá

sánál az egyes 1üvek tápérIé
kében lényeges különbségek
vannak, éppen ugya növényi
táplálékban, a trágyában IS
megvannak a különbségek, leg
főképen annak kezelése szerint.

Lapunk mult számában talá
lunk utasitás t II trágya kezelé
sére, tehát erre nem térek ki.

A teljes-trágyákon kivül fon
tos szerepük van az egyoldalu
trágyáknak, ezek között a leg
fontosabbak a műtrágyák.

Ezek a foszforsavat tartal
mazó szuperfoszfát, a nitrogén
tartalmu zétisó és kénsavas
ammoniák, a kálitarlalmu 40
százalékos kálisó és kénsavas
káli.

Az egyoldalu trágyák közé
tartozik még a fahamu, amely
különösen káliban és mészben
gazdag. A szén hamuja trágyá
zási szempontból értéktelen.

A mütrágyák helyes megvá
lasztása az elővetemény, a ta
laj féleség, a termesztett növény
igénye szerinI! történjék, amint
ezt lapunk mult számában is
olvashattuk.

Tájékoztatásul megemHtem
még, hogyha II növénYBek erő-
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sutállomáson 100 kg-onként:

I
1937.nov.1-töI30-i9 PH_10

" dec. i-től 31-ig P 1810
1938. jan. i-téSI 31·ig P 19.10

áron vásárolja a .H O M B Á R"
slövetkezel
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elsősorban Dániába irányul. A
csövestengeri törése nagyrészt
befejezőbölt. Kialakult csöves
tengeri árakról még nem be
szélhetünk.

A várható tengeritermés a
magyar kormányt is foglalkoz
tatja. A száritó berendezések
jobb kihasználásával akarják
elösegitenÍ a korai exportot. A
kormány mindenképpen meg
akadályozta, hogya gazdák
tengerilörés idején áron alul
vesztegessék el tengeritermésü
ket

is. Az európai gabona Wzsdé
ken a tengeriárak még szilár
dan állanak és például a rot
terdami tőzsdén a szeptemberi
tengeri árfolyama az elmult
héten 9.75 pengőről 10.5 pen
göre emelkedett

A belföldi tengeriárak is meg
szilárduItak és a készárutengeri
budapesti paritásban 13.35 pen
göre emelkedett.

Tengerikiviteliink folyik és
a szokványos osztrák szálJitá
soktól eltekint e, kiviteHink
az északeurópai államokba,

A szövetkezet kezdeménye- I a gazdáknak juUatj~. Ezzel
zésére és kiosztásában 600 mé- nemcsak a jobbminöség jobbá
termázsa 1201-es bánkulibuza rát szerzi meg a gazda, hanem
került kiosztásra gyomai és a gyomai buza régi becsűletét

környéki gazdák között. Nem is visszaállitjuk.
olyan óriási mennyiség, azon- Már az idén is elértük, ter
ban kezdetnek figyelemre mél- mészetesen a már jelentős

tó. Ez IS egyik bizonyitéka, mennyiségben termesztett bán
hogy kellő megmagyarázással kuli bllzával, hogya tőzsdén a
minden hasznotigérőkezdemé- gyomai buzánkat legtöbbször a
nyezésre meg lehet nyerni a leg~agasabban jegyzett. árr~l

gazdáinkat veSZIk meg. A bánkuh akcI-
A HOMBÁR szövetkezet ve- ónkban résztv~vök buzájáva~

zetösége az akcióban résztvevő ezt is tul akarjuk szárnyalm
gazdákkal állandó érintkezés- ~s ezenfelül a)óminőségü árat
ben marad. A tél folyamán az IS megszerezzuk.
egyes gazdák földjének össze- Hála Istenn.ek, a két jólsike
tételét is megszerezi a szövet- rült gazdaságI év meghozta az
kezet és szakemberek véle- anyagi alapot, most már a tu
ménye szerint trágyázási és dását gyarapitsa a gazda. A
mütrágyázásí kisérleteket vé- kormányzat jóvoltából a szak
geztet velük. Cséplés után az tanHót is ~elybe kapja a gaz~a,

eladásra maradt buzát minő- csak annYI fáradságot tanusIt
ségbuzaként helyezi el a szö- son, hogy engedje magát
vetkezet és az árkülönbözelet tanítani.

A HOMBÁR
szövetkezet 12ü1-es

bánkutibúza vetőmag

akciója jól zárult

Több és jobb termés eléré-, k~fogástalan össz~lételii, ab~an

séhez az első követelmény az nmcsenek a novényre karos
egészséges talaj. Egészséges ta- alkalrészek, akk?r ~zon ..le
laj alatt az olyat értjük, amely- gyünk, hogy abbol .mmél tobb
nek jó a levegő- és vizvezető- termést hozzunk kl.
képessége. Ha a talajunk nem A növényt éppugy kell eHát
felel meg ennek a követel- ni táplálékkal, mint akár az
ménynek, az első dolgunk le- áHatot. A növény táplálását
gyen azt rendbehozni. A tul- trágyázásnak mondjuk.
kötött, szikes, növényi mér- Atrágyákat feloszthatjuk tel
get tartalmazó talaj javHásra jes trágyákra és egyoldalu trá
szorul. gyákra. Azok az anyagok, ame-

Feltételezve, hogy a talajunk lyek valamennyi táplálóanya-

nélkUliségén van hivatva átsegi
teni a háziipar a szegény lakos
sága!. Nagyobb összegeket jullat
az egyes községekben máris meg
lévő háziipari szervezetek munká
jának elélsegilésére és az értékesf
tési lehetőségek megteremtésére.
A mezőgazdasági l'Iépesség kul
turszintjének emelésére támogatja
a gazdaköröket és a népházakat.

A mezőgazdasági kisemberek
megsegítése mellett a vármegyei
kisipar ütöerén is ott tartja kezét
és támogá ó jobhja ott van min
denütt, ahol szükséges.

A szövetkezeti élet tervszerű

fejlesztése is programját képezi
Az egyes községi kis szövetkeze
tek mindig a legmelegebb párt
fogó ra találtak benne. Célja, hogy
főleg a mezőgazdasági és kisipari
szövetkezetek élet- és fejlődési

lehetőségei javuljanak.

Jellemző szociálpolitikai gondoJ
kozására, melyet teljesen az aktiv
emberszeretet és népének szolgá
lata irányit, az él program, melyet
a karitaliv gondoskodás terén
megva]ósHott. A téli nyomoreny
hítés, a cipő, a ruha, az étkezte
tési akcióknak egész sorozata a
vármegyének, majd minden köz
ségében az ő rnelegszivű pártfo
gását és mindenre kiterjedő gon
doskodását dicsérik. Az egyes
községek tejakciói ; főzőtanfolya

mai, különösen az iskolás gyer
mekeknek a szociális gondosko
dásba való bekapcsolása ugyan
csak az ő jóindulatú gondos irá
nyílása mellett történtek.

A fent igazán csak szűk össze
foglalásban mondottakkal még
csak arra mutatun\{ rá, hogy a
főispán fáradhatatlansága, példa
adása olyan lendületet adott a
vt rmegye hivatalos és társadalmi
szervei ténykedésének. mely péi
dául szolgálhat minden magyar
kÖlületnek és vezetőtényezönek.

Az idei nagy tenge
ritermés elhelyezé

sének kérdése
A nemzetközi termésjelenté

sek szerint az egész világon
igen nagy tengeritermés várha
tó. A tengeri világpiacokon
az elmult héten emlilésre mél
tó esemény volt a legutóbbi
északamerikai termésbecslés,
amely szerint az Egyesült Álla
mok várható tengeritermése
750 millió mázsára tehető. E
becslés alapján az idei termés
éppen kétszerese lesz a tavalyi
gyenge termésnek, de megha
ladja az előző évek átlagát is.
Erre való tekintettel, a csikágói
tőzsdén a tengeriárak különö
sen a későbbi határidőkre erő

zen visszafejlődtek.Jó termésre
számitanak a nagy délamerikai
tengeri exportáló országokban
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A. közkedvelt Csepel, Turán, ToroclIf:kó, Kiihen ~!ii OJneqa ker~kpárok

ka leg les' b s Ibe üzl ébe I
III

Nagy választék kerékpár gummikban. Szortírozott alkatrész raktár minden gyárfmányu kerékpárhoz !
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teljesebb fejlődését kivánjuk
elérni, akkor nitrogénmütrá
gyát alkalmazzunk, ha pedig
ebben nincs hiba, de nagyobb
szemtermést kivánnánk, akkor
foszforsavval kisérletezzünk.

icsóy
főis ánt me

az uj alaku 64 oldalas

ádióélet

Megje1enik

október elsejétől

minden pénteken.

".$' AMM

fogva valószinü, hogy a várva
várt eredmény nem marad el. Az
összes sorsjegyeknek a felét ki
sorsolják okvetlen, tehát minden
második sorsjegy n y e r és
egyetlenegy sorsjeggyel szeren
csés esetben 700 OOO. pengő is
nyerhető. A jutalom 400.000 P,
főnyeremények 300.000 P. 100.000
pengő 70 OOO, 55000, 50 OOO,
45.000, 40.000, 35.000. slb. stb.
pengő. Összesen több mint 9 és
fél millió peng6 készpénz. A hu
zá~ok már október 16-án kezdőd

nek. A sorsjegyek ára: egész 28,
fél 14. negyed 7, nyolcad 350
pengő az összes főárusitóknáL

Gazdák
önbiztositása

Időszerü teendők

Rádió, irodalom,

szinház, fHm !

A magVar család

hetilapja.

Ne siessünk az alvó szem
zéssel. Ha az ahny talajncdves
ség miatt igen nedvdus, ugy ha
meleg idők jönnének. a szem ha
mar megindul és nem birja ki a
következő hőingadozásokat. Szept.
közepén és végén már inkább le·
het szemezni A szemzésnek ugyis
osak megindulni kell, ami az e
gyenletes hüvösebb időben szépen
folytatódik.

Eper palántákat már üllelhet
jük. Az u1óhbi esőzések alkal
massá leiték a talajt erre a mun
kálatra. Ne felejtsük el jól alátrá
gyámi. A mos! ültetett palánták
ol ír tavasszal termést hoznak,

A vásárhelyi gazdák megelé
gelték a biztosító társaságok
diktaturáját és volt bátorságuk,
nagy harcok után, egy önsegé-

-

T

sitése általában mező

gazdasági szövetkezeti
feladat, viszont a terme
lésnél hasznáiatos és
szükséges berendezések,
felszerelésel., üzemanya
gok, továbbá az elsőren

dü közszűkségleticikkek
beszerzésén és forgal
mazásán tul, egyéb fo
gyasztási cikkek forgal
mazása már általános
fogyasztási szövetkezeti
és nem mezőgazdasági

szövetkezeti feladat.

I

i sz
gviszo yai

fogással, most fedezték fel a
szikjavitást és a felfedezésük
kel figyelemre méltó társadalmi
gyüjtést tudtak elindítani. A mi
főispánunk már két éve szer
vezi a szikdigózást. Csendben,
feltünés nélkül a mult évben
is mintegy 500 holdat digóztak
meg és ebben az évben is foly
tatják az akcíót.

Kérjük fr megerősített fóis
pánunkat, abban amederben
végezze ezután is a főispáni

munkálkodását, amelyben ed
dig. Az egész vármegye hálája
lesz fl munkája eredménye.

ÉRTHETŐ, hogy oly számo
san vesznek részt az oszlálysors
játékon, mert a kisorsolásra kerü
16 nyeremények nagy számáná!

I

•

L

mező azdasá
et ezete

Megyeszerte nagy örömet kel
tett, hogy dr. Széll belügymi
niszter Ricsóy-Uhlarik Béla fő

ispánunkat ebben az állásában
megerősítette. Láttuk az elmult
két év alatt, hogy a fői.spá·

nunk, politikai pártáUásra való
tekintet nélkül, annyira meg
nyerte a vármegye minden
rendű és rangu népének szere
tetét és becsülését, hogya meg
erősítésében alkalma lesz neki
továbbra is folytatni a várme
gyénket építő munkáját.

Csodálatos, hogy a szomszéd
vármegyénkben, ügyes politikai

ISKOLARUHA fiuk részére lart<~s, jó sl.övelből, p 11 20
számonkénl 70 fillér emelkedés •

ESŐKABÁT P 17.-
ÁTMENETIKABÁT P25.80
FELÖLTÓésÁTMENETIKABÁT P33.-

A Tiszántuli Mezőgazdasági

Kamara már ez év tavaszán
leszögezte azon álláspontját,
hogya mezőgazdasági szövet
kezetek jogviszonyait külön
mezőgazdaságiszövetkezeti tör
vénnyel kellene megállapitani
és rendezni. A kamara agrár
szövetkezeti szakosztálya egyik·
határozatában arra is rámuta
tott, hogy fontosnak tartauá
azt, hogy meghatároztassék a
mezőgazdasági szövetkezetek
üzletköre, más szóval tehát a
munkaterület elhatárolására tett
javaslatot a szakosztály. A szak
osztály felfogása szerint:

a mezőgazdasági terme·
lésből eredő javak bel
földi és külföldi értéke-

FI::RFI KÉSZRUHAOSZTALYA, BÉKÉSCSABA.-

Szabadságon.
a föispán

Dr. Ricsóy-Ohlarik Béla Bé
kés vármegye főispánja szep
tember 20-án héUőn kezdette
meg illelményszerü szabadsá
gának másodikrészét. A főispán

október tizedikéíg lesz szabad
ságon, mely időt felhasználja
arra, hogy meglátogassa a Né
metországban dolgozó magyar
munkásokat. Lehetőleg minden
olyan helyre el akar menni a
főispán, ahol békésmegyei mun
kások dolgoznak. Személyesen
is meggyőződést akar szerrzni
a németországi magyar vándor
munkások helyzetéről, bár e
tekintetben komoly panasz nem
érkezel!, sőt a múnkások tul
nyomó része a legnagyobb meg
elégedés hangján nyilatkozik
leveleiben munka és kereseti
viszonyairól.

Szabó jani pásztor volt itthon,
Furulyált és terelte nyájá!,
Esle a gyöpre teritefle
Dalát, lelkét és vén subájái,
S álmodta a juhászak álmát ~ ..

Tüzei gyujtott, várt, hallgatózott,
"Régről" a puszta dalt ha kezdett,
Rábókolt a csacsi- nyaszóra,
S valamiről úgyelmerengett 
Nomád, kicsi gunyhója merletl ...

Szomoru volf, fájt) messze vágyotI;
Sirva ölelte édesanyja,
A városért jani a rétet··
S kis nyáját mégis odahakyta.
Mint a mes1s pásztorok fat/ya.

Vl1sgyuró volt, amikor elment,
Hajh,de az arca egyre sárgul,
Kampóját sokan megbámuliák,
S nem sejtet/ék, hogy csókol árul
S vele a rét hite táru!.

Három évre levelei firkant:
"Ne rijjoll kend, de ágynak estem,
Alig váram, hogy talpra álljak,
S régi erőm, hogy visszanyerjem;
Megyek hazajó anyámlelkem"! ...

Várja janit az édesanyja,
Szép '!yája is utána béget,
A mult, az emlék éjbe-járó,
Lelke járja már csak a rétet :
Rózsák slrnak, amerre lépked .

BARTHA ANDRAs

KIS TÖRTÉNET.
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Eljegyzés. Brassói Oreiszing
józsef ny. kir. ib. telekkönyvezcíö
és neje lányát Jolikát eljegyezle:
Dr Zsiros János községi orvos.

Eljegyzés. (Endrőd) Bartha
András, a széplollú pdraszt POélil,
eljegyezle Pdlercsik Ilonkát. (Min
den küiön értesités hdyetl).

Eljegyzés. Juhos Máriál elje
gyezle Báthori Is\ván (Mindén
külön értesités helyeli)

Házasság Dukesz Jenő és
Nagy AJbilla Budapeslen 1937.
évi szeptember hó 29-én ház3.-
ságot kölöttek.

Javaslat került 3 JJyjlváno~

ság elé, éHleiy slerint mindazo\<,
akik bűncselekményt köveinek el
a magyar nemzet ellen, veszilsék
el uj magyar nevüket éskötek
sek legyenek régi nevüket viselni.

A városok számvevöségét jii
nuár l-én veszi t,t az állam.

Körösladány község föjegy
zői á!lására .október 20 ig kell
beadni a pályázatokat.

Farkas Gyárfás 55 éves end
rödi munkás, aki nag}!.olhaJl, egyik
vas u i átjáron ment keresztül és
nem nézett körül, igy az l'prn
elrobogó vonal elUlöllr.Sulyos
sérü1ésekl,el szállitották a békés
c3abai közkorházba.

Elcictromos teherautók jára
lására rendezkedik be a posla.
Az eddigi akkumulátorokkal 60 70
km, mig a kisérletelés alatti aL
kumulálorokkal . 100 kilométeren
felüli utat is meglesznek. Igy
h3.sznositják a gyengébb minősé

gű szenet és igy küszöbölik ki
a nemesvalulával fízeleHdrága
benzint.

A japán-kínai háboru szédü
letes mérelekpen folyik. Már nem
isizlik az ebédünk, ha a rádió
naponta legalább 10000 kinai
halottat nem tálal mellé. Micso
da békevilág I - A spanyolokról
már nem is beszéliink. .

Kajda Sándornét aki az end
rödi katolikus templomban fosz c

fogatott, kér hónapi fogházra ilél c

te éi biróság.

A békéscsabai mézexportvá
sárra közel II vagon mézet vittek
a vármegyei méhészeink, azonban
nem tudtak j6vásárt csinálni, mert
a kereskedők összebeszéltek és
csak 95 fillért igértek egy kiló
elsőrendű mézér!.

kezdték, amint a világot bol
dogító kommunizmus is . azzal
kezdte, hogy elnémiloUaa
sok-sok felesleges politikai pár
tot. Az egypárt szellemét azon
ban ugy épitették ki, hogy ab
ban a polgárok az erő, a mun
ka és a hH érzetével nem a
bomlasztó nemzetköziség, ha
nem a nemzetet alkotó nem
zeti érzéssel fogadták a felül
ről kapott ulasilásokat és pa
rancsokat,

Emlékezétiinkben van még
Mussolininck az a mondása,
hogy megfosztja a népét a li
hel ális értelmezésü "szabad
ságától" és a helyeit gazdasagi
jóléltel kárpótolja. És lám, mi
lyen olaszöntudat füli a "sza
badságától« megfosztott olasz
népet! Ugyanigy a németet!

Ezt azonban nálunk nem
szabad hangosan kimondani,
mert akkor mindjárt azt fogják
rá az emberre, hogy idegen
eszméket akar átplántálni.

Fő a "szabadsgg" és az sem
baj, ha milliók hasa tulkorogja
a nemzeti öntudatában és em
beri életében kiegyensulyozott
olaszok és németek lelkese
dését.

Két piaca lesz
Endrődnek is

Hétfötől kezd ve Endrődnek

IS két piaca lesz hetenként:
minden hé/főn és csütörtökön.

Tekintve, hogy Gyoma és
Endrőd piacai már a multban
is a két község lakosaiból ál
latlak, i~y most már mondhat
j uk, bogya piaci árusaink he
tenként négy piacon árusíthat
nak. Csak aztán l, gyen is min-

NÉMETORSzA6-0LASZORSZÁe·
rllTlER és MUSSOLINI

Mussolini három napot töl- I
tölt Németországban és amikor
elhagyta az országot, a Hitler
hez intézet táviratában ezeket
is írta Hitle:rnek :

Szivem telve van az erő,

a munka és a hit lát
ványával, amelyet az Ön
hatalmas ujjászületett
hazája büszkén tárt

elém.
Mussolini három napja alatt

a német nép olyan ünnepi
méretekkel tárta ki az olasz
néppel érzett rokonszenvét,
hogya még nliudig a régi
"szahadsága-nak álmodott fel
fogásban bizakodó pártok és
pártvezérek legalább önmaguk
előtt tegyék fel a kérdést és
feleljenek is rá mindjárt:

A mullban is azt tartották,
hogy a szuronyokon lehet a
békét biztositani, ez ma is áll,
azonban a nemzeti gondolat
ban ujjáéledt államok a békét
biztositó szúronyok kézbentartó
polgáraikat a munkahadseregé
be is besorozták és igya pol
gárok elsősorban fegyelmezett
munkások és minden pillanat
ban készen álló katonák is.
Régente csak katonák voltak a
szuronyforgatók.

Mussolini is, Hitler is azzal

Uj kereseti
lehetőség

A házinyul tenyésztés immár
komoly toglalkozássá válik. Ez
év őszétől kezdve a belga óri
ás kiszállitása megkezdődik.

Tehát érdemes vele foglalkoz
ni. Részletes felvilágositást ad
a "Fajnyulgazdaság" cimü fo
lyóirat. Melegen ajánljuk az
állástalan itjuságnak. Havi 120
240 pengő tiszta nyereség ér
hető el, a tenyészállatok szá
ma szerint.

Termeljünk
napraforgót

Eddig csak a vetések szélé
ben láttunk egy-egy sor szépen
fejlett napraforgó tányért, de a
jövő évben ugy látszik renta
bilis lesz többet is termelni.
A kormány ugyanis rendeletet
készül kiadni, mely a külföldi
halzsirt magas vámmal sujtja,
hogy az olajütő gyárak kényte
lenek legyenek hazai napra
forgó magot vásárolni, amely
ből sajtolt olaj. teljesen pótolja
a külföldről drága pénzen veU
halzsh·t.

A napraforgómag ára Gyoma
áHomáson vagonba rakva, no
vemberben 17.10 P., december
ben 18.10 P fs később 19.10 P
métermázsánként.

Az őszi legelőmun

kák tizparancsolata
(A Zöldll1ező ujságból)

1) Takaritsuk le a felmagzott
gyomokat és égessük eL

2) A talajegyenetlenségeket
és vakondturásokat rónázzuk el.

li Homoki féle emeletes házban. l
Kérje dijtalan beDlutatásáH
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I A világ legnagyobb rádió gyára ap H I L I P SI
IS világrészben 18 államban a
vezető világm árka
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Fekete Lajos mUszerész üzletében.
E fil D R Ő D Ö N:



tisztségeket töltötték be. Elnök
lelt: Nemerey Péter, ügyvezető

elnök: dr. Sali ai László, tisztelet·
beli elnök1}k: vitéz Madaras
Gyula, dr. Vincze Endre és Kruc
hió István, titkár: Klein László,
főellenőr: Kovács L~ios és végül
föpénztárnok: Kiss Akos lelt

Bikfalvit. a CsAK volt játéko
sál a debrecéni Bocskai les7.er
zöd lelle és a hátvéd poszton fogja
már holnap is szerepeltetni.

Ismeretes, hogy a OLASz az
ujjonan belépett egyesületek biró
költségeinek csökkentése céljából
saját hatáskörében, úgynevezett
OLASz birói kart létesilel!. A
Játékvezetők Testülete ezt az in
tézkedést sérel mes nek találta és
az MLSz utján eltillatta a OLASz
bíróküldését. F. hó 26-ki tanács
ülésen végre aztán olyértelmű

megegyezés jött létre, hogy a
J T. a már levízsgázott OLASz
birókat álveszi és a Sárrétí mecs
cseket velük fogja a jövőben is
vezettetni. A tavasszal tartandó
MLSz biróvizsgán viszont ezen
DLASz bírók tanfolyam elvégzése
nélkül vizsgázhatnak le.

Jövő vasárnap Békéscsabán
Dél-Közép válogatolt mérkőzés

lesz a Déli Végek Szent KOIona
Kupáért. Előtte Gyula-Csaba vá
rosok közötli mérkőzés les?

A vadnyulbört darabonként 20 fiJ
·Iérért vásárolom. Minden egyébb bőrt

11 legmagasabb napiáron. Spitzer Dezső

toll és bőrkereskedő. x-l
Ailer András Gróf Tisza István

uti háza eladó. PÓhalmon 200 köbméter
föld szétteritésre kiadó. jelentkezni lehet
Bocskay út 57 szám alatt. 2-l

Fried-ügy vagy Juhász-ügy?
Az .. A Sport" közlései nyomán
mindszélesebb érdeklődés kiséri
az ismeri prof:-vádat. Megbizható
helyről nyert értesülésünk sze·
rint dr. Uhrin András OLASz al
elnök, aki a párisi világkíállitásra
utazott dr. Sajó Jenő egyesbirói
helyettesíti, az Alszövetség meg
bizásából Dévaványára és Gyo
mára fog jönni és az ügyet a
helyszínen személyesen fogja ki
vizsgálni.

T eniszveJ.·seny
Gyoma-Mezőiur 7:5

Régi kötelezettségének tett eleget
Gyoma teniszező gárdája, ·amikor szepl.
26· án átránduft Mezőturra, hogy olt
mérje össze erejét a turi teniszezőkkel.

A játékon mindkét részröl meglátszott,
hogy szezon végén vagyunk. Nem
ment ugy mint a nyáron. Igy is hely
Iyel-· közzel igen szép küzdelem ala
kult ki.

PORT••••
ETK-GySe 4:0 (3:0)
Endrőd, vezette: Wertheim.

ETK: Németh-Hunya, Kertes I/.
Matuska, Kuri1la I. Tóth-Koós, Kovács
lll., Kovács IL Kurilla [1., Kertes I.

GySC: Szrnkányi-fekete, Lőrinc

Jenei, Mónús, Imre-Czifrák, K. Szabó,
Csáky, Györi, Pataki.

A gyulai levente verseny mia It leg
jobbjait nélkülöző GySC veresége előre

[átható volt és az ETK nagyobb ará
nyu gyözelmét csak Szrnkányi és Lő

rinc önfeláldozó játéka akadályozta
meg.

ETK támadásokkal indul a játék, de
az első gólt csak a 26·ik percben éri
el az ETK. Czifrák ugyanis a labdát
úgy találja el, hogy az a felsőkarját

érinti, emiatt Wertheim tulszigoruan
ll-est itél, amit Kurilla ll. értékesit.
A második gólt Kovács III., a harma
dikat pedig ismét Kurilla II. szerzi.

Szünet után tovább ostromol az
ETK és a 23. percben Kertes I. közel
ről beállitja a végeredményt.
GySC-ből Szrnkányin és Lőrincen

kivül csak Győri mutatott elfogadható
játékot.

Wertheim nagyon gyengén vezette a
meccset.

Gyse f. hó 26-án rend kivüli
közlo?viílésl tartott. melyen a le
mondások folytán megüresedett

MAFC n.-GYTK 4:2 (3:1)
Vezette, Becskő.

A kél csapat találkozása erős iramu
és eléggé hangos mérkőzést eredmé
nyezett.

Az első perc iramos mezőnyjátékkal
telik el. 5· ik p.-ben Bartil< n. elhuz az
ellenFél védelme mellett és szépen
továbbit Raunak, aki közelről meg
szerzi a vezetést 0-1. 14-ik p.-ben
F. Kiss egyéni játéka folytán kiegyenlit
1-1. 25-ik p.-ben Pickó fejese kerül
védheteUenül a hálóba 2-1. 27-ik p.
ben Tamási kiállitása az esemény.
40-ik p.-ben egy kis védelmi hiba
folytán F. Kiss 3-l-re biztosilja a félidő

eredményét.
Szünet után, 5-ik p.-ben HódQssi

kerül Tamási sorsára s igya GyrK
már csak 9 ember ellen játszik. IQ-ik
p.-ben Bartik ll. berugja a GYTK
második gólját 3 - 2. 35-ik p.-ben
f. Kissnek sikerül egy hosszan előre

adott labdávallefutni a védelmet és
bevágni a 4-ik gólt.

GYTK-ból Porcsalmi, Vatai és a
halfsor érdemel dicséretet.
Becskő igyekezett mindent látni és

büntetni.

Október 3-ki mérkőzések:
Gyomán: OySC-Tarhos Sc.,
vezeti: Becskö Kondoroson :
KTE-GYTK. ve7eli: Nagy. Túr
kevén: TAC-ETK, vereli : dr.
Magyar.

nyereményt sor:;olnak ki, állami felügye
let és ellenörzés mellett. Minden máso
dik sorsjegy nyer. Nyerhető 400.000,
300.000, 100.000. 70.000, 55.000 50.000,
45.000, 40.000, 35.000, 25.000, 20.000,
15.000, 10.000, P, stb., stb., összesen
9,520.000 P készpénzben. Mindenkinek
és minden egyes sorsjegynek egyenlő

a nyerési esélye. Hivatalos árak az I.
osztályra: lis = 3.50 P, 1/4 = 7 P,
1/2 = 14 P, egész = 28 P, tehát vi
szonyai szerint vehet részt bárki Aján
latos minél előbb rendelni bármelyik
főelárusitónál, mert felelősség mellett
kötelesek az üzletfelel&et gondosan és
driszkréfen kiszolgálni, valamint hivata
los nyeremény jegyzéket a huzás után
megküldeni. Fő a szerencse, de azt
is keresni kelJ és nem szabad az alkal
mat elmulasztani senkinek, mert a sze
rencse forgandó és többnyire akkor és

odajön, amikor és ahol a gond. a baj,

a szükség a legnagyobb. Hinni bizni,
remélni kell tántorithatatlanul •••
Ez a legfontosabb az élet számára I

zelet, mert csak ekkor érhelünk
el tényleges eredményeke!."

A gyümölcsfák ültetésekor
miképpen kell megmetszení a
gyökereket, erről ir egy érdekes
kísérlet kapcsán A MAGYAR
GYÜMÖLCS legujabb számában.
egyben ismerteti az angoranyul
tenyésztését, a földi pockok ellen
való védekezés módját, a gyü
mölcsszedés és raklározás teen
dőit, a szeptember havi .teendőket

a gylimö1csösben stb. A képekkel
bőven illusztrált lapból - lapunk
ra hivatkozással - egy alkalom
mal ingyen mutatvállyszámot küld
a kiadóhivatal: Budapest, IV,
Gerlóczi ucca ll.

Akit lefejeztek, mert jegy nélkül
akart moziba nenni. Rendkívül érdekes
riportban számol be Tolnai Világlapja
uj száma Kina misztikus különlegessé
geiröl, az embérről, akit lefejeztek, mert
jegy nélkűl akart a moziba beszökni
és sok más megdöbbentő furcsaságról.
A legkiVálóbb magyar irók novelláin, a
nagyszerű folytatásos regényen és az
érdekfeszitő cikkek dus során kivül
közel száz pompás képet talál az ol
vasó a népszerü hetilapban. Tolnai Vi
láglapja egy száma 20 fillér.

A televfzi6 ui. sztárja: Alpár Gitta.
Rendkivül érdekes illuszráll cikket kö
zöl erről a Délibáb uj száma, amely
nagy terjedelemben és gazdag tarta
lommal jelent meg. Pompás illusztrált
rádiómü,orokat, premierbeszámolókat,
egyfelvonásos szindarabot, szinházi
pletykákat, nagyszerü fill11rovatot és
több mint száz; szebbnél szebb képet
talál az olvasó a népszerü szinházi
képeslapball. A Délibáb e;!y száma
20 fillk

Az UJVllÁG gazdasági lapban
olvassuk, hogy a legjobban és legügye
sebben megszervezelt város Kecskemét.
A vendégfogadásra nagyszerüen beálli
tolt "hírös város" nemcsak meleg és
kényelmes otthont nyujt külföldi vendé
geinek, hanem megragadó élmények
egész sorával teszi felejthetetlenné ma.
gát azok számára. Roppant mély benyo
mást gyakorol az érkező idegenekre

és

GYOMAI UJSAG u_~ uu_ uuuu 'v_u~ u_!~~!.:_~~!~~~
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város képviselői, akik többnyelvü elö-

lT k d 111l1li k adásban ismertetik Kecskemét multját, olyan kijelentést, hogy "Bugacpuszta aemeny e un jelenét, felsorolják látnivalóit és Kecs- legsLebb élményük volt Európában."
kemét gazdasági jelentőségéről tájé-
koztatja öket. Ez a fogadtatás okozza
talán azt, hogya Kecskemétre érkező

külföldi nem idegennek, hanem ven
dégnek érzi magát a "báráck" városá
ban. A magyaros szíveslátáson kivül
nyujt is valamit Kecskemét. Bugac
pusztán ugyanis olya lenyügöző prog
rammal várják a külföldieket, amelyről

a Kecskemétre érkező amerikaiak és

A mult században nehány forinttal
gondnélkül és jól lehetett élni; de most,
amikor a földmívelés és az ipar tulter
melést produkál, miáltal minden szük
séges áru fölöslegesen áll rendelkezésre, .
minden cikk mégis olyan drága. A ká
vét a tengerbé öntik, a disznókat buzá
val eletik, de sok embernek még a leg
szükségesebbre sem telik, mert nincs ke
reset és pénzhiány van mindenütt. A sok
kongresszus, a végnélküli konferenciák
dacára, hiányzik még mindig a megváltó
Messiás, aki a borzalmas háboru és
rettenetes béke által előidézett sulyos
helyzetnek véget vessen.

Egyetlenegy demokratikus, reális in
tézmény van, amely által szerencsés
esetben bárki uj élet alapjait hozhatja
helyre, vagy indithatja meg és a rendes
életmódját érheti el. Ez a m. kir. osz
tálysorsjáték, számos és óriás nyeremé
nyeivel. Sokezren biztositottak már ma
guknak egy sorsjegy vétele által gaz
dagságot és gondtalan életet.

Október 16-én délelőtt fél 9 órakor
kezdődik az uj sorsjáték, ismét 43-OOO

A Békéscsabai Orvosi Kör októ
ber 5-én, 18 órakor, a kórházban tu
dományos összejövetelt tart, melyre
a gyomai és endrődi orvosokat is meg
hivták. Előadást tartanak: Becsey, Ma
tusovszky, -vitéz Szen1tornyay és fisch
mann orvosok.

Német élősertés kivitel. Megál
lapodás köttetett, a németekkel 15.000
drb. éló mangalica sertés 1937. október
31-ig való ki:;zálJitására, olyan ár mel
letl, ami végeredményében 90 filléres
ab gazdasági árat jelent, Az alsó suly
határ egyelőre 130 kg.-ban van meg
állapilva, ez azonban a Külkereskedelmi
Hivatal által megváltoztatható.

Aluminiumtük gyártásA I a ren
dezkedik be a Weiss Manfréd
gyár.

A békéscsabai Rudolf-reál·
gimnázium felügyelöjévé a békés
csabai ev. egyház presbileriul11a
Medovarszky Mátyás, Békéscsaba
város föjegyzőjét választotta meg.
Medovarszky főjegyzőt a tavalyi
gytimölcskiállitásról ismerik töb-
ben Gyomán. Ö volt a kiállítás
rendezője.·

A magyar gyógyszeráruknak
és vegyészeti cikkeknek Belgium
ban keresnek piacol.

Huszezer pengőt kap Békés
csaba a kormánytól tanyai ulak
épitésére.

Bud János mondta most Bé
késcsabán: "A tiszántuli búza
pedig csak akkor tarlhatja meg
elsőbbségét, ha gazdáink átlérnek
aminöségi búzatermelésre. " "Ne
künk fokozollabban kell dolgoz
nunk, mínt más nemzeteknek.
Arra kelJ törekednünk, hogy minél
többel vegyünk kí a földből"

"Mussolini egy egységes elgondo
lássa!, a nemzeti érzés felkorbá
csolásával valóságos új világot
leremtelt Olaszországban. - Mi
nem tudnánk ezt megtenni? Az
alkotás és a cselekvés szellemé
nek kelJ megszállnia ezt a nem-



r---------------,I STANDARD rádió I
i a magyar rádiógyártás büszkesége. i
I Egyedárusitó: Benjámin István. I
I G Y O M ~. N: Fekete Lajos .müszerész Uzletében. i

ENDRÖNON: a Homoki féle emeletes házban. !
i Kérje dijtabn bemutatását! I
~--~----~-------~

Endrőd -Oyoma-Szeghalom-Berettyóujfalu:

Eladó: 2xl1 hold tanyával őzeden

- 6 hold udvarnokban -38 hold
görögiilláson - 30-22-20-15-10
hold póhalmon. -Keresek megbizóim
részére 2 fertály keselyősi szántót kész
pénzfizetéssel, Izsó Balázs ingatlan
közvetitő, Gyoma. Telefon: 50.

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
Felelős üzemvezető: Wallach Mihály.

ublikáció
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HIRDESSEN
LAPUNKBANI
~U8U~

Csávázás
a HOM BAR-ban

A bánkuti vetőmagbuza akció kereté.
ben a porzolt száraz csávázószer alk.. l
mazására is alkalmat adunk gazdáinl(
nak és lehetővé tesszük, hogy bárki
megcsávázza a vetömagbuzáját, méD'
ha az nem bánkuti buza is. Egy mé::
termázsa buza csávázásához 70 fillér
értékü porzolt kell, ezt és a dobhasz
nálatát ezért az önköltségi összegért
igénybe veheti bárki a HOMBÁR szö
vetkezet telepén.

Magas foku, zamatos rizlingbor
literenként 40 fillérért kapható Ke

- rekes Károly borkereskedöné1.

Rozsot vetésre ad buzáért cserébe
Kató Lajos jegyző. x-5

A Gyomai Termelők Szövetkezete
föüzletében Jeget korlátlan mennyi
ségben lehet kapni. 2-2

özv. Csapó Istvánné Petőfi utca
35 számu háza eladó. 2-2

Egy j6 hangu Schunda féle
pedálos cimbalom eladó. Cim megtud
ható a szerkesztősé~ben. 2--2

Beinschr6th Testvérek Szilágyi
Dezső utca 46 szám alatti lakosoknak
egy öntözésre alkalmas benzinmolor
szivattyuval együtt eladó. 1-1

Egy 8 soros nagy cserépkályha
Szabadság-tér 5 sz. alatt elad6. 2-I

Egy kalor és egy cserépkályha
eladó a Máday gyógyszertárban. 2-1

rRRfllftfiftmU,nRfHIt
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IOlCSOBB A BOR I
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I .egy liter kadarka vagy ,
fehér f,ejtett ujbor SOItVa,d
kert állomásra kiszálJitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis

I
50 literen felüli rendeléstI
fogadok el. Hordót dijmen-
lesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkül-

I
dés utánvéttel. Egy pengőI
levélbélyeg ellenében kUI-
dök mintát a borból mln
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés,

I
tiszta, tökéletes zamatuakI

és n e m savanyuak.

xékely Ferenc kft.
fajborpincészete

Soltvadkert, Pestmel':ve.
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érk. 622
ind. 6.10

HIRDETMÉNY
A gyulai kir. WI vényszék, mint bir

tokbiróság közhírré teszi, hogy Endrőd

község kisajátit6nak Balogh Istvánné
szü\. Timár Etei budapesti (Szabolcska
Mihály ut 18 sz. fszint 3.) lakos kisa
játitást szenvedet! elleni ügyben a kár
talanitási tárgyalást Endrőd község
házához 1937. évi október hó 8
napjának, d.e. 1 O órájára kitUzte
és erre az érdekelteket megidézte.

Távollevő és ismeretlen érdekeltek
részére dr. Tóth István endrődi ügyvé
det kinevezte. Az érdekeltek elmara
dása a kártalanitás fölött való érdem
legesen hozandó határozatot nem
gátolja.

Az egyéni értesilésnek elmaradása,
vagy a tárgyalásról való elmaradás
miatt igazojásnak helye nincs.

Kir. Törvényszék.
Gyula, 1937. évi szeptember hó 5.
Sinka Endre s.k. tvszéki t. elnök.

A kiadmány hiteléül
Kovács ·Albert
irodaigazgató.

Gyoma község
ingatlanforgallD.a

Tóth Vilma (volt Márton Lászlóné)
gyomai lakos vett 1/2 rész lakóházat
Tóth Imréné K. Kovács Teréz gyomai
lakost61 ápolás és gondozásért.

Szerető Károly és neje Homok
Emerencia gyomai lakosok vettek l
hold 1415 négyszögöl pusári szántót.
Pilc András gyomai lakostól 1300
pengőért.

Tóth Vilma (volt Márton Lászlóné)
gyomai lakos vett 1/4 rész lakóházat
Tóth Teréz Sebők Jánosné gyomai
lakostól 300 pengőért.

Endrőd templom-tér érk. 17.5'
Gyoma" t 17.

34
Szeghalom p. u. 16.38
Berettyóujfalu p. u. • 14.00

"községháza ind. 13 óO

P 2.30. Berettyóujfaluba P 5.10.
P4~ "P9~

Gyoma-halmagyi Olvasókör és Perjés.

ind. Gyoma p. u. .
érk. Endrőd templom-tér

Viteldlj: 50 fillér.

Endrőd-Oyoma-Püspökladány-Debrecen:

17.38
17.51\

6.10 ind.

6.
36

~7.?:1
857
9.03 érk.

Menet-jegy: Szeghalomra
Menettérti-jegy:

Feltételes megállóhely:

Rendkivüli közgyülés. A 8al-! A gyulai kir. törvényszékiöl.

lai Legeltető Társaság f. évi Ki. 657/1937-6. szám.

október hó 3-án délutá 2 óra
kor a kÖl.ségháza tanácstermé
ben igen fontos tárgysorozat
tal rendkivüli közgyülést tart.
- A vezetőség eudon is meg
kéri a tagokat, hogy a saját
érdekükben kivétel nélkül je
lenjenek meg.

"MAvAUT" T É L l AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. október 3-tól 1937. május 14-ig.

Gyoma-Endrőd:

Címváltozás bejelentésénél kér
jük az előbbi dmn. közlését is.

Értesités
Ezenel értesitem a nagy

érdemű közönséget, hogy el
váUalom bármilyen rossz ála
potban lévő kályhák és tűzhe

lyek teljes rendbe hozatalát és
ujonnan samotirozását, bár
milyen rendszerii és sok tüze
léssel járó kályhákat és tűz

helyeket, átalakitom a leggaz
daságosabb tüzelésre, azon
kivül felajánlom mindenkinek
aki óhajt a tüzelő anyaggal ta
karékoskodni és jó meleg szo
bát élvezni, az szereltesse be a
a . (sajátom) szabadalmazott
NEOKALOR fütőtestet, amivel
SOOjo-kal több meleget nyer és
nem csak a kályhára k<izvet
len lehet használni, hanem a
falon át a másik helyiségei is
lehet vele melegiteni. Szives
pártfogást. kér tisztelettel:
Herdy Ferenc lakatos' mester,
Jókai ut 8 sz.

6.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 17.50

6.
36 l Gyoma " . t 17.

32
7.28 Szegh210m p. u. . 16.38
8.42 Püspökladány 15.23
9.19 HajduszoboszIó : : : 14.43
9.ó5 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 14.10

Menet-jegy: Elldrődre -.50 Menettérti-jegy: Endrődre -.80 P
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus70boszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti-jegy:" P 4.-. " P 10.50. " P 12.50.

olcs6n és szép kivitelben készit a

HUNGÁRIA..NYOMDA
Gyoma, Kossuth Laios utca 66 sz.

MO

A gyomai kir. járásbiróság,
mint telekkönyvi hatóságtól.
3268/1937. tk. sz.

Arverési
hirdetmény- kivonat

Békéscsabai Takarékpénztár Egyesület
végrehajtatónak Bari Elek (nös Homok
Krisztinával) végrehajtást szenvedő el
len inditott végrehajtási ügyében a
telekkönyvi hatóság a végrehajtási ár
verést 300 P tőkekövetelés és járulékai
behajtása végett az Endrőd községben
fekvő s az endrődi 354. sz. betétben
A + i. sorsz. 2319 hrsz. 967 öl terü
letű, álmosdomb dülőben levő, végre
hajtást szenvedett nevén álló szántóra
589 p 50 fill. - az endrődi 268 sz.
betétben végrehajtást szenvedett nevén
álló A + 1 sorsz. 2320 hrsz. 127 öl
álmosdomb dülőben levő szántóra
747 p 50 fill. ugyanezen betétben A
+ 2 sorsz. 2363/1 hrsz. 1192 öl, álmos
domb dülőben levő szántóra 484 P ki
kiáltási árban.

Az árverést 1937. évi december hó
29 napján d. e. 9 órl$kor Endrőd

községházánál fogják megtartani.
Az árverés alá esŐ ingatlanokat és

pedig a csatlakozottnak kimondott
Békésmegyei Kereskedelmi Bank rt.
érdekében az egyes ingatlanokat a ki
kiállási ár 2/3-nál, mig a Békéscsabai
Takarékpénztár Egyesület végrehajtató
érdekében a 2363/1 hrsz. ingatlant
600 pengönél alacsonyabb áron eladni
nem lehet. (5610/1931. M. E. sz. rend.)

Bánatpénz a Idkiáltási ár lOD/o-a,
amelyet a magasabb igéret ugyanannyi
O/o-ára kell kiegészíteni.

Gyoma, 1937. évi szeptember hó 5 n.
Dl'. Molnár sk. kir. jb.

A kiadmány hiteléül:
Ugor kezelő.

1937. október 3-án
vasárnap, fél 7 és 9 órakor.
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Korona Hangos Mozgó Endrőd

lakodalmi meghiv6kat

RÖKK MARIKA
boszorkányos

táncmutatványai

önnyü
lovasság

Szép magyar vonatko~

zású hangosfilm.

FŐSZEREPLŐI<:

Rökk Marika, Heinz v. eleve,
Fritz Kampers, H.A. Schlettow,
Sima Oszkár, Lotte Larring.

Nagykiállitású,
látványos film!

AZ UFA MESÉL
énekes-táncosfilm

Magyar Világhiradó
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ELÖFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre \'30 r, fél évre 2-60 P, Egész évre 5'20 P.

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

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

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y 1). M a. Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdete&
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Anémet példa itt azt mutatja,
hogy egész kevés pénzért is
lehet szép és izléses tárgyak
közt lakni, de szakmabeli irá
nyitás kell hozzá. Melyre sze-
rényen szeretnem felhivni
mindkét fél figyeimét.

a fiistgyertya. Közben egy iel
tünést nem keltő favázas nád
fonatu gunyhót gyujtott fel egy
tüzoltó, hogy bemutassák a
mozdonyfecskendő müködését.
A száraz nád gyors terjedéssel
borult lángba. Már teljesen
lángban állott az építmény,
amikor a vizsugárral megtá
madtáka tüzet és pillanat
alatt, mintha borotvával vágták
volna le a lángoló nádat, csak
zsarátnok borította a földet és
egypár pásztázó sugárral a fa
bordákról is leborotválták a
tüzet.

A szép látványon kivül a
hatásos tüzoltás is lelkes tapsra
ragadfa a közönséget.

Diszmenet
A szépen sikerült bemutatót

méltóan fejezte be a Szabó
Józ~ef tüzoltóparancsnok veze
tése alatt diszmenetben elvo
nult tiizoltószakasz, amelyben
az endrődi tüzoltókon kivül az
endrődi leventetüzoltók és a
gyomai tüzoltók is résztvettek..

Ünnepi vacsora
az ipartestületben

Este 8 órakor 300 terHékes
~vacsora volt az ipartestületben,
ahol az első beszédet Kovács
Ignác ipartestületi elnök mon
do Ua, a tőle megszokoU gördü
l ékenységgel és tartalmassággal.
Üdvözölte a legnagyobbrészt

A délutáni
tüzollóünepély·

A tüzoltó ünnepet délután 3
óra után kezdték asportpályán.
Dévényi Lajos vármegyei- és
Wagner Márton járási tüzren
dészeti felügyelőket Szabó Jó
zsef tüzoltóparancsnok fogadta
a tüzoltószakasz élén. A szép
napsütéses időben először a
leventék végeztek sikerült isko
laszerelést. azután a mezőbe

rényi versenyen elsődijat nyert
csapat végzett mozdonyszere
lést, még amezőberényi időnél

is jobb teljesítménnyel.

Gyujtóbombák
bemutatása

Szabó József parancsnok rö
vid ismertetést adon a gyujtó
bombákról és a kézioltókészü
lékekről. Szemlélte1öen mutat
ták be ezeknek a gyakorlati al
kalmazását. Különösen a bom
bák adtak veszélytelen izelítőt,

ezekből is a fiistgyertya keHeIt
borzongató hatást. Káprázatos
füst- és szinhatásokat . nyujtott

Nálunk ez a réteg magára van
hagyva és ki van szolgáltatva a
sajál tudatlanságának, ami nagy
anyagi kár, az iparosokra is.
Csak az áruházak gondolnak
erre a közönségre és ellátják
kevés pénzéért bóvlival.

szivesen megyek külföldre, de
most mégis eszembe jutnak II

német szaklapok és kiállítások,
ahol az egészen kis jövedelmü
polgár is lakik, annak is kiál-
litanak olcsó, de a célnak meg
felelő és izléses tárgyakat.

z Ö éntes zoltótes I
mezőbe ényi és a dalárda mis I i

gyözelmét ünne elte sárna
n

A községi képviselőtestület diszgyülésen fejezte
ki elismerését a tüzoltótestületnek

Örömmel állapitjuk meg, hogy Iképen a most nyáron Mezőbe
Endrődéletében örvendetes vál- rényben tartott versenyen elért
tozás történt. Lendületes élet első hely az egész község lakos
folyik a községben. Közigazga- ságának köszönetét és háláját
tási, gazdasági; vallási, társadal- szerezte meg a tüzoHó testület
mí téren csupa mozgás, csupa vezetőinek és tagjainak, amit
munkálkodás folyik. Nagyszerü a képviselőtestület egyhangu
célkitüzések, okos kezdeménye- lelkesedéssel határozatban ki
zések, lendületes akarások tö- is mondott.
möritik az embereket. Mind
ezeknek a jótékonyhatása ab
ban is vetitődik a szemlélő elé,
ha az egész község lakossága

.előtt nagy szeretetben és becsü
lésben álló Harsányi László fő

jegyző akár a jegyzők várme
gyei egyesülete, akár a községi
tüzoltótestület, akár a dalárda,
akár más aktuális alkalomra
hivja össze alakosságot, apraja
nagyja elmegy és lelkesedéssel
vesz részt az ünnepélyen.

Igy láttuk ezt október 3-án
is, amikor a község két ked
venc alakulatát, a tüzoltólestü
letet és a dalárdát ünnepelték.

Képviselőtestüieti

diszgyülés
Délelőttmajdnem teljes szám

ban jelentek meg a község
képviselői a diszgyülésen, ame
lyen az egyetlen tárgy az end
rődi tüzoltótestület érdemeinek
elismerése volt. Az előteI:iesz

teU indítvány fels~rolta a tes
tület utóbbi időben elért jelen
tős eredményeit a vármegyei
tüzollóversenyeken, de különös-

Néhány szó
az ipari vásárról
Már hirmondója sincs a szep

tember végén bezárult ipari
kiállitasnak. A liget pázsitja, tái
feUélegzenek, a vásári lárma,
nyüzsgés, zsufoltság elvándorolt
vissza, a városba. Egész kocsi
karavánok vonuHak butorral,
mivel megrakodva, napokig a
zárás után.

A jó vidéki látogatók is,
megkönnyebbült zsebbel, haza
utaztalr. A kiálIitók azonban
pénzt és megrendelést is vihet
tek haza. Nehéz is volt ellen
állni a kiállítás ezer csábításá
nak. Megelégedéssel jártuk a
szük vásári utcákat, minden
pillantás arról győzőtt meg,
hogy a magyar iparos európai
nivón áll, helyenként elől. Ci
pőink müremekek Üveg vitri
nekben csillogtak aszinben,
anyagban, formában izléses,
nemes munkálL Nehéz ·leheteU
a biráió helyzete. Háziipari
produktumaink szédítő mennyi
ségben jönnek mindeg a vá
sárra. Akadnak még szép, öreg
holmik is közte, de a friss ter
mésü anyag is izlésesen deka
rálja a magyar otthont Persze

. az asszonynép a legtöbb időt

itt tölti el. Alig is lehet elsza
kadni a remek irásos, vagdalá
sos munkáktól, szebbnél szebb
erdélyi pokrócoktól, csabai
szürmintáktól

Néhány mezőturi, kevi, csa·
bai ismerőst is meg kellett lá
togatni. Sajnos, gyomai iparos
nem volt a kiállitók között.

Hatalmas tábora ·voH az asz
talos, müaszlalos kiállitóknak.
Mindenki meglalálhatta az iz
lésének megfelelő modern, an
tik, müantik butort. Eltekintve
nehány szellemes butortervtöl
és izléses enteriőrtől, a butor
halmazmeglehetösen egyhangu.
Aféle kissé nagyzoló, polgári
hálók, ebédlők előirás szerint.
Lenyügözőek és megközelithe
tetlenek, legalább is vékony-·
penzü emberek számára. Sehol
sem láttam pl. kishivatalnok,
vagy munkás, vagy pláne pa
rasztszobát, ami egyszerü, cél
szerü és olcsó lett volna. Nern
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A OMBÁR
szövetkezet és a Schaffer testvérek

nem vásárolnak közös számlára

1937 október 9.

iparosokból álló tüzoItótestüle
tet és dalárdát, valamint a meg
jelent vendégeket. Utána dr
Libényi Béla ügyvéd mondott
lendületes felköszöntőt, ismer
tette a romaiaknak, mhit az
első tüzrendészet megterem- Több izben hallottunk olyan
töinek érdemeit. A nagy tetszés kijelentést mintha a HOMBAR
után általános közóhajra Cser- szövetkezet és a Schaffer test
nus Mihály apátplebános kö- vérek bevásár1ásai közös szám
szöntötte fel a dalárdát a tőle lára történnének. Megkérdez
megszokott magasszárnyalásu tük ·Wagner Mártont a HOM
beszéddel, azután Harsányi BÁR szövetkezet ügyvezető
László főjegyző a tüzoItótestü- igazgatóját, igaz-e €z a hir?
letet és dalárdát költői reme- A követkE!ző felvilágositást
kelésü beszéddel köszöntötte kaptuk: A Mezőgazdasági Köz
és végül Dévényi Lajos vár- raktárak tavaly is és az idén
megyei tüzrendészeti felügyelő is kibéreIték a Hartenstein-féle
mondott izzóan hazafias nagy- magtárt. Tudni kell, hogy
hatásu beszédet. Befejezésül a Mezőgazdasági Közraktárak
még Szabó József tüzoltópa- nem gabonavásárló cég. banem
rancsnoknak kellett az általá- közraktár és a Hartenstein-féle
nos óhajnak engedni és felszó- magtári azért bérelte ki, hogy
lalni. Elhárított magától minden abban pénzért tárolásokat esz
elismerést, mert ő csak a kö- közöljön.
telességét teljesítette, azonban A Schaffer testvéreknek van itt
megemlitette, hogy illetékes egy bizományos vásárlójuk, de
helyen bizony nem mindig vol· magtáruk nincsen és igy ők

tak a legjobb megértéssel, pedig a Mezőgazdasági Közraktárak
amikor a tüzoltóságnak valamit gyomai közraktárában tárolják
kérnek, akkor tulajdonképen a a bevásárlójuk által vásárolt
község érdekeit szolgálják. gabonát, amiért természetesen

Megállapitjuk, hogy nagYOD tárolási dijat is fizetnek a köz
tartalmas és lendületes beszé- raktárnak. Ugyanigy vásárol
deket hallottunk e vacsorán. Vincze József kereskedő is
Ezeket a beszédeket bármilyen Gyomán és szintén oU tárolja
kényes igényü hallgatóság előtt a terményét és szintén fizet
is nagy hatással mondották tárolási dijat. És ha magánem
volna el a felszólalók. Méltók berek akarnak oH tárolni, azok
voltak a beszédekre az ünnepelt Iis megtehetik ezt, ba megfizetik
egyesületek és a hallgatóság is. a tárolási dijat. De ebből nem

következik, hogy a közraktá
rakban tárolók közös számlára
dolgoznak.

Akik a HOMBÁR és Schaffer
testvérek együttmüködését ter
jesztik, e hiresztelésükettalán
azzaL v-3.lószinüsitik, hogy több·
ször járok át a Hartenstein-féle
magtárba és olt látnak engem.
Napontajárok a magtárba, mert
a lYlezögazdasági Közraktárak
kal üzleti összeköttetésben van
a HOMBÁR szövetkezet, de az
ott . tároló és a fent emlitett
kereskedőkkel még csak üzleti
összeköttetésben sincs a szö
vetkezetünk, nemhogy közös
számlára dolgoznánk.

Csak mosolyogni tudok ezen
az olcsó trükkön, amely a szö
vetkezetünket igy akarja gyen
giteni. Mi többre értékeljük a
gazdáink tis7.:lánlátását és tud
juk, nekik meg van a helyes

GYOMAI UJSÁG

véleményük a HOMBÁR szö
vetkezetröl és nem hagyják ma
gukat félrevezetni.

Orbók József end
rődi igazgató-tanító
nyugalomba vonul
Ritka eset, hogy egy köz

tisztviselő olyan általános meg
bessüléssel vonulhat nyugalom
ba, amint ezt Orbók József
endrődi igazgató-tanitó teszi.
Fárasztó 33 évi tanítóskodás
után,de még most is csak a
megrongált egészségi állapota
miatt hagyja abba Orbók igaz
gató a tényleges szolgálatot.
Nem is tudjuk őt elképzelni,
hogy egyszerre elvonuljon End·
rőd közéletéből, aki szerényen
és csendben eddig mindig de
rekasan vette ki a részét-ebből

is. Hogy Orbók Józsefet meny
nyire tiszteli és becsüli Endrőd
népe, kiemelkedően kitűnt a
kedden este, az ő elbúcsuz
tatására rendezett banketten

LÁTOGATÁS
A VAKOK INTÉZETÉBEN

A Népmüvelődési Bizottság
tanulmányi kirándulásai kere
tében meglátogattuk a Vakokat
Gyámolitó Országos Egyesület
Székházát a Hermina utcában.
Lehettünk mintegy százan, fér
fiak, nők vegyesen. A felügyelő

fogadott bennünket,

A vakok ez intézete körül
belül 42 éve létesült abból az
eszméből, hogy egy Molnár
nevezetű vak ember, aki csak
tavaly haU· meg ugyanott,--":'
hajdani lakásán, hogy el ne
unja magát, összehivott két,
három hasonló sorstársat. Majd
mikor ennek hire terjedt, mind
többen és többen vetődtek

össze "kaszinózni" úgy, hogya
kis lakás utoljára szűlmek bi
zonyult s külön helységet kel
lett bérelni. Szivesen adták rá
össze a fiUéreketHovalovább
eljutott ennek hire a magasabb
körökbe és tudomást szerzett
róla Imrédy volt pénzügymi
niszter édesatyja is, ki annak
idején egy nagybank igazgató
ja volt. A humánus szivü em-

Mányiné Prigl Olga.

ber felkarolta az eszmét, pro
pagandát csinált, állami szub·
venciót eszközlt ki, felhivta rá
a társadalom figyeimét s az
eszme lassanként testet öltött.
Közel a városIigethez, csöndes,
tiszta légkörben megszületett a
Vakokat Gyámolitó Országos
Egyesület székháza.

A közös tiszta hálószobák
megtekintése után az ebédlőt

néztük meg) a hosszú asztalok
kal és egyoldalra felállitott
széksorral, mely utóbbi a köny
nyebb tájékozódást szolgálja.
Az n étlap" igazán kielégitő.

Hetenként kétszer három tál
étel, a többi napokon is hússal
vegyes rendes polgári koszt

Tovább haladva a műhelye

ket néztük meg, a kefe és sep·
rőkötéssel foglalkoztató terme
ket.

MeghatoU, halk lépteinket
mély csend togadja, legföljebb
pár helyt dudolás hallatszik. A
világtalan szemek lehunyva,
vagy sötét szemüveggel takar
va, de az arc nyugodt és vi·

dám. Gyorsan siklik a fürge
ujjak között a gyökér, a cirok
s már elégedett tapogatás után
kész is az uj munka. Még csak
itt áldás igazán az elfoglaltság
mindent zsongító varázsa. A
"munkások" 25 pengő havi
dijat fizetnek az ellátásért, a
kezdőket azonban teljesen in
gien veszik fel, ha családjuknak
nincs módjában értök fizetni.
A 25 pengőn kivül pénzt is te
hetnek félre, mert a vakok
munkája 75 százalékig arány
ban áll a teljesen ép érzékü
emberek munkájával, sőt egy
egy ügyesebb kezű 100 száza
lékig is utoléri. A munkaidő

délután 4 órakor befejeződik,

mely után zene, olvasás követ
kezik a külön olvasó és zene
termekben. Van napi ujságjuk

.is, természetesen a kézzel va
ló tapogatási olvasáshoz irt ki
lyukasztott nagy nyomtatott
hetükkel. Lelkes bentlakók igy
hosszú regényeket irnak, vagy
is kopogtatnak le apródonként
az intézet számára.

Érdeklődtünk a rádióban
sokszor élvezett "Homérosz"
dalkör iránt. Rögtön be is mu
tatták a primadonnát: Vilmát.
A felügyelő csak igy szólította.

Vilma mélyen elpirult, s zava·'
raban még jobban gyűrte, gyö
möszölte a munkában levő

seprő fejé!. Szép fehér kerek
arca volt, a feje hátrakötve
babos, piros kendővel. Vajjon
ösmerte-e ennek a szinnek a
fogalmát ? Az a 250 embertár
sunk aki ill menedéket és
megbecsülést talál, a teljes sö
tétség birodalmában él és dol
gozik. Vagy ugy született, vagy
később lett azzá.

Még átmentünk a ~Homé

rosz" Vakokat GyámolHó Moz
gó szinházba, ahol azelőtt, a
néma film idején, az intézet
Lakói szolgáltatták a zenét. Ma
ez tárpytalan. Az eszme azon
ban él és fejlődik karöltve az
Ajtóssy-Dűrer utcai Vakok Jó
zsef Nádor kir. Országos Inté
zetével, ahol szegénysorsu. és
nem teljesen vak, csupán csök
kent lálásu gyermekeket is dij
talanul felvesznek, tanitják, or
vosolják öket, sőt a négy pol
gári osztályt is elvégeztetik ve
lük, högy visszaadják öket a
társadalomnak s kenyeret adva
kezükbe, megmentsék őket a
koldulástóL

A jó Isten keze vezeti őket

tetteikben.



zuperf08zfát lD.ütrágya álland6an JÜJlpható a Wagner
MArton Fiai fakereskedö cégnél

HANKÓ MARTON TANÁR
időjóslata október első felére

CEGLÉD

faisko1ájánál rendeljen

Arjegyzéket ingyen kiHd!

Budapesti iroda: IV., Vörös
Pálné utca 8. félemelet II.

T e I e fo ri: 18-83-31.

Vaj c § o In a g o l it t
kg.-l{ént P 2.60""tól feljebb

csinos nyomással szálHt
HUNGÁRI A-NYOMDA

Gyol11a, (Wagner-fatelep).

en fE

DMé

Gyümölcsfát
Rózsát

örökzöldet
Fenyőt és

Diszcserjét
Diszfát

Szőlővesszőt stb.

csak az
UNGHVÁRY LÁSZLÓ

faisko1a szőlő és bor~

ga2:dasági r.t.

felhősödésekel, s esőket, gyen
gitik a még gyakran fellépő

erősebb hősugárzások hatását.
Igy a nappali hőmérséklet a
hónap közepe felé rendszerte
lenül ugyan, de fokozatosan
csökkenni fog, bárha napi kö
zépértékben még mindig a
12-16 fok fölött marad. Októ
ber 6-11 napjain a délutáni
és esti órákban várhatók a
legnagyobbmérvű hőcsökkené

sek, élénk északkeleti légáram
Iások és részben esőzések miatt.

Igen enyhék lesznek az éj
szakák október 1-7 és való
szinüleg október 13 -14-re vira
dó éjjeleken, amikor - éppen
éjfél idején - meleg déli lég
áramlások lépnek fel s részben
esőzést okoznak. A legerősebb

éjjeli hőcsökkenések főleg ok
tóber 8-ra 9-re virradó éjjele
ken, főkép a kora hajnali idő

hen várhatók, amelyek helyen
ként s. főleg a hegyeken hava
zásokat is okozhatnak.

Ami az esözéseket általában,
valamint a nagyobbmérvíi fel
hősödéseket, boruIásokat, bő

vebb esőket és néha élénk sze
lektől kisért zivatarokat illeti,
mindezek igen változatos mérv
ben napról-napra be fognak
állani, de túlnyomóan csak
kisebb csapadékokat okozva.
Országos viszonylatban is e te·
kintetben a kritikus idők kö
zé tartoznak október 2 3 4 és, ,
főleg 8, 9, amely napokon a
késő délutáni és esti órákban
aránylag a legrosszabb idöt
várhatjuk. Többé-kevésbbé csa
padékosak lesznek: október 5
9 már a reggeli, vagy II déle
lőtti órákban, október 13 és 14
úgy a reggeli, mint az esti
órákban.

gyarországon magyar emberek,
akik baráH és elvi közösség
révén jobban tudnak összetar
tani, mmt mások. Egy indiai
közmondásból meritettem azt
a hitet, hogyha tizenkét ember
naponta csak egyszer és teljes
lelki egyensulyban feltekint az
égre és mindig ugyanazt a
csillagot keresi, hatalmat je
lent. És hogyne jelentene ha
talmat nálunk, ahol két tehet
séges ember egy hétig sem tud

becsületesen egy uton haladni.
Ennek az indiai mesének alap
gondolatán nyugszik az én és
barátaim ereje, mely soha nem
fog mást szolgálni, mint a
nemzetet."

Ébényi mérnök Gyomától és
búcsuzásakor megismételte szer
kesztőnknek azt a régebbi igé
retét, hogy irásban is szivesen
ad felvilágositást, csak fordul
junk hozzá. Ezzel a nagylelkü
igéreUel élni is fogunk és már
most kérjük a gazdáinkat,
mondják be a HOMBÁR szö
vetkezetnél azokat II kérdése
iket, amelyekre választ szeret
nének kapni.

Ébényi Gyula mérnök urnak
pedig ezuton is köszönetet mon
dunk aszives fáradozásaiért.

yula
emlékezete

ömbös

Ébényi Gyula kir. vegyész
mérnök befejezte a gyomai ha
tárban neki kijelölt talajfelvé-.
teleket és ezzel az ezévi külső

munkálatai! be is fejezte.

Ébényi Gyula mérnök kelle
mes emléket hagyott gazdáink
nál, mert ugya tanyák közötti
munkálatai végzésekor, vala
mint bent, a községben, a hoz
záforduló gazdáknak készséggel
adott véleményt és felvilágosi
tást a földjeikről, sőt tanácsok
kal is ellátta őket.

Október 5·én bucsuzott el

Október 6·án volt egy éve
annak, hogy Gömbös Gyula
miniszterelnök hirtelen elhunyt.
Még ellenségei is elismerik,
hogy ki-váló ember volt, akinek
hatása hosszú ideig érezhető

lesz a magyar közéleten.
Az évfordulón Gömbösnek

egy Milotay Istvánhoz iroU le
veléből idézzük:

"Te ismered barátaimnak
nagy részét. Te tudod legjob
ban, mennyire fáj nekem a
keresztény faj védelmi tábor
kettévállása, hiszen a fajvéde
lem problémáinak sürgős meg
oldása fontosabb szinte min
den közjogi kérdésnél. De hál
Istennek, vannak végre Ma-

Ébényi Gyula
kir. vegyészmérnök

befejezte gyomai talaj
felvételeit

Bevált a szeptemberi prognózis

Elsején jelent megHankó Már- a 20 22 foliOt is felülhaladja s
tonnak, az európai hirü aszt- főleg október 2 és 3 napjain a
rometeorológusnak az "Uj Ma- 27-28 fokot is tulhaladja. Eze
gyarság"-ban október havi idő- ken a napokon országszerte
prognózisa, amit az alábbiak- szép, napsugaras idő, valóságos
ban közlünk. nyári hőhullám alakulhatna ki

Magyarországon október első országszerte, ha az egyidejüleg
felében változékony, általában feUépő hűvös légáramiások he
enyhe és nedves idő várható. lyenként borulásokat és esőzé

A nappali hőmérséklet október seket nem okoznáuak. Még
2, 3, 4 és 5 napjain igen erős, nagyobb mértékben ütköznek
déli meleg légáramiások követ- össze a meleg és hűvös légá
keziében helyenként boruláso- ramlások október 6-15 napja
kat és esőzéseket, nem ritkán in s okoznak kisebb-nagyobb

Az lelt a vétkem, hogy
Gazdúm felesége
Kijölt a szárnyékhoz egy halk
Lopott ölelésre.
Este jött a lelkem,
Hogy senki se lássa,
~. egyszer a számadó mégis
Olembe találta.

Nem lett baj, de később

Rosszra vitt a csókja,
Birkát lop/am, mert pénz kellett
Selyem viganóra.
Lelkemre se vettem
Egl'-két agg jószágot . ..
Korhely ura rá se nézett
S rong}'os volt az áldott.

résztvevők nagy számából. A
Népház nagyterme tele volt
Orbók József lisztelöive1.

Az első felköszöntőt Csernus
Mihály apátplebános mondotta
és példás jellemzéssel értékelte
a jubiláns· érdemeit. Szép di
cséretet kapott még Orbók
igazgató a vármegyei tanfelü
gyelő felszólalásából is. Sok
szép köszöntő hangzott még el
és mindenikben csak dicséret
tel emlékeztek meg az ünne
peItről és kérték őt, hogy to
vábbra is vegyen részt Endrőd
közéletében.

A jól sikerült vacsora után
a fiatalság táncra perdült és
kedélyes mulatással fejezték be
a szépen sikerült estét.

Nincsen anya-asszony,
Aki hazavárjon,
Arva jajjal a- vándorok
Örök utját járom.
Szememből a búna!
Sikkadt csöndben kéklik,
Szívemet a virdgok is
Sirdogálva nézik ...

A TOLVAJ JUHAsz
KESERVE

Bartha András verse.

Se kicsi hajlékom,
Se mező, se kampó,
Nem nyílik a pusztán nekem .
Többé lányos ajtó.
Suhancságom csendjén
Fekete a bánat,
Dér fullánkos szelek t~oÍk

Hófényü subámat.

Számadóm csak nézet!
És szippantott egyet.
Kitudódott minden bún és
Nekem lógni kelleti.
Földönfutó lettem,
De azt nem is bánom,
Azt oz elvert szegérlY asszon)'t,
Siratom, sajnálam ...

S most, hogyavirágon
Szelek muzsikálnak,
A majorba tere/tük be
TeleIni a nyájat.
Szt.i.moljuk az ólfliil,
Egészen ö/százig,
1ft jöttek rá: a ja/káMI
Húsz űrú hiányzik.



idén is kegyeletesen tinnepellék
meg a gyomai polg. isk. növen
dékei. Reggel minden felekezet
istentiszteletet hallgatott a saját
templomában. Utána az iskola
rajztermében ünnepély vol!, mely
nek nlűsorát ill adjuk:

1. Hiszekegy. Énekelte a7 ifj. énekkar.
2. Vályi Nagy Géza: Halot! 5rszcmek.
szavaita : Icsa Ilona I. o. t. 3. Váradi
Anlal: Arad. Szavalta: Nemes Tibor
II. o. t. 4. Ünnepi beszédet mondott:
Feiler Ernő ág. h. ev. lelkész. 5. Szé
kely Sándor: Október 6. Szavalta: Szi
lágyi Éva lll. o t. 6. Hajdú István:
Arad. Szavalta: Pál Lénárd lll. o. t.
7. Tábori Piroska: Október. Szavalta:
D. Tóth Emma H. o. t. 8. Móra Lász
16: Október 6-án. Szavalta: 5=sikós
Imre IV. o. t. 9. Kováts Károly: Nincs
kegyelem. Szavalta: BraUll Klára IV. o. t.
10. Himnus: Énekelte az ifj, énekkar.

A vall.- és közokt. ugyi mi
niszter, Wimmer Kálmán ma
gyar-német szakos polg. isk. ta
nárt a gyomai polg. fiú - és le
ányiskolába helyezte. Ezzel lehe·
tövé tette, hogyaH. osztályban
a fiúk és lányok tanítása ezentul
külön külön történhetik.

Polgári iskolánk népesedése
a legjobb uton halad. Az idei
tanévben, - annak dacára, hogy
egy igen népes IV. osztály távo
zott (40-es Jétszámu) az iskolából,
mégis szaporodás észlelhetö. Az
ilyen módon egészségesen fejlődő

iskola a jövö tanévben valószínű I
VB. oszláJyu modern polgári isko
láVá bővűl. Minden okunk meg
van arra, hogy slirgessűk a mi
niszter jóváhagyását és hozzájá
rulását az uj és korszerüen épitett
és felkarolt polgári iskola épitésé
hez. A mi községünkben, söt a
vidéken is ez a legszlikségesebb
gyakorlati célu iskolatipu~. Az
arra iletékesek mindent meg is
tesznek, hogy ez rövidesen meg
valósuljon.

Badoglio olasz tábornok,
Ahesszit1ia hercege, Abesszinia
elfogla16ja több napig Magyaror
szágon tartózkodott.

A spanyol és kinai harotele
ken vállozatlanul folyik az öldök
lés'; és a háttérben vicsorgalva
mo~olyog a moszhvdi rém.

Uj vasutvonal épitésé! keLdik I
meg októberben, ami az Alföldet
összeköti a DUllániulla1. E szerint
1940 ben készül egy ui Dunahid
is,·. amelyen átvezet avasutvonal.
Az:~tán nem keH tőlünk fe.lutazni
eló,bb Budapestre és onnan Du
nántulra, hanem rövidebben és
olcsóbban teheljük meg ezt az
utat az uj hidon és vasutvonalon.

A kisujszáHási városi pénztár
kéi. kasszáját megfurták a betörök
és 34000 P-I elemelIek.

IFérfi-Bocskay kabát" 64.
szörmegallérraJ

Férfi-bőrkabát " 47.-

Mit kell tudniok az anyák
nak a csecsemő és gyermek
betegségekről. Erről a rendki
vű! érdekes témáról közöl cikket
a Párisi Divat uj száma, amely
gazdag tartalommal jelent meg.
A nagyszerü folytatásos regényen
és pompás cikkeken kivül a leg"
ujabb Párizsi toaJeltek, kabálok
és kézi munkák rajzai! találja az
olvasÓ a népszerü magyar divat
lapban A Párisi Divat egy száma
60 WléL

Amerika reklámkirálynője

Budapesten. Rendkivűl érdekes
képpel ilIusziráll cikktt közöl er
röl a Délibáb uj száma, amely
nagy terjedelemben és gazdag
tartalommal jelent meg. Pompás
illusztrál! rádiómüsorokat, egy
felvonásos szindarabot, premier
beszámolókat, színházi 'pletykák'at;
nagyszerű filmrovatot és több
mint száz szebbnéj szebb képet
talál az olvasó a népszerüszin
házi képeslapban. A Délibáb egy
száma 20 fillér.

A kincses kán mesebeli Ja
komája Aga kán, a népszövet.
ség elnöke 3000 személyes V3CSO

rát adott Gefben minden emberi
képzeletet fe!ülmtiló pompával.
Erröl a rendkivül érdeJ;es ese"
ményről közöl intim részleteket
Tolnai Világlapja uj száma. A
legkiválóbb nBgyar irók novell'Iin,
a nagyszerti folytatásos regényen
és az érdekfeszítő cikkek dus so
ráll kivül kÖ7el száz pompás ké
pet talál az olvasó a l1é-pszerü
képeslapban Tolnai Vi 'ágI; P egy
száma 20 fillér. .

A Mezőgazdaság szeplember
15,-i száma számtalan érdekes
apró ludnivaJókon kivül a repce
fénybogár és repcebolha eredmé
nyes irtását, a megváltozott mo
dern mezőgadasági üzem trágya
szükségletéI, öS7i buza és rozs
termelését ismerteti részletes ap
rólékossággal, Pompás il!usztrá-·
ciókkal muialja· be a magyar
szarvasmarha történelmi mullját,
az állatállományban annyiszor elő

forduló 8ngolkoJ" betegséget sa
lej mennyiségére és minöségére
hatást gyakorlÓ tényezökről közöl
igen érdekes tanulmányI. Adusan
illusztrált szaklapból él Mezőgaz

daság kiadóhivatöla Budapest, V.,
Vécsey-u 4. L 5/a. e lapra való
hivatkozással egy alkalommal dij
talanul kűld mutalványszámol.

29.80

" 17.-Férfi-esőkabát

Férfi-öitöny

A Szövetkezeti vendléglö italárai
utCán át:

I liter zamatos kadar 38 fillér
1 nehéz asztali bor 58 »

l » édes csemege bor 98"
I » angol keserű 320"
1 császárkőrte 320"
I "eperpálinka 280"
l "törkölypálinka 198
1 " rum 240
1 üveg kristályviz 12 "
1 " szikviz 8
Vásároljunk a Szövetkezeti

vendéglőben!

Hogyan.kell gyümö(csöst te
lepiteni? Erről a kérdésröl ir a
Növényvénelem és Kertészet leg
ujabb száma. Cikkeket közöl még
az öszibarackfák őszi metszéséröl,
a kajszitermesztésről, a legmoder
nebb gyűmölcsellartási eljárásról,
a gyűmőlcs5söknek a szél elleni
védelméről, a köves, nedves és
homokos területen való gyümö1cs
telepitésről, a must fokolásáról és
savlalanitásáról, a trágyatelep ká
ros hatásáról stb. A dusan illuszt
rált, szines mümellékletet is közlő

két szaklapból a "Növényvédelem"
kiadóhivatala (Budapest, V. Föld
mivelésűgyi Minisztérium) egy al
kalommal e lapra való hivatkozás
sal kivánatra dijtalanul küld mu
tatványszámot.

A tüzifa szállitás a sok he
lyen beállot esözés miatt nehezen
halad. A járhatatlan erdei utakon
a fuvarozás megakadt. Készletek
vannak.

A "Körösvidék" régen tervbe
vett bövitése és átrendezése csak
napok kérdése. Ez él jelentös csa
bai keresztény vállalat évek 61a
céltudatosan és kitartóan terjesz
kedelt. Üzletköre annyira bövült,
hogy a helyiségek szüknek bizo
nyultak él nagy forgalom lebo
nyo!itására. Örömmel adunk erről

hirt a mi olvasóinlmak is, akik
a bátor és épüö keresztény mun
kát értékelik, hogy nézzék meg ,a
"Körösvidék" megujllodott üzle!
házál.

E ili;

férfi-átmenetikabát P 25.80 II
Férfi-átmenetikabát " 33.-

Férfi-raglán " 21.60

Férfi-gazdászkabát " 30.-

Férfi-sporbakko-
nadrág" 32.-

KULPIN DIVATHÁZ

IFérfi- éS, Fi~készruha-osztályaI
BEKESCSABA

I

Az ügyészség pert inditott a

"Néma forradalom" írója Kovács

Imre ellen. A vádirat szerint az

alsóbb néposztályt a felsöbb, jobb

módu osztályok ellen gyűlöleire

izgatja a szerző.

Negyvenezer frontharcos el
muli vasárnap tartotta a fronthar
cos szövetség IX. országos front
harcos találkozóját, amelyen negy
venezer frontharcos veli részt.
Nincs tudomásunk, hogya gyo
mai és endrődi fronlharcosok kö
zill voltak-e egyáltatán a talál ka
zón. Sok helyen bensőséges egye
sületi élelet élnek a volt fronthar
cosok. Mi lehet az oka, hogy ná
lunk nem tud az összefogás ki-
alakulni. I

Vándortanitói Allások szerve
zésével foglalkoznak illetékes he
lyen. A községtöl távoleső tanya
világ kulturális és szociális eme
lése érdekében ujilanák fel ezt
a régi intézményt. Bizony nekünk
kell elmenni a tanyák közé, mert
ök a rossz utak és egyéb j aka
dályok miatt sok mindent nélkü
lömek, ami ma már minden em
berre nélkülözhetellen.

Miért szaporodnak a m kir.
osztálysorsjátékok vevöi? Mert
mindenki tudja mily sokan nyertek
nagy összegeket és leltek ezáltal
gazdagok. Az is köztudomásu,
hogy e közkedvelt intézmény al
landó állami felügvelet és ellen
örzés alatt áJI, tehát feltétlenül
megbizható és mindenkinek és I
minden egyes sorsjegynek egy
forma a nyerési esélye. Hivatalos
árak: lit = 28, 1/2 = 14, 1/4 =7,
Ils = 3,50 pengő az összes fő

árus:tÓknál hol a ponlos kiszol
gálás és titoktartás iR biztos Az
uj sorsjáték október 16 -án
kezdődik.

Damjanich János ismeretlen le
veleit közli vezető tanulmányában a
Tükör októberi száma. Menyasszonyá
hoz, illetve feleségéhez, Csernovics
Emiliához irta e leveleket a pirossap
kások tábornoka s a hős rokonszenves
vonásai sehol jobban, sehol őszintéb

ben nem lükrözódhelnek, mint e sze
mérmes hangú szerelmes levelekben.
A szabadságharc irodalmárnak jelentős

eseménye ez a most először közölt le
velezés, amelyhez Kádár Erzsébet füz
érdekes magyarázatokat; megjelenése
már magában is különös értéket bizto
sit a Tükör uj számának. Mai irodal
munk legkiválóbb képviselői szerepel
nek még tanulmányokkal, elbeszélések
kel a méltán népszerü folyóiratban:
Kertész Róbert, Cs. Szabó László a
párisi világkiállítás mult ját és müvészi
eseményeit ismerteti, Révay József Au
gustus császár születésének 2000-ik

évfordulója alkalmából hatatmas tanul

mányt irt Róma nagy uralkodójáról,
Báro Villan i Lajos a velencei film ver
senyről ad kimerítő áttekintést. N3gy
énleklödésre számithat Hevesi András,
Tőrök Sándor pompás novellája s a
bőséges kritikai rovat, amely részlete
sen számol be a szinház, irodalom, film
legujabb eseményeiről. Az "Asszonyok
tükre", a fényképezési és rejtvényrovat
ötletes, mint mindig.

-át
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OSZTÁLYSORSJEOYET i
i ·venni~ !

i I
I I
i asorsjegyeknek egy későbbi osz- ;
! tályhoz való vásárlásánál az előb- !
ibi, /ejátszott osztályok betétjeit is I
! meg kell fizeini. Tehát sokkal
i célszerűbb a sorsjegyeket már i
! az eiső osztály húzása előtt !

f
megvenni, hogy a rendkivüli I
nyerési esélyeket teljes mér
tékben kihasználhassa és hogy

i ne vezitse el egyetlenegy ;
! osztály nyereményeire való igé- !
, nyét se. I
; Mindenkinek és mindenI.
! egyes sorsjegynek egy- !
; • fortna a nyerési esélyei i
! A föárusitók azonban figyelmez- !
i tetik a n. é. közönséget, hogy ~
! csak úgy biztosilhatják részvéte- !

I lüket az új sorsjátékra, ha a ;
sorsjegyekért járó összeg az !

I
előirt 30 flllér. költséggpl együtt ;

a huzás előtt, tehát most !

j október 16~ikae'őtt I
f az illetékes helyekre beérkezik, I
; különben JIlIJIlinden ;
! igény llnegszünik. !

i Aki azonban bármely oknál fogva I
a sorsiegyeket nem akarja meg-

J tartani, sziveskedjék azonnal i
i visszakiildeni,mert az ide- l1Jében ki nem fizetett sors- i
! jegyek: semmi jogot nem !

!
~ biztositanak, a főárusÍtóknak i

azonban ká..t okoznak, ha !
I. azokat nem kapják vissza. I
i Hivatalos ára a sorsjegyei<- i
! nek az összes főárl.lsitóknál: !
I 1/8~31/2,1/4~7l/2~1.4/1t~28 P i
·1 Állandó és kitartó játék j
; által ;

~ érhető el eredmény! !
i...1III.-.-.-.-..-.-II.J

Az első számu vadásztárs3
ság értesíti a lakosságot, hogy
a nyulat kilogramonként 80
fillérért árusitja. Előjegyzése

ket az Iványiék lisztüzletében I
vesznek feJ, ugyanott adják ki I
a nyuiakat is. Vasárnap este
már lehet nyulat kapni.

Modernizált vendéglő

A Gyomai Termelők Szövetke
zete vendéglőjét kibővitelfe és
modernizálta. Szeparérendszerü
"piros szobája" az ifjuság ked
velt szórakozóhelye, "zöld ter
me" pedig szolid családi vacsc
rázóhely

Kilünő konyháján, minden idő

hen a legküJönfélébb éleikülönle
gességek kaphalók. 16 fdjla borá
val a legkényesebb illé,;t is kie
légili.

Ebéd vagy vacsoramenű: 98 fil
lér, zónapörkö!t: 24 fillér. Bor
árak: 50 fillértöl 6 pengőig Ven
dégszoba: 98 fillér.

Esténként Farkasinszky Imre
zenekara muzsikál.

Ha estéjét kelleme,;en akarja
eltölteni, keresse fel a szövetkr
'leli vendéglő!.

A Baross Szövetség javas
iatai A kereskedö-J1apon a Ba
ross Szövetség a következöjavas
latait terjesztette elő: A kereske
delem képesitéshez kötése; az
áruházak külön adója; az orszá
gos vásárok napjainak megvál~

toztatása; a kontingensek szét
osztása; az idegen elemek töme
bes beszivárgásának -megakadá~

lyozása; a kiskereskedöi hitel ke
retel< fdemelése; az ORI müködése;
a szekér-3utóverseny rendezése; a
gyárak detail álusilásának meg-
szüntetése; a keresztény vallás I
kegyszereinekkeresztény kereske
dök kezébe való adása; a v<Jsár
napi munkaszünet kérdése.

Mezőturra bevonult az oda
helyezett katonaság. Az elszállá
solás még ideiglenes, a kaszárnya
még nincsen készen, de a mezö
turiak vállvetve igyekeznek sajá!
érdekükben a katonaságot szivesen
látni és ellátni.

Dévaványai Hil'ek
Eckhardt Tibor után egy héllel

a dévaványaiak képviselője tartott
beszámolót. amely beszámolóMl
leközlünk egypár kijelentést.

Dr Schweiger László beszédé~

ben ezeket mondolta:
... Dévaványa népe pedig tán

toríthatatlan hűséggel ragaszkodik
ahoz a Szolnok vármegyéhez,
amely Magyarország kormányzóját
is szülöttei közé sorozhatja.

Dr Hellenbach képviselő be
szédéből is közlünk egypár idé
zetel:

"Igéretet kaptam a miniszter
urtól, hogy a körösladányi ut
épilését most már haladék nélkül
befejezik"

(: Értsük meg: nem a gyomai,
hanem a körösladányi ul kiépílé~

séröl van szó:)·
Eckhardt Tibor dévaványai ki

jelentésére igy felelt a ványai
képvisefő:

"Ha talán én állnék elő ilyen
IdvánságokkJ l, akkor azt mon
danák:

"Haza beszél. Minden gazda sir!"
- és nem vennék olyan komo
Iyan a kétségtelenül nehéz gazda
sorsot, de ezutlal olyan urak
hivták fel a figyelmel. akik sem
il kerületben közvetlenül nem
érdekeltek, s~m azt nem lehet
rájuk fogni, hogy a földből

élnek.
Nekem mindegy, hogy Déva

ványa a segitséget honnan kapja.
az a fontos, hogy a választóke
rületem sorsa jobbra forduljon."

Kiépitik a Puszlaecseg-Bucsa
lelepi ulat-olvassuk a Dévaványai
Hirlapban.

.-.•
Tarhosi SC-Gyomai ,se

6:1 (2:1)
Gyoma, /1.-0. bajnoki vezette: Becskő.

TSe: Csapó-Baji,B'iuk6-Za
horán I, Zahorán Il., Sulyok
Bezzegh, Kozma, gróf Wenckheim
Bartalus, Konyár.

GySe: Gálos-Fekete, Pataki
Lörinc, Kruchió. Czifrák-Monus,
Szrokányi, Győri, Jenei, Takács.

Tarhos gyomai bemutatkozása
tulságosan jól sikerült l Az 5-6
egyesOfelbői összeszedett játékos
gárda nagyon erős ellenfélnek bi
zonyult s al; állandó összeállilási
gondok kal küzdö GySC csak egy
félidőn keresztűl tudott ellenállni
a nagyobb állóképességgel ren
delkező egyűtlesnek.

Erős GySe támadásokkal indul
a meccs és Kruchió-Takács
Győri szép összjátéka után utób
bH csak· nehezen szereli Baji.
7. p -ben Jenei jó Jövését védi
Csapó, Tarhos gr. Wenckheim és
Bezzegh révén veszélyezte', de az
ifjusági Gálos bravurosan véd.
37 p.-ben Takács védhetetlen gólt
lő (0:1). 40 p.-ben Zahorán I.
előrevágott labdáját Bezzegh éles
szögből belövi (1:1). 44. p.-ben
Konyár lávo/i lövését Gálos Bez

zegh elé üti, aki közelrő: be.gurit;a I
(2: l). Szünet után Gálos és
Szrokányi cserélnek. A nagy iram
felőrli a GySC halfsorát és Tarhos
egymásután lövi a gólokat. Az
első és 9 p.-ben Konyár a gol
lövő (4:1) majd 14. és 19. p.-ben
feltűnökapushibákból gróf Wenck
heim lő ujabb gólokat (6: l). Tar
hos nagy fölénye meccs végéig
tait, de a GySC védeJme,éJén
Feketével és Lőrinccel megakadá
lyozza az ujabb gólokat.

GySe-ben Gálos megtepöen jól
védett, Fekete és Lőrinc egyen
letesen jó volt, Kruchió, Jenei.
Czifrák. Györi és Takács azonban
csak az első télidőben álllák meg
helyüket. Patakinak még sokat
kell feilődnie.

Becskő mindkét fél teljes meg
elégedésére vezette le a különben
is fair mérkőzést.

GySC ifj. Túrkevei AB ifj. 6: 1
(l:1) körzeti ifjúsági bajnoki mér
kőzés, vezeIle : Heinfarlll.

Kondorosi TE-Gyomai TK
4:2 (2:2) Kondoros, vezeIle: Nagy
(kfi !ön cikk).

KTE-GyTK 4:2 (2:2)
Kondoros vezette: Nagy Mihály.

UyTK inditja utnak a labdát, a csa.
társor szép támadásokat visz, Bartik I.
kicselezi a védelme, és a labda már a
hálóban táncol 0./. KTE lámádás kö
vetkezik. Magyari, Hajdu, Bárdony ösz
játéka után Bárdony kiegyenlil U. A
30. percben az összekötő gólt lő

2.1. A GyTK erősen támad Bar!ik I.
kiszökteli Csalát ki ujabb gólt lő 22
Ezt Kondoros megsokalta és a kitűnő

formában levő centert leteritik, kiviszik
a pályáról. A ll. félidőben Bartik I. uj-

ból beáll, a kondorosi játékosok nem
tűrik, ujból leteritik. A GyTK arra tö
rekszik, hogy kivédje sulyosabb testi
sérülések nélkül a durva kondorosi tá
madásokat, ezérl ·szabad útat enged
nek. Igy még két gólt ér el a KTE
végeredmény 4.2. A biró erélyte' en
volt, a durvaságokat 3 kiállításnak kel
lelt volna követni.

A KTE megérett arra, hogy az egye
sületek bojkat alá helyezzék a kondo
rosi pályát és ne tűrjék azt, hogy fia
ikat Kondoroson rugják-vágják. Csáky
Dániel a GyTK titkára ez irányban
meginditotta az akciót és örömmel
várják az egyesületek, hogy valameny
nyien beje/entsék, hogy bojkotolják a
kordorosí pályát. -Cs. D.-

SpoJrthiJrek
Október tO-ki mérkő:zések:

Gyomán: Tarhos SC-GyTK.
Mezőturon: MMÁV-GySC és
MAFC-KTE. Turkevén: TAC
Törekvés. Endrődön: ETK
Hunyadi.

MMÁV-GySe körzeti ifjusági
bajnoki mérkŐzés november 7-én
lesz lejátszva.

---

Gyulai AC-Csabai AK 1: 1
(1 :0). Szerdán lejátszott bajnoki
mérkőzésen Cs. Nagy kitünően

szerepelt.

Holnapi Dél-Közép válogatott
mérkőzésen Dél csapatát a csabai
alosztályból csak Zalán (B.MÁV),
Csüllög (BTE) és Gog (GyAC)
fogja képviselni.

---

.Bartik András, a GyTK szim·
patikus kőzépcsatára az elképesz·
tően durva Kondorosi TE elleni
mérkőzésen sulyosan megsérül!.
Mint örömmel értesülünk állapota 
az utóbbi napokban lényegesen
javult.

Simon, volt ETK játékos, aki
jelenleg az izsák festékkereske
delmi 1'.1. budapesti cég alkalma·
zollja, nagysikerrel szelepe! cége
csapatában a "Cég-ligában".

GySe mult héten avalla fel uj
Club helyiségét a Holler-szállóban.
Ezúton is kéri tagjait, hogy uj
otthonukat minél gyakrabban ke
tessék fel.

Azon 20 éven aluli fiatalok,
akik a GySC ifjusági csapatáb.m
játszani szeretnének jelentkezzenek,
PilPP József intézönél szerdán.
vagy pénteken a fUIballpályán.

Hódossy MAFC iátékost az
egyesbiró november 26-ig a já
léklól eltiltotta.

HÁZIASSZONYOK ! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb
tésztarecepteket megkapja, ha
még ma kéri a Dr. OETKER
féle világ!lirü FÉNYKÉPES
RECEPTKONYVET, ro e l y e t
bárkinek ingyen megküld a
gyár: Dr. OETKER A. Buda
pest, VIII. ConU-utca 25.
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"MAvAUT" T É L I AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. október 3-,--tól 1938. május 14-ig.

Gyoma-Endrőd:

ációliu

A Gyomai Ujság nyomdájában
egy 15-16 éves leány fe:vétetik

olcsón és szép kivitelben készit a

HUNGÁRlApNYOMDA
Gyoma, Kossuth Lajos utca 66 sz.

Lakodalmi meghivókat

Szerkesztésért és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
felelős üzemvezető: Wallach Mihály.

Eladó: 2xll hold tanyával őzeden

- 6 hold udvarnokban - 38 hold
gőrőgcí.lláson - 30-22'-20-15-10
hold póhalmon. Keresek megbizóim
részére 2 fertály keselyősi szántót kész
pénzfizeléssel, Izsó Balázs ingatlan
közvetítő, Gyoma. Telefon: 50.

Nyári r6zsakrumpli nagyobb meny
nyiségben is jutányosan eladó. Jelent
kezni Zilahi Sándor egyházi szolgánál
l~et. 1-1

Gyomán egy jóforgalmu kovács
mOhely haszonbérbe kiadó. Bef'zényi
utca 6. szám alatt. 1-1

Kiss Bálint ut 21. számu ház,
azonnali beköltözéssej. ugyanott egy fél
fertály örökös nyilas és egy darab cse
püskert szabadkézböl eladó, értekezni
lehet Kiss Bálint ut 16-nál. 2-1

Butorozott szoba külön bejárattal,
villannyal azonnalra is, kiadó Csaba Ve
zér ut 1. szám alatt. 2-1

Magas foku, zamatos rizlingbor
literenként40 fillérért kapható Ke
rekes Károly borkereskedőnél.

Rozsot vetésre ad buzáért cserébe
Kató Lajos jegyző. x- 6

Egy 8 soros nagy cserépkályha
Szabadság-tér 5 sz. alatt eladó. 2-2

Egy kalor és egy cserépkályha
eladó a Máday gyógyszertárban. 2-2

A vadnyulbört darabonként 20 fil
lérért vásárolom. Minden egyébb bört
a legmagasabb napiáron. Spitzer Dezső

toll és bőrkereskedő. x-2

Ailer András Gróf Tisza István
uti háza eladó. Póhalmon 200 köbméter
föld szétteritésre kiadó. jelentkezni lehet
Bocskay út 57 szám alatt. 2-2
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I IOLCSÓBB A BOR I
l" mint aszódaviz "

I 2e~ Ii!riJaL~a ~agy ,
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kiszállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis

i 50 literen felüli rendeléstI
fogadok el. Hordót dijmen-
lesen adok a szállitás tar-

i
lamára kölcsön; hordóm .
30 napon belül bérmentve
k!lldendő vissza. Szétkűl-

a: dés utánvéttel. Egy pengő I
I
~.' levélbélyeg ellenében kül

dök nlintát a borból min
lásdobozban, bérmentve.

Soraim kelle·mes édeskés,

i
tiszta, tökéletes zamatuak j

és n e m s8vsnyuak.

SzékeJy Ferenc kft.
I fajborpincészete
I Soltvadkert, Pestme~ve.
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Ertc!iités
Ezenel értesitem a nagy

érdemű közönséget, hogy el
vállalom bármilyen rossz ála
potban lévő kályhák és tűzhe

lyek teljes rendbe hozatalát és I
ujonnan samotirozását; bár
milyen rendszerü és sok tüze
léssel járó kályhákat és tűz

helyeket, átalakitom a leggaz
daságosabb tüzelésre, azon
kivül felajánlom mindenkinek
aki óhajt a tüzelő anyaggal ta
karékoskodni és jó meleg szo
bát élvezni, az szereltesse be a
a (sajátom) szabadalmazott
NEOKALOR fütőtestet, amivel
50 0/o-kal több meleget nyer és
nem csak a kályhára közvet
len .lehet használni, hanem a
falon át a másik helyiséget is
lehet vele melegiteni. Szives
pártfogást kér tisztelettel:
Herdy Ferenc lakatos mester,
Jókai ut 8 sz.

Gyoma község
.inqatlanforqalIna

Sebessy János és neje Domokos
Eszter gyomai lakosok vettek egy bel
telkes lakóházat Nagy Lajos (nős Her
ter Zsuzsánnával) és Nagy Károly (nős

Kéri Máriával) gyomai lakosoktól14,400
pengőérI.

Medvegy János és neje László Erzsé
bet· gyomai lakosok vettek egy beltel
kes lakóházat Kovács Irén gyomai
lakos[ól 900 pengő ért.

Balázs MilJály és neje Mikus Anna
gyomai lakosok vetlek 610 négyszögöl
és 3 hold 12 négyszögöl kőlesfenéki

szántót, Gyuricza Imréné Czakó Krisz
tina tápiósápi lakostól 1600 pengőért.

Zs. Timár Mátyás (nős Varga Mar
gittal) gyomai lakos vett 3/4 rész lakó
házat Z fekete János és Bartolf Mihály
(nős Herter Zzuzsánnával) l!:yomai
lakosoktól 1016 pengöért.

Özv. Csapó Lászlóné Czeglédi Mária
gyomai lakos vett 1 hold 708 négyszögöl
c~ergeltyülaposi szántót. Csapó Bálint
kistelki lakostól 1300 pengóért

H. Kovács Sándor és neje Kéri Róza
gyomai lakosok vettek 973 négyszö
gől csepüskerti szántót. Gál András
(nős Mike Erzsébettel) gyomai lakostól
600 pengőért.

Kéri Mihály és Kéri István gyomai
lakosok vettek 2 hold 756 négyszögöl
szántót. MoM István és neje Marjai
Róza budapesti lakosoktól.

kk. Horváth jános kétegyházai lakos
vett egy beltelkes lakóházat K. Nagy
András és K. Nagy Endre gyomai
lakosoktól 4000 pengőérl.

I

17.5&

17.34

16.38
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Magvarul beszélő

hangos:mm!

1937. október tO-én

vasárnap fél 7 és 9 órakor.

PENG

Korona Hangos Mozgó Endrőd

Holnap
embere

IjlllllllllllXllljijjjJI

érdekfeszítő

és tanulságos :mm!

Főszereplők: MarleOberon,
Joan Gardner, Robert Donat,

Maurice Braddell.

A műsor kiegészítve:

magyar film

JANCSI ésJULISKA

vigjáték

Magyar Világhiradó

Kerek kályha füs'csövekkel
eladó, Szilágyi AlItai szabó 'l1e,
1ernél, Tisz? istván u 57 sz. 2-1
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IA világ legnagyobb rádió gyára ap H i L I P S CI

5 világrészben 78 államban a
vezető világm árka! E g Y e d á r u s i t 6: B e l'1l j á m i n I s t v á n. I

I
G Y O M Á N: I

Fekete lajos mUszerész' üzletében.
. E NO R Ö O Ö N:

a HomokI féle emeletes házban.·
:t Kérje dijtalan beJm.utatásáH C
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érk.

Endrőd -Gyoma-Szeghalom- Berettyóujfalu:

HaJlotta-e már?

••• hogya vasárnapi munka
szünetet ezelőtt 1200 évvel ren
delték el, de már azelőtt 400 év
vel kijelölt pihenönap voll. A heti
pihenő nap megtartása minden
népnél megtalálható, de a hétnek
más-más napján. A régi görögök
hétfön, a perzsák kedden, sziriai
ak szerdán. az egiptomiak csü-'
törtökön, a törökök ma is pénte
ken, a zsidók szombatot tartják,

· .. hogyadohányban lévő ni
kotin milyen erős méreg. Kisér
Jetet tetlek kutyákkal, akik egy
cigaretta füst jének belégzésétől

elpusztultak. Van olyan ember,
aki naponta 50-60 dl b. cigarettát
is elsziv. Ez ugyanannyi kutya
haláli jelentene. Persze az embe
ri szervezet erősebb, de azért
meggondolandó ilyen erŐs mé
reggel traktálni állandóan a szer
vezeteI.

• •. hogy a következő tanév
pontosan kezdődik, de pontosan
jun. IS-én végzödik, nem hama
rabb, mint azt il sok diák már
eddig boldogan hallotta a külön
böző jóiértesült ujságokból.

• •• hogya budapesti egyete
men atomfizikai tanszéket áilita
nak fel, mely többek között a
mürádillm el őállitásávai is foglal
kozik, Ez sokkal olcsóbb, mint a
bányászott rádium, a mellett gyé
gyilásra ugyanugy használhaló.

• •• hogy 180.000 pár cipőt szál
lilottunk ki ebben az évte,l, job
bára Angliába és Déjamerikába.
Ezzel szemben csak 10.000 pár voll
a behozatal, leginkább NérnetoI
szágbóJ. Élde,kes. hogy a kivitt
cipő tulnyomó része luxus-cipő,

melynek lassan világhire lelt.

Gyoma p. u. .
Endrőd templom-tér

Viteldij: 50 fillér.

Endrőd-Gyoma- Püspökladány- Debrecen:

ripo ind. Endrőd templom-Iér érk. 17 50
6}6 I G t 17.3~_ yoma".
7.~8 Szegh;;:lom p u . 16.38
8.4~ W Püspökladány 15 ~3

9.19 l Hajctuszoboszló: : : 14 43

9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 14 10

Menet-jegy: Endrődre -.50 Menettérti-jegy: Endrödre - .80 P
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus70boszJóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti-jegy:" p 4.-. P 1050. P 1250.

6.10 ind. Endrőd templom-tér
6.36 ~ Gyoma "
7.~7. Szeghalom p. u.
857 Berettyóujfalu p. u. .
9.03 érk. kőzségháza

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Berettyóujfaluba P 5.10.
Menettérti-jegy: P 4.-. P 950.
Feltételes megállóhely: Gyoma- halmagyi Olvasókör és Perjés.--_.._-----------_...._..
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ElÖFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre 1·30 P, Fél .évre 2·60 P, Egész évre 5·20 P.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám t8.280.

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

Feleichi szerkesztI5: WAGNER MARTQN
Szerke5ztolllég és kiadóhivatal:

"HUNOÁRIA" KŐNYVNYOMDA
G y o m a. Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésné! 10 százalék, tizszeriné!
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és;
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

ekötö utak épülne
ékésme yében

szesülnek. De nem elégszünk
meg azzal, hogy a be.teg gyer
meket kezelésbe vesszük, ha·
nem a többi 'egészséges gyer
mek közül ki is emeljük öket
és kerti, vagy erdei iskolába
utaljuk át, hogy ezáltal a baj
átterjedését az egészségesekre
megakadályozzuk. Ha ezt ide
jében és rendszeresen visszük
véghez, nehány év. mulva nem
lesz óvoda, vagy iskola, ahol
gümős-beteg gyermek fenye
gethetné iskolatársának egész
ségét. Ugyancsak a tanitósze
mélyzet érdekében fontos az
ilyen gyermekek elkülönítése,
mert hiszen a baj ragályos és
a tanító szintén megkaphatja.
A kölcsönösség fejében a taniló
személyzet vizsgálatára époly
szükség van, mint a gyermeke
kére, mert sok esetben maga
a tanitó vítte át gümökórbacil
lusait beszéd, köhögés stb.
utján a rábízott gyermekekre.

A sulyosabb, erősen fertőző,

vagyis nyilt gümőkóros gyer
mekek elkülönitő kórházakba,
tüdőbeteggondozó intézetekbe
kerülnek, szakorvosi kezelés
alá. 'Javulás eseLén pedig is
kolaszanatóriumokban folytat
hatják megszakitott tanulmá
nyaikat. Mindezen intézmények
létesítése kormányzatunk prog
ramján már szerepel is és a
közeljövőben meg is valósul.

Azt hiszem, a legjobb uton
haladunk, ha a megkezd'eU
munkát fokozott mértékben
foly tatjuk tovább és ehez kér
jük minden magyar ember
megértését és segítségét.

Minden nemes emberi- és
magyar ügy iránt lelkesedő

Főszolgabiránk erős elhatáro
zása és akarata volt, hogy ezen
egészségvédelmi munkát mie
lőbb elkezdhessük. Büszkén
mondhatjuk, hogyamegye
községei között mi vagyunk az
elsők, akik ezen nemzeti szem
pontból alig felbecsülhető ér
tékú munkát megindHoUuk.

A napol,ban vármegyei Tiszti
főorvosunkés egy egyetemi
szaktanár fog hozzánk lejönni,
akiknek utmutatásai nyomán
fogjuk tovább folytatni a meg
kezdett munkát, amelynek min
den szakaszáról időrendben

zetö utra 32.000 P, a mezőbe

rényi, szarvasi tanyacsoporthoz
vezető 26.000 P, a békéscsabai
tanyákat bekötő utra 22.000 P
hozzájárulást állapít meg.

Gyoma és Endröd ismét nem
kap bekötó utat, sőt összel,ölő

utat sem. Mi minden utépités
nek meUéje esünk.

jelző, tehát fertőzöttgyermel,ek,
évente többször is, vagyis állan
dó orvosi ellenőrzés alá kerül
nek és pedig uja' b tüzetes
klinikai vizsgálat, továbbá Rönt
gen átvilágítás alá. Ezen a két
szürőn aztán fennakadnak
mindazon gyermekek, akiknek
szervezetében a legkezdetibb
formában lappang a betegség
és igy idejében meg tudunk
vele birkózni. A klinikai vizs
gála tok eredménye, valamint a
Röntgen-leletek szakorvosi el
bírálás alá kerülnsk és a továb·
bi teendőket a kapott utasítás
szerint végezzük.

A betegnek talált gyermekek
között lesznek olyanok, akikről

szinte nehéz elhinni, hogy
csakugyan fertőzöttek, mert
csak a Röntgen-átvilágítás nm
tatja őket ilyeneknek. Ezek az
ugynevezett: tünetmentes gyer
mekek és ezek épen ugy szo
rulnak gyógykezelésre, mint a
sulyosabban megtámadottak.
És épen ezen kezdeti szakban
tehetünk legtöbbet. Minde
nekelőtt felhívjuk a szülők fi
gyeImét, hogya gyermekben
lappang a betegség, aminek a
kezelését idejében meg keH
kezdeni. Ha tehetösek a szülők,

saját kezelőorvosaikat veszik
igénybe, ha pedig szegények,
közgyógyszerellátásban, vagy
egyéb intézeti kezelésben ré·

omán az ó odás
rendsze es egészség

álata
és 48 óra mulva a fogékony
gyermekeknél a bedörzsölés
helyén muló, piros pontocskák
jelennek meg, minden különö
s~bb zavar, vagy láz nélkül.
És ez a kis jel figyelmeztet
minket arra, hogy a gyermek
testének valamilyen rejtett zu
gában biztosan lappang. egy
kis góc, egy kis baciIlusfészek,
ahonnan egy óvatlan pillanat
ban ezek a parányi ellenségek
előretörnek és hosszú, kinos
szenvedés után megássák a
sirját e fészek boldogtalan tu
lajdonosának.

Statisztika szerint Gyomán
1930. évben 179 haláleset kö
zül 14 e betegség áldozata.
Endrödön ugyanezen évben
100 lakosból22 halt el gümő

kórban! ... A veszély tehát itt
van a kapunk előlt és ellene
védekeznünk keH l

E védelmi harcban, mint el
ső fegyvert adja kezünkbe az
említett bőr bedörzsölés. Mert
ez 48 óra mulva megmutatja
nekünk, hogy a gyermekek
közül kik az egészségesek és
ldk azok, akiknek szervezetében
a gümőbacillus tanyát ütött?
Ha ezt megtudluk, . következik
a további lépés... Az egészsé
ges gyermekek 1-3 év mulva
ujra ilyen vizsgálatra jönnek,
egy esetleges későbbi fertözés
felderítése céljából A gümőkórt

A vármegye hivatalos lapja
közli, hogya kereskedelmi és
közlekedési miniszter az 1937
38 évi költségvetés keretében a
bekötő utak építésére várme
gyénkben 239.720 pengőt for
dit. Ebből az összegből a csa
bacsiidi bekötő ulra 15.000 P,
a köröstarcsai állomáshoz ve-

egkezdődött

gye me ek
ügyi vizs

Visszaemlékeztetve a "Gyo
mai Ujság"ban nemrégen meg
jelent közleményre - az isko
lás gyermekek egészségügyi
vizsgálatára vonatkozólag 
az eddig végze~t . orvosi mun
káról szeretnék az alábbi so
rokban rövid beszámolót adni.
Végleges eredményt persze még
nem tudunk nyujtani, mert hi
szen a kezdet kezdetén va
gyunk, de a későbben végzett
munkánk eredményéről eset
ről-esetre tájékoztatót fogunk
adni e lap hasábjain.

Al. egészségügyi vizsgálato
kat, vagy röviden: egészségvé
delmí munkát az I. sz. községi
óvodában kezdtük el. Itt kb.
80 gyermek vizsgálatát ejteUük
meg. A törzskönyvek adatai
47 kérdésére kell választ ad
nunk minden kis honpolgár
esetében. Ezen kérdések közül
a testsuly, testmagasság, táp
láltság, mellkasméret, hőmér

séklet, a bőr, mirigyek, tüdő,

sziv, hasiszervek, idegrendszer,
szem, fül, orr· torok-garat, fo
gak állapota, II tisztaság foka
stb. szerepelnek, mint eddig
olyan sötét pontok, amelyek
megvilágitva a mostani vizsgá
Jatok által, sok esetben egy-egy
lappangó - tehát külsőleg fel
nem ismerhető- betegség figyel
meztető jeleként villannak elő.

A fentemlitett méretek rög
zitése melleIt első és legfonto
sabb teendőnk - amit minden
gyermeknél elvégzünk - a
gümökórra való hajlandóság,
vagy érzékenység megállapi
tása. Erre a célra egy igen
egyszerü és mégis eléggé biz
tos módszer áU rendelkezé
sünkre, éspedig egy hig ke
nöcsformáju szer bőrbe való
bedörzsölésének alkalmazásá
ban. Semmiféle szurásra, ol
tásra, karcolásra nincs szükség.
Körülbelölkis gombostüfejnyi
kenőcsöt a szegycsont börébe
pár másodpercig bedörzsölünk
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Micsoda
sovinizmus!

mpo.

Korkép
Fut a lovunk: az Ifjuság ...
CsufoljáK ügyetlen kezed,
Bütykös, tompavégü ujjad 
Mely nekik kenyeret keresett!

Fut a lovuk: az Ifjuság ...
Csufolják ólmos lábodat,
Tétova, megroggyant térded 
Mely érettük, haj! - cipelt sokat.

fut a lovuk: Görbe hátad,
Csufolják, mért nem egyenes,
Olyan, mint útszéli torz-fa,
Mil már csak kivágni érdemes l

. .. Ám egyszer csak botlik a ló,
A Sors lovagjál. lelöki.
S jól jár a lovag, ha lovát
A vén görbe fához kötIJeti.
1937. lluguszfus 29.

lyiségek is izlés, tisztaság és
használhatóság tekintetében let
tek álalakítva. Mindezek a je
lenvoltak tetszését és elismeré
sét érdemelték ki.

Végre, sok·sok évi nélkülözés
után Gyoma nagyközség műve

lődni és szórakozni vágyó kö
zönsége egy megfelelő kinézésű

teremhez jutott és reméljük,
hogya szakemberek vezetése
alá került moziban jó filmeket
is pergetnek majd.

Próbaképen szerdán és csü
törtökön is tartanak előadáso·

kat A vasár- és ünnepnapokon
fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9 óra
kor, mig hétköznapokon fét 5,
fél 7 és fél 9 órakor kezdik az
előadásokatA helyárak : páholy
80, zsöllye 70, zártszék 60. fen-

. tartott hely 50, 1. hely 40 és
H. hely 30 fillér. A hétköznapi
fél 5 órai és a vasárnapi fél 3
órai elcadásokon mérsékelt
helyárak vannak,

Reméljük, hogy Gyoma kö
zönsége képes lesz az egyetlen
moziját annyira támogatni, hogy
mindig a legjobb filmeket hoz
hassák el a mozi vezetői.

magyarrá leU nemesszivű kato
nát áHitanak elébünk, akitől mi
101-esek annál fájóbban bucsu
zunk el, mert ó volt az ezre·
dünk utolsó parancsnoka.
A megboldogultat október 8-án
temették el Békéscsabán.

diszelnök Záhonyi Aladárné
íntencióit követve beleolvad
nak egy rokonszeIlemü jólé
kony intézménybe. Ezzel az
egyesület szociális alapgondo
latát megtartják és a centrali·
zációval hatásosabbá tehetik a
jótékony munkát.

A végső döntést a közgyűlés

intézi el, melyet rövidesen
összehivnak.

W-né

Ropogós, finom pecsenye válik.
belőle. Szorgalmas szegény em
ber szépen pénzelhet mellette.
Kunkor farku szőke malac
vigan ropogtatja a vályuban.
Nap mint nap nő a sonkája
tőle. Üres bödönök illatos,
omlós zsina várnak, a gyerekek
meg hurka, kolbászra, nem hi
ába. Aranyló tengeriliszlből sül
a szegényember siiteménye
cukor nélkül, a málé, ki ne
ismerné. Esténként, ha beszo
rul a fázós apó, anyó, csörög
a tengeri ráncos kezében, hull,
hull az arany szem a kék kötő

be. Milyen áldott gyümölcs.
Még a csutkájánál is meleged
ni lehet. Aranyló tengeri, átfo
lyik az országon, ki is folyhat
belőle. Julis marad is. Áldott
aki teremtette.

r~~~~~~~~~~~~~~~~

i STANDARD rádió I
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.i Kérje díjtatan bemutatását! t
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vezetés a gyomai
olló mozgóban

j Mezőtnr városa azt akarja
kiharcolni, hogy a mostanában
sokat emlegetet! "szentandrási
duzzasztó" ezután "mezötnri
duzzasztó" nevet kapjon, mert

A muH szombaton házi be-I kekkel ellátva. A terem falaira ez a duzzasztó Mezőtnr ha!á~
mutatót tartott az Apolló mozgó rá sem lehetett ismerni: eltünt rában épüL 'Az nekik mellékes
uj vezetője: PIlumm Hona. A a salétromos és folytonossági hogya Szentandrás alatt épülő
bemutatón ott voltak: Dr Sorbán hiányokban éktelenkedő vako- duzzasztó Mezőlurtól jókora
J~~ő fő.~zolgabi.ró, Páncél Emil lat, helyette izléses tapétával távolságra van.
fOJegyz~, dr. VlOcze Endre és vonták be a falakat. A váró he- Ha ez a duzzasztó soviniz-Nagy Pal orvosok, Wagner Már· • _

ton járási tűzrendészeti felü
gyelő, Biró Béla tűzoltó pa
rancsnok, vitéz Madaras Gyula
villanytelepi igazgató és Bencsik
László ny. közigazgatási főtiszt

Jelentősebb átalakitásokat vé
geztek a mozgó termében: a
székeket a terem közepére he
lyezték és hátul két sor páholy!
épHettek, kényelmes karosszé-

Sokan várjuk a gyomai járás
ban, a volt IOI-esek akik, a
szomUl"U hir hallatára némán
emeltük utolsó tiszteletre a
kezünket, hogy nemes Pauvitz
Vilmos volt ezredesünktől el·
bucsuzzunk. A pillanatnyi visze.
szaemlékezések egy izzig-vérig

A Gyomai Jótékony Nőegy

let f. hó 13-án tarlotta választ
mányi gyülését Pélermann Jó·
zsefné helyettes elnök vezelé
sével. Megbeszélés tárgyát ké
pezte az egyesület további mű
ködése, miután a helyettes el
nök egyéb elfoglaltsága miaU
nem vállalhatja az elnöki tiszt
séget. Több hozzászóllís után
elhatározták, hogy az alapító

Meghalt a 101-esek utolsó
ezredparancsnoka

A Nőegylet beleolvad a Stefániába

szerre mosolygó leU az őszi

halár II garmadába hányt arany
csövektőL A vonatablakból vá·
rosi ember szeme vidámodott
rajtuk. Gyermekkorára gon
dolt, holdfényes tengerihánlá
sok jutottak eszébe. Aztán nyi
korgó szekereken, sulyos léptű

lovak kordák befelé.
Hej, várták is már a szegény

emberek. KörülrajzoUák a pi
acon álldogáló szekértábort.
Szekér-szekér mellett. szinültig
telve aranyló csövekkeL Biráló
szemmel nézegetik, emelgetik
a kinálkozó napsugaras csöve
ket Éélet, élet. Nem kell félni a
téltől, ha szétárad ez ez arany
folyó a kis házakba. Fürge
tyukok kapirgálják, aranyló
leves lesz belőle lakodalomra.
Gazdasszony tömi böven a há
pogó lud feneketlen begyébe.

tengeriAranyló

A Statisztikai Szemle szerint
az a kor, amelyben a legtöbb
öregember hal el - a normál
kor - jelenleg a 75 év. A bib
lia szerint még 70 esztendő ez
a korhalár, tehát nem sokkal
tolódott el az ember élettar
tama. De más irányban va 
nak biztató kilálásaink. A Sta
tisztikai Szemle szerint a fej
lődés ott van, bogy mind több
ujszülöU éri el ezt a normál
kort Az 1900 as számok sze
rint még csak minden negye
dik, az 1930-31 évi tábla sze
rint már majdnem minden
második ujszülött fejezi be éle
tét a normálkoron tuL A kul
turális életnivó emelkedésének
hatása ez. OU azonban még
nem tartunk, hogy sokan' szá
mithatnánk a 100 éves kor

~ elérésére.

A normál életkor
75 esztendő

Fogyasszunktöbb
mézet

Már hetekkel ezelőtt elindul
tak a határból, nyikorgó sze
kereken az emberek közé. Olt
hagyták anyjukat, aki tavasz
óta tartotta őket, zöld pólyás
gvermekeit erősen, biztosan az
ég felé, a Nap felé. Mikor be
telt az idő, emberek jöttek és
leszaggatták anyai kebléről az
immár sulY,9s, sárgán zizegő

csöveket. O adta szivesen, hi
szen azért nevelte öket. Egy·

fogjuk tájékoztatni közönsé
günket e lap hasábjain.

Dr. Szilágyi Ferenc
m. kir. ti'iztiorvos.

A békésvármegyei mézex
portvásárra 1000 q mézet tud
tak amegye méhészei felaján
lani. Ez nagyon szép ered
mény, ha figyelembe vesszük,
hogy nem volt jó esztendő.

Sajnos a termelők nem tudtak
jó árat elérni a felvá~árló ke
reskedelem magatartása miatt.
Pedig a méznek mindenütt jó
ára van, jobb mint nálunk.
Dacára, bogy a méz helyünk
ben van, ez a drága cukrot nem
csak pótló, de felül muló anyag
is, mégis kiengedjük a megyé
ből és az országból, ahelyett,
hogya. mi gyermekeink erő

södnének, gyógyulnának tőle.

Megbocsálhatatlan rövidlátás ez
tőlünk. A vármegyénkben ter
mett mézet itt kellene elfo
gyasztani az utolsó cseppig.
Talán jobban találnák meg
számHásaikat a méhészeínk is,
igy, mintha exportra száUitanak.
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csak az

UNGHVÁRY LÁSZLÓ
faiskoía szőiő és borI
gazdasági r.t.

CEGLÉD

faiskotájánál rendeljen

Árjegyzéket ingyen küidl

Budapesti iroda: IV., Vörös
Pálné utca S. félemelet II.

T e I e fo n: 18-83-31.

lámpásokkal világítottak, de
hát öket nem érdekelte, hogy
mi történik oH, igy oda sem
mentek és nem kiváncsiskodtak.

Bere Imre a felvilágositások
után azonnal hazajött és ügy
védje utján telefonon bejelen
tette a Földhitelintézetnek a
történteket és egyben kérte az
azonnali intézkedésekel.

Ugy tudjuk, hogy a feljelen
tés ismeretlen tettes ellen meg
történt és a csendőrség a nyo
mozást meginditotta.

Istállófrág ya
vagy műtrágya?

Különösen szőlőtermelők kö
rében terjed el az a vélemény,
hogy a mütrágyát az istállótrá
gya helyelt adjuk. Még homoki
szőlőkben a műtrágya szak
szerü adagolása, sziute teljes
mértékben helyettesitheli az
sstállótrágyát, de már kötött
talaju szőlő istállótrágya, vagy
más szerves trágya nélkül meg
nem lehet. A homoki szőlőnek

is szüksége van bizonyos hu
muszképző, homokot megkötő

szerves trágyára,· istáUótrágya
hiányában azonban ezt pótol
hatjuk szalmatrágyázással, zöld
trágyázással, t e r m é szetesen
ilyenkor a műtrágyázásnak fo
kozottabb jelentősége van.

A kötött talaju hegyi szőlők

ben azonban az istáUótrágyát
nem nélkülözhetjük, istállótrá
gya nélkül a talajok fizikai tu
lajdonságai annyira leromla
nak~ hogya szőlőtermelés jö
vedelmezőségekérdésessé válik.

Nem szabad azonban azt
hinnünk, hogy az istállótrágyá
nak főszerepe : a szőlőt nővé

nyi táplálóanyaggal ellátni. Ez
csak másodrendü feladat. Az
istáUótrágyát főképen azért kell
adnunk, hogy a talaj humusz
tarIalmát, vizfogóképességét,
tevékenységét növeljük. Sajnos
a legtöbb szőlögazdaság nem

n

DUFF COOPER

Talleyran

MOST JELENT MEG!

Az anngal természeti miniszter
műve jelenti az utóbbi évek egyik
legnagyobb angol könyvsikerél. A
mai idők titkokat tudó. vezető

politikusa mutatja meg a világ
politika egyik legcsodálatosabb
emberének Talleyrandnak igazi
arcát Megmutatja azt a zseniális
embert és politikust, aki a világ-
történelem legizgalmasabb korát

éUe végig.

ről is leszedték az ajtókat,
jászlakat, a boglyakemencét Ie
bontották és a kemence cse
répdarabjait is elvitték. Kitör
ték a kutágast és azt is elvit
ték a kútgémmel együtt.

Bere Imre azonnal megkér
dezte a tanyaszomszédokat,
hogy nem látták-e, hogy ki
vitte el a tanyaépületek hiány
zó részeit A tanyaszomszédok
csak annyit tudtak mondani,
hogy egész .éjjel dolgoztak és

pokban karácsonyi vásárt és
kiállítást rendeznek, mely egy
uttal a magyaros izlést és helyi
munka propagandája lesz.

Az otthon berendezése még
hiányos. Azért ezuton is fel
kérjük magyar asszonytársain
kat, hogy felesleg~s butorokat
(székek, polc, fogas stb-) köl
csön adni sziveskedjenek. Az
olthonban eltünik mindenféle
társadalmi és egyéb különbség,
csak a közös munka él, amivel
mindnyájan tartozunk közsé
günknek és bazánknak.

A 400 oldalas mü árat 5 pengő,

vászonkötésben
7 pengő.

SINGER ÉS WOLFNER KIADAsA

zN

Szeptember 25-én és 26-án éj
jel aPóhalom melletti Csapó
szigeten, nagy kocsiforgalom
rnal, élénk sürgés-forgás verte
fel a pusztaság éjjeli csöndjét.
A távolabb lakó szomszédok
sem tudlák mire vélni a nagy
kopácsolást és a lámpásokkal
ide-oda való világitást. Ezt a
rejtélyt, hogy két éjszakán át mit
müveltek oU kint, Bere Imre
fedezte fel szeptember 27-én
reggel, amikor az október l-én
az ő birtokába kerülő földön a
7.5 m hosszu, 5 m széles ta
nyaépül~t egész tetőzete, ajtók,
ablakok, a padlás gerendázata,
szóval minden megmozditható
része álomszerüen eltünt és
csak a csupasz falak meredez
tek égnek és mutatták a csá
kány és balta frissen vágott
sebeit az éjszakai munka után.

Bere Imre 50 kis hold föl
det vett meg II Földhitelinté
zeUől ugy, hogy az előző tulaj
donos, Simon Imre turkevei
lakos október l-ig marad a ta
nyában és azulán Bere Imre
veszi, át mint uj tulajdonos.
Bere Imre és házanépe a föld
munkálatához már hozzá is
fogtak és szeptember 25-én,
szombaton délben hazajöttek
a községbe, ahonnan csak
hétfön reggel, 27-én mentek ki,
hogy folytassák a munkálato
kat. Ekkor látták, hogy isme
retlen tettesek elboutották a
tanyaépület minden elemelhető

részét, még a melléképületek-

Ellopta
te e

A Mansz gyomai csoportja
megujult erővel folytatja mükö
dését Mint már emlHettük, az
egyesület otthont szerzett, ahol
most már intenzívebb egyesü
leti életet élhetnek. Ugy érte
sültünk, hogy az oUhonban meg
kezdődtek a munkadélutánok.
Havonta egyszer pedig csalá
dias teaestét .rendeznek, amely
re egyszer s mindenkorra sze
retettel hivják és várják a
tagokat. Itt alkalom van meg
beszélni mindent. Már el van
halározva, . hogy a téli hóna-

vetkezet a lovakért drb-kért ken és időpontokban tartja
700-800 P. közötti árakat fi- meg: Turkevén október 22-én
zet. Kérjük gazdalársainkal, reggel 8 órakor, Mezőtur d.e.
hogy a vásárlás időpontjára a 11 ó.· Gyoma d.u. 2 órakor.
környéken lakó gazdáknak a Mezőberényben október 23·án
figyeimét is sziveskedjenek fel- reggel 8 órakor, Köröstarcsa
hivni. de. 10 óra, Kö ösladányban

A LóérlékesÍtö Szövetkezet Id.u. 1 órakor. Debreben, 1937
a lóvásárokat az alábbi helye- október Hl.

Megindul a kopasz
árpa termesztése
A multheti felhivásunkra je

lentkeznek az érdeklődők és a
kapott felvilágosilások után
50-100 l{g. vetőmagra iralkoz
nak fel és megkisérlik ennek
az árpának a termesztését, a
melyért ma 27 pengőt lehet
kapni métermázsájáért. Csak
korlátolt mennyiségben ka
punk vetőmagol, teháta jelent
kezés sorrendjében elégitjük ki
az igényléseket A jelentkezést
a "H o m b á rU szövetkezetnél
veszík fel.

A Stefánia Szövtség gyomai
fiókja f. hó 9·én alakuló gyű

lést tartott dr. Nagy Pál veze
tésével. A ijókszövetség helyi el
nökéül Pétermann Józsefnét
választották. Alelnökök lettek:
G. Nagy László és dr. Szilágyi
Ferenc. Titkár ifj. Kovács Já
nos, pénztáros. Erdei Gábor.
Elhatározták, hogy okt. 17-ére
közgyülés! hivnak össze, mely
nek tárgysorozata :

1. Az alakuló gyülés jegyző

könyvéuek hitelesitése.
2. A fiókszövetség ügyrend

jének letárgyalása és elfogadása.
3. Számvizsgáló bizottság

megvalasztása.
4. Az 1938. évi költsegvetés

letárgyalása.
5. A teljes tisztikar megvá

lasztása.
6. Esetleges inditványok.

mus alkotó összefogásban jutna
kifejezésre, nagyszerü dolgokat
hozhatnának létre belőle a jó
turiak, de így!... mégiscsak
Szentandrás alatt épitik meg
azt a duzzasztót, még ha az
MezőIur határában van is. Eit
még protekcioval sem lehet
elvinni Szentandrás alól.

Felhivás a lóte
nyésztő gazdákhoz I

Tisztelettel közöljük az érde
kelt lótenyésztőgazdákkal ,hogy
a LóértékesÍtő Szövetkezet Né
metország és Csehország ré
szére melegvérü, szilárd felé
pitésü hátas és hámos lovakat
fog vásárolni, amelyeknek ma
gassága 162 és 172 cm, között
van és amelyek a három és
fél esztendőt már betöltötték,
de még nem érték el nyolcadik
életévüket. A Lóértékesitő Szö-
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áUdndóan kdphaeó d. Wagner
MArion Fiai fa~1.i:eres~i.edÖ «(égnél

*) E rovatban közöltekért aszerkes; 
tőség és a kiadóhivatal felelősséget

nem vállal.

szövetke7 eiben.
Kérjen ajánlatot ~

~~~~~~

ÉNYHIRDET

o1csón és szép kivitelben kés:<it a

HUNGÁRIA-NYOMDA

Az első számu vadásztársa
ság- értesíti a lakosságot, hogy
a nyulat idiogramonként 80
fillérért árusit ja. Előjegyzése

ket az lványiék IiszHizletében
vesznek fel, ugyanott adják ki
a nyulakat is.

van. A földb'rlok 1065 kat.
hold kiválóminősegű !-zántó.
2073 hold erdő, 37 hold szőlő

ből áll, a többi rét és legelő.

A báró gazdálkodására jellem
ző, hogy a folyó évben mind
össze 20 hold bevetett terület
volt, melynek termését: 76 q
buzát a cselédség közölt osz
tottak ld. Vetőmag nincs, a
szőlő nem terem, mert évek
óta nem kapálLálc Nemzetgaz
dasági szempontból iid "ÖS az
erélyes_ és gyors eljárás. Jut
tassák a megcsonkitott magyar
földet azoknak, akik azt be
csületes hűséggel meg is mun
kálják.

l'Vlada:g::1szká:-ba it>ányít
ják él lengyel zsidókat,
Varsó ból jele,llilc A lengyel
kormány emigrációs próbatá
bomka! szervez, amely a zsi
dóknak Mndagaszkárba és Uj
Kaledoniába leendő emigráci
óját készíti elő. A táborok há
rom hónapig fognak lartani.
A zsidó vezetóférfiak tárgyalá
sokat kezdenek a francia kor
mánnyal, amely készséggel fel
ajánlotta a madagaszkári emig
rációs lehetőséget.

Kaszó'per Ifj. Révész István
tüzet akart gyujtani, hogy ételt
melegilsen magának. Mivel a
nyirkos fa nem ak3rt tüzet
fogni, Révész benzint öntött
rá. A benzin felrobban! és Ré
vész ruhája is tüzet fogott. A
közelben dolgozó munkások
siettek a segitségére. Leszag
gatták róla ruháit, de Révész
még így is súlyos égési sebeket
szenvedett.

A mezőgazdaságban níncs
m~mka.nélküHség, élénk ke
restet a munkapiacon. Déva
ványán a mezőgazdasági mU/l
kapiac hetek óta élénk. Érle
sülésünk szerint az öt nagy
gazdaságban 601. a közép és
kisbirtokon 25:), a'vidékí gaz
daságokban 253 dévaványai
munkás dolgozik az őszi mun
kálatok keretében. Vídékre to
vá di 600 munkást kértek, de
ezekre a helyekre már nem
akadt jelentkező. A férfi nap
szám 1'50-2 pengő. Akkord
munkások napi keresete 2'20,
2'50 pengő.

Szekszárdon egy gyümöl-
csösben a baracUák másodszor
is virágzottak, sőt a gyümöl
csök rövidesen beérnek, ha az
időjárás kedvező lesz to ábbra lakodalmi meghivókat
is_ A déli fekvésü kertnek sok
csodálója akad.

Harc a tüdővész ellen. A
GI'oIJJa. Kossu!11 L~I'OS·. uIc'" 66 S?,liszántuli városok lisztifőorvo-' . '1 co L

sai rámutatLak arra a szörnyü
pusztiLásra, amit a tüdővész

végez, különösen a tanyai la
kosság körében. A rendszere
sitett iskolaorvosi vizsgálaiok
ban kiderült, hogya lanulók
20- 60 százaléka hordoz ma
gábá n fertőző bacillusokat. 1\ ü·
lönósen homokos vidéken el
rémitő a slatisztika,de min
denkor megtalálni az okokat. ÉrLesili az elöljáróság a lóte
Levegőtlen,szük, sötét lakás, nyészfö ga7daközönségel, hogy;:lZ
helytelen táplálkozás, esetleg 1938. évi fedez!elési id~nyre a
rossz ivó viz. A kormány egyre- törzskönyvezett kancálc pj, osiiása
másra építteti az egészségháza- a helyi fedeztelési állornáson f.
kat. zöldkereszt védőintézmény évi szepl. 30-jn reggel 8 órakor
világosítja fel a lakosságot a vette ke7detét.
táplálkozás ésszerüségéről.Per- Felhivja az elöljAróság a lenyész
sze lényeges javulás csak bizo- lök figyelmét, hogya szabályok
nyos idő mulva várható. hoz s7igoruan alkalmazkodja'nak,

AdóJvégrehajtás. Borsod- vagyis a . párositáshoz az egész
vármegye Közigazgatási Bizott- törzskönyvezett lóanyagukat, .tehát.
sága báró Radvánszky Kálmán a pillenőre szánt kaneáih af és az

összes csikókal is fel!éUenül veországgyiílési képviselő, sajó-
kazai földbirtokos - összes zessék elö.
ingatlan vagyonára és haszon- fedeztetés i díjak a kövelke.ző~ :
él té 73413 "d' 1. Bélyeges kanca fedeztetésI diJa

geze re. pengo a 0- 2 P 50 f 2. Törzsköny\'e'ell kan-
hátralék miatt - elrendelte a I cák 'fedezteiési díja 5 P. 3. Nem
végrehajtást. Báró Radvánszky- I t~:zskönyvezelt kanca fedeztelési
nak hat község határában ösz- dlJa 10 P.

szesen 4113 kat. hold birtoka Párositáskor fizetendö: Fedez-
. telési díj elöteg eimén 1 P. és

van, amelyen az adohátralékon törzsköeyvelési dij eimén 1 P.,
kivül 1,200.000 pengös teher összesen 2 P.

I+Idnkó tanál.' :idö~

já~á~jó§)latd. okt"
Jmlá~odik felére

Részben enyhe éjjel ~gen

hűvös, általában nedves idő

várható. Nappal átlag 8-14Co,
éjjel 4 és x6Co lesz a hőmér

séklet! Bővebb csapadék lesz:
október 19-én reggel és dé!
felé, október 20-án, 22-én és
október 26-án a hajnali órák
ban, ekkor valószínű havazás
is fellép sok helyen.

Dr. Sorbán Jenő főszolgabiró

szabadságáról hazaérkezeLt és
hivatali müködését megkezdte.

Békés vMmegye hivatalos
lapja közli Geést Gáspár indit
ványM, amely a vármegye te
rületén 42 km vasutvonal épi
tését kéri az illetékes minisz
tertől. Ezzel a nyugat-keleti
vasutvonaJlal, mely Kecskemét
Szarvas-Kondoros- Békéscsa
bán ál haladva a déli Tiszán
tulL keresztezné, nagy gazdasá
gi és szociális előnyökhöz j ut
na a vármegye igen rászoruló
népessége.

Baromfi- galamb- és házi
nyul ld álli tást rendeznek Bé
késen a Bérház termeiben okt.
31-nov. 2-ig. Ezzelegyüft a
hazai kutyafajtálds kiáUilhatók.
Minden felvilágositás(rnegad a
Délmagyarországi Baromfi- Ga
lamb- és HázinyúHenyésztők

Egyesülete. Békéscsaba, Réthy
ut 4

A mezőturi iparosság kiáIli
lást és vásárt rendez nov. 6
10-ig Mezőturon.

Nagykőrös irtó hadjáratot
inditott a pajzstetű ellen. 01-1
C'iÓ védőszereket és álla mköl
csönt szerzett a polgármeslerük
erre a célra.

A Haditengeré'szdi Emlék
müvet ünnepélyesen leleplez
ték a kormányzó jelenlétében
Budapesten. Az emlékmű az
uj Horthy Miklós híd közepén
elhelyezett világítótorony, mely
előlt, a "Navarra" hajó onán,
mint talapzaton áH egy hajó
kürtös és az őt vezető géniusz.

A finn követség közli, hogy
ez év nyarán nemzetközi lor
nászünnepélyt rendez a finn
nemzet, fövárosában, Helsins
kiben. Résztvevőkre számíta
nak a világ minden részéből.

A változatos proRtammo! lde
gésziti az ifjuságí testnevelési
kongresszus.

10 2Co

307 "
19' "

22 mm

456"összege

A gyomai (Kecsegés) mefe
orologiai állomás s ze p fe m 

b e r i jelentése:
A hőmérséklet minimúma

mascimúma
" középértéke

A csapadék mascimúma

Nyi I t-té"r*
Alulírott bocsánatot kérek Brücher

József g\'omai lakostól, az ellene. fel
hozott gyanúsitásokért, miután azOk
alaptalanok.

Gyoma. 1937. október hó 15-~n.

Marjai István

Mezőgazdasagi gépek és szerszá .
mok nagy választékban kaph31ók II,

ti MBAR

rendelkezik elegendö istálló
trágyával és igy vásárolt trá
gyára szorul. Nem todjuk so
hasem megmondani, hogy a
vásárolt ist:íllótrágyának mi a
beHartalma, hacsak azt vegyi·
leg meg nem vizsgáltatjuk, ez
pebig már körülményes és költ
séges dolog.

jól vezetett szőlőgazdaságok

ban ezért az a gyakorlat ala
kult ki, hogy istállótrágyával
nem a növényi táplálóanyag
szüséglet szerin t trágyázun k,
hanem csak annyira, amen
nyire azt a talaj fizikai állapo
ta megkivánja. Renbszerint 3
évenként fél istállótrágyaadag
elegendő lesz. A· szőlő táplálá
sát pedig mütrágyával végez
zünk.

A kérdést tehát nem szabad
ugy fel venni: Istállótrágya, vagy
mülrágya? A mütrágya az is-I
tállófrágyának kiegészitője, a
szőlőben mind a kettőt alkal
mazni kell!

Anyakchryvi hireh
A gyomai anyakönyvi hivatal

könyveiben szept. 9-:ő 1 , ok'. 6-ig
a kvetkelő bejegyzések történtek.

Született: Szőllősi Éva, Dóra,
ref., Turcsányi Ilona, Veronika,
r. kath., Suszter Julianna, ref,
Ka'ó Terézia, ref.

Házasságot kötöttek: Timár
Imre Binyes Etelka; Pillz András
Mészáros Olga, Irén.

Meghaltak: K. Nagy J0zsef.
ref. 27 éves, Neumann Islv;:\n in'
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A közkedvelt Csepel., Turán., Toro(:zklt., Kühen és OlDega kerékpárok.

a leg les 'b n m k s Ibert üzletében!
Nagy választék kerékpár gummikban. Szortírozott alkatrész raktár minden gyárfmányu kerékpárhoz !
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PORT.

-s-s.

Férfi-átmenetikabát " 33.-

" 29.S0

" 21.60

" 17.-

Férfi-raglán

Férfi-esőkabát

férfi-öltöny

Férfi-Bocskay kabát" 64.
szörmegallérral

Férfi-bőrkabát " 47.-

Férfi-gazdászkabát ,,30.-

Férfi-átmenetikabát P 25.80 I

Október H-i bajnoki mérkő

zések: Oyomán: GySC-MAFC
ll., vezeti: Becskö. Mezőberény
ben : Törekvés-GYTK, vezeti:
Wertheim. Endrődön: ETK
MMÁV, vezeti: Havas. Kondoro
son : KTE-TAC, vezeti: Mácsai.

hátralévő idő. A mérkőzés az
utolsó percig nyilt volt s igy azt
a szerencsésebb nyerle. A muta
tolt játéknak az eldöntetlen ered
mény feleit volna meg.
TSC-ből mindenki dicséretet

érdemel a szép fair jálékáért és
a csapat megérdemli az első

osztályba jutását. Egyénileg Konyár
Bezzeg, Zahorán II. és Wenck
heim emelkedett ki.

A GyrK csapata ugyancsak
dicséretet érdemel, mert minde
gyik tudásának legjavát igyekezett
nyujtani. Egyénileg Vatai, Barlha
II., Bartha 1., Lakatos, Bolehovszky
és Porcsaimi Wnl ki.

Rátfai jól vezetett.
MezőturiMáv S E-GySC

5:2 (2:1)
Mezőtur II. o. bajnokí, vezette. Becskö.

Az erősen tartalékolt GySC
széteső játékkal nem volt ellenfele
a jó Máv.-nak. Az I. félidő 17. és
19 p.-ben lövi a Máv. a g6ljail,
majd a 30-ik percben a jobbösz
szekötö helyén játszó Szrnkányi
lefutásból lőa góljával szépít.
Szünet után 14-27 és 39-ik p.
ben esnek újabb Máv. gólok,
majd Győri egyéni játékkal ered
ményes.

Becskö nagyszerúen, minden
hiba nélkül vezelett.

Férfi-sportzakko-
nadrág" 32.-

KULPIN DIVATHÁZ

IFérfi- és. Fi~készruha-osztályaI
BEKESCSABA

TSC-GYTK 2:1 (1:1)
Vezetle: Rátfai.

TSC: Csapó-BajF---Baukó
Zahorán I. Zahorán JI.-Sulyok
Bezzeg-Kozma-grórWenckheim
- Barlalus-Konyár.

GYTK: Porcsi;llmi-Rozsnyai
Vatai-Lakatos-Bartha I. Bole
hovszky-Olajos Csalah-Rau
Bartik II. Bartha ll.

A tarhosi együttes megismé
telt gyomai szereplése ismételten
jó emlékeket hagyott a gyomai
nézöknél. A mai mérkőzés sokka.
erősebb volt a mult vasárnapináll
A mérkőzés mindvégig nyilt voll
és a kétpontot jelentö gólt a
szerencsésebb csapat érte el.
GYTK szél ellen kezdi el a játé
kot és már az ötödik p. ben
Bartha II. lövése hajszálra megy
kapu mellé~ Most a tarhosiak
veszik át a támadást és erösen
szo;'ongatják Porcsaimi kapuját,
de a fiatal kapus a legnehezebb
labdákat is szépen fogja. 15-ik
p.-ben Bezzeg tiszta helyzetből
kapu fölé emel. Dacára a nagy
szélnek a GYTK is telszeit5s tá
madásokat hoz· össze, különösen
a halfsor végez nagy munkát.
30-ik p.-ben Barlik szépen ivelt
labdáját Csalah fejjel küldi haj
szálra a kapu mellé. Alig telik el
egy-két perc, Bartha IL lövése
patlan vissza a kapufától. Innen
kezdve a vendégek kerülnek fö
lénybe és vezetik egymást kövelö
támadásaikat. 37-ik p.-ben Konyár
beadását Wenckhei mil-es táján
kapja és jó lövést kiiId kapura
amibe agólvonalon Vatai lábát
brJeleszi de a fals labda igy is
a kapuba kerül 1:0. A kapott gól
nem csüggeszti el a GYTK játé
kosokat és az erös iramu mérkő

zés tovább tart. 40-ik p ":ben Rau
lábáról szedi le Csapó a labdát.
42-ik p.-ben Baji a büntetőn be
lül kézzel fogja a labdát, a megi
télt l l est Bartha IL védhetetlenül
küldi a hálóba 1:1. Erős talhosi
támadásokkal ért véget a félidö.

Szünet után a széllel támoga
tott GYTK kerül fölénybe és igy
a mérközés teljesen nyilt. Táma
dást- támadásra vezet, de at'okat
vagy a lekésett csatársor el véti,
vagyanagyszerűen müködö Baji
és Baukó védelem lisztázz(I. IQ-ik
p-ben Csalah jól szökteli Olajost,
de a szélső hosszan ad be és igy
a nagy helyzet kárba vész. A
GYTK támadásokat egymásutáni
két szöglelrugás juttalja kifejezés
re, amit minden esetben a tarhosi
védelem nehezen tisztáz. 22-ik
p-ben Tarhos ér el szögletet

. amit Porcsaimi szépen ment 25-ik
p.-ben a leszoritoU tarhosi csatár
sorból lehuzódott Bezzeg lefutja
a védelmet és jó beadásával
Wenckheim megszerzi a két pon
tot jelentő gólt 2:1. A gólra ujabb
GYTK támadások következnek, de
az elpártolt szerencse nem kiséri
a GYTK csatárokat lövéseikben.
Erős GYTK támadással és szép
tarhosi védekezéssel telik el a

Modernizá1t vendéglő

A Gyomai Termelők Szövetke
zete vendéglöjét kibővHette és
modernizálta. Szeparérendszerü
"piros szobája" az ifjuság ked
velt s2órakozóhelye, "zöld ter
me" pedig szolid családi vacso
rázóhely.

Kitünő konyháján, minden idő

ben a legkülönféJébb étel különle
gességek kaphalók, 16 fajta borá
val a legkényesebb izlést is kie
légili.

Ebéd vagy vacsoramenű: 98 fil
lér, zónapörkölt : 24 fillér. Bor
árak: 50 fillértöl 6 pengöig. Ven
dégszoba: 98 Fillér.

Esténként Farkasinszky Imre
zenekara muzsikAl.

Ha estéjét kellemesen akarja
eltölteni, keresse fel a szövetke
leti vendéglő!.

A szinpad névtelen katonái.
A görlökről, a szinpad névte1en
katonái ról rendkivül érdekes ké
pekkel illusztrált cikket közöl a
Délibáb uj száma, amely nagy
terjedelemben és gazdag tartaloJll
mal jelent meg. Pompás illuszt
rált rádíómüsorokat, egyfelvonásos
szindal abot, premierbeszámolókat,
szinházi pletykákat, nagyszerU
filmrovatot. ismert irók novellái!
és több mint száz szebbnél szebb
képet talál az olvasó él. népszeri.i
szinllázi képes lapban. A Délibáb
egy száma 20 fillér.

A merevszemii császári ko.
mornyik esetével kezdi meg Nyiry
László ny. vezérkari ezredes, a
Világ legöllelesebb kémjei dma
érdekfeszítő sorozat leírását Tol
nai Világlapja uj számában. A
legkiválóbb magyar ivók novelláin,
~ cikkek dus során kivül nagy
szerü folytatásos regényt és közel
száz pompás képet talál az olva
só a népszerü képeslapban. Tol
nai Világlapja egy száma 20 fill.

Kerékpártulajdonosok figyelmé
be! Mindazok, akik kerékpárt vagy
segédmotoros kerékpárt tartanak
üzemben, ugy ezeket a rendőr

biztosnál kaphat6 ürlap két pél
dányának kitöltésével legkésőbb

f. hó 25.-ig okvetlenül jelentsék
be. Aki iCI fenti Időpont után vá
sárol kerékpárt, azt Uzembehe
Iyezése előtt szintén bejelenteni
köteles. A kitöltött bejelentőlap

egyik példányát CI kerékpártulaj
donos lebélyegezve visszakapja s
azt, ha kerékpárjával közlekedik
állandóan magánál tartani s iga
zolás esetén felmutatni köteles. Ha
a kerékpártulajdonos keréi<pár
Ját kölcsönadja, vagy családtagja
használja, ugya kerékpár beje
lentőlapot is át kell adnia a kői·

csönvev6nek, illetve a családtag
nal<. Aki a bejelentést elmulasztja,
5zigorl.lan meg lesz büntetve.

VISSZHANG eimmel, Vermes
Emő szerkesztésében új tár
sadalmi, közgazdasági és kri
tikai riport hetilap indult meg.
Előfizetési dij egy évre 5.-P.

MOST lELENT MEG!

Lu.(:ern~Ina.q

terDl.esztök
fiqyebnébe!

.Az angol zöldmező gazdák az
alföldi Zöldmező Szövetség ulján
nagymermyiségú jövö évi termésű

lucernamagot kötött le olyan lu
cernásokból, melyek legalább is
S-6 évesek. Az ezekből szármél
zó magvakat a közönséges for
galmi árakkal szemben előrelát

hatólag 50-60 százalékos felár
ral fogják átvenni azzal a termé
szetszerű kikötéssel, hogy a mag
nak garanláltan arankamentesnek
kell lenni, és igazolva legyen az
a körülmény, hogyalucernás.
mely a termést· adta a kívánt fel
tételeknek megfelel.

A mezőrendőrök utasítva lettek,
hogy . ezeket a lucernásokat a
helyszinen írják össze terület és
kor szerint. Minden lucernalula~

donos tehát igyekezzék a való
adalokat közölni, már saját érde
kében is és azért is, mert hamis
adatok bediktálásával ugysem
mennek semmire sem, miután
minden egyes lucernást az Alföldi
ZOldmező Szövetség a helyszinen
fog megvizsgálni. De fontos nem
zetgazdasági érdek fűződik ah
hoz, hogy egy ilyen értékesilési
alkalmat jól használjunk ki és ki
csinyes ravaszságokkal ne ront
suk el a magyar mezögazdaság
hírnevét.

HARSÁNYI ZSOLT

ÉS
MÉGIS

MOZOG
A FOLD

Harsányi Zsolt új regényének hóse
az embeJ i tudomány egyik legér
-dekesebb. legjelentősebb és legfor
radalmibb hóse, Galilei, a csillagász.
Megrázó "kozmikus" élményekben
és mély emberi dokumentumokban
gazdag élete bűvös panorámaként
tárul ki Harsányi tolla nyomán.

A három kötetes, hatalmas mú ara
12 pengő, vászonkötésben 18
pengő, börkötésben egy kö

tetben 18 pengő.

SINGES ÉS WOLFNER KIADÁSA
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Hiz6sertések biztosiiása

Hizósert~sbiztositásfel
vehetö oly községekben,
amelyevalamely sertés·
betegség miatt zárlat
alatt nincsenek.-leg
magasabb biztositási érp

ték darabonként 120.
pengő. A biziositási dij
darabonként 5. pengő

és a biziositási határidö
a biztositás kezdetéN)1
legfeljebb 6 hóra terjed.
Ezen dijakba az állator
vosi vizsgálat részére
állatonként 50 fillért be
tudunk. Minden egyes I
tulajdonos összes hízó
sertései biztositandók.
A fülgombért darabon·
ként 20 fillért számítunk
fel. Érdeklődök fordulja-·
nak Bácsy Gézához vagy
Schrőder Károlyhoz, Hő
sök utja 36 szám alá.

~UYUHWUUUU~~~~~~~~

I~;:i~'~'~'~ :,:"Ó,:
sutáf!omáson 100 kg-onként;

1
1931. nov.1-töI30 ig P 1710 I

.. dec.1-től 31 ig P1810
1936. jan,1-t61 31·ig P19.JO

áron vásárolja a .H O M B AR"
szövetkezet

Ift~A~A~~fififi~fifi~~fi~fiR~

HO I

Gyoma község
in.ga tian.forgahna
Sürű István és neje Pfelffer Erzsébet

gyomai lakosok vettek egy belleIkes
lakóházat Nagy Delsö és neje Haibach
Erzsébet gyomai lakosI611300 pengőért.

Csapó Bálint kistelki lakos vett
1241 négyszögöl kölesfenéki szántót .
K. Timár Imre és neje Száfián Rozália
gyomai lakosoktól 400 pengőért.

Özv. Csapó Lászlóné Czeglédi Mária
gyomai lakos vett 1361 négyszögöl
csergettylilaposi szántót Vatai János és
neje Oláh Róza gyomai lakosol,tól
650 pengőért.

Weigert György és neje Kiss Margit
gyomai lakosok vetlek 278 négyszögöl
és 556 'négyszögöl kölesfenéki szántót
Makesali Sándor (nös SzéJl JUliánnával)
gyomai lakostól 2ö5 pengöért.

Nyitrai Sándor és neje Márlon Er
zsébet l!yomai lakosok vettek 2 hold
zsófiamajori szántót Dégi Mihályné
Imre Erzsébet gyomai lakostól 1000
pegöért.

Nagy Dezsö és neje Haibach Erzsébel
g\Oll1ai lakosok vettek egy beltelkes
lakóházat Láda Mihály és társaitól
1300 peng5ert.

V. Balog Lajos és neje Sallai Eszter
gyomai lakosok vettek 48 négyszögöl 
és 182 négyszögöl németzugi kert in
gatlant Akantisz László és neje Vass
Erzsébet gyomai lakosoktól 430
pengöért.

Özv IllIre Andrásné Lukács Róza
gyomai lakos vett 2 hold 400 négvszög
öl zsófiamajori szántót Öz.v. Baráth
Lajosné Izsó Zsófia gyomai lakostól,
1700 pengőérI.

Csávázás
a HOM BAR-ban

A bánkuti vetőmagbuza akció kereté·
ben a porzolt száraz csávázószer ajk<- I· .
mazására is alkalmat adunk gazdáink.
nak és lehetövé tesszük, hogy bárki
megcsávázza a vetömagbuzáját, még
ha az nem bánkutí buza is. Egy mé
termázsa buza csávázásál:wz 70 fillér
értékü porzolt kell, ezt és a dobhasz
nálatát . ezért az önköltségi ö.sszegért
igénybe veheti bárki a HOMBAR szö
vetkezet telepén.

A Szövetkezeti vendégl6 italár~i

utcán át:
1 liter zamatos kadar 38 fillér
l nehéz asztali bor 58
I édes csemege bor 98
1 n angol keserű 320 n

l • császárkörl e 320
I eperpálinka 280
I n törkölypálinka 198
l n rum 240
1 üveg kristályviz 12
l " szikviz 8 "
Vásároljunk a Szövetkezeti

vendéglöben!

Publikáció
Állást kaphat. Aki szöllö és gyü

mölcsfakelelésében némi jártassággal
bir és a mczi\gazdasági munkákhoz is
ért, azonnal elhelyezkedést kaphat.
Bővebb felvilágosítást a Wagner fa
telepen szerezhet.

Fehér tanulóasztal két székkel
eladó. Zrinyi u 61. l-l

Fo:'galmas helyen kisüzlethelyiség
kiadó, KOHman József Horthy Miklós
úti házában. 2-l

Gróf Tisza IstI/án út 34 számu
ház eladó. Értekezni lehet ugyanott.

3-1
Kerek kályha füsfcsövekkel

eladó, Szilágyi Antal szabórne~

ternél, Tisza Islvá'n u 57 sz. 2-2
Kiss Bálint ut 21. számu ház,

azonnali bekőltözéssel, ugyanott egy fél
fertály örökös nyilas és egy darab cse
püskert szabadkézből eladó, értekezni
lehet Kiss Bálint ut 16-n<\1. 2-2

Butorozott szoba külön bejárattal,
villannyal azonnaira is, kiadó Csaba Ve
zér ut 1. szám alatt. 2- 2

Magas foku, zamatos rizlIngbor
literenként 40 fillérért kapható Ke
rekes Károly borkereskedönéI.

Rozsot vetésre ad buzáért cserébe
Kató Lajos jegyző. x-7

A vaclnyulbört darabonként 20 fil
lérért vásárolom. Minden egyébb bőrt

II legmagasabb napiáron Spitzer Dezső

toll és börkereskedő. x-3

A Gyomai Ujság nyomdájában
egy 15-16 éves leány fe1vétetik

Eladó: 38 hold cserepes tanyával,
PÓhalmon 22 hold 20 hold 15 hold

10 hold kedvező fizetési feHéttlek mel
lett. - 6 hold Udvarnok ban 2500 p 
7 kat hold Csergeltyülaposon, - 18
hold ÖLeden ugyanott 2 hold - 7 fe'
tály l'::e!őhalol11.

Eladó: 2 kat hold elsöosztályu kert
föld teljes febzereléssel továbbá 100
kat hold 40000 P-ért. Hősök Emlék
utján rgy 2 szobás urilakás eJköllözés
v<'gett jutányos áron eladó - A Kossuth
Lajos ulcában egy 3 szobás csJádi ház.
Izsó Balázs ingatlan közvetitönéJ. Gyo
Illa. Telefou; 50.

Szerkesztésért és kiadásért felelös:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
felelős üzemvezető: Wallach Mihály.

rn~AAftftftftftRA~*I

I'OLCSÓBB A BOR 'I·m~n; af i7~~v~z.
I egy liter kadarka vagyI

fehér fejtett ujbor Sol tvad
kert állomásra kis7állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis

J
50 Iiteren felüli rendelést 1
fogadok eL Hordót dijmen-
tesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. SzétIlliI-

I
dés utánvéttel. Egy pengőI
levélbélyeg ellenében kül-
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés,

I
tiszta, tökéletes zamatuak t

és n e m savanyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete

Soltvadkert, Pestmel:ve.

~~~~UU~~~W~Mwuuwuul

érk. 6.22

ind. 610
17.38
17.511

a Homoki féle emeletes házban. I
3 Kérje dijtalan be:rnutatását% ct
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ind Gyoma p. u. .
érk. Endrőd templom-tér

Viteldij: 50 fillér.

Endrőd-Gyoma- Püspökladány- Debrecen:

610 ind. Endröd templom-tér érk. 17.50

6.36 ~ Gyoma " . ! 17,32
7.28 Szegh~lom p. u. . al 16.38
fl 42 Püspl\kladány. 15.23
91G Hajduszoboszió . . . 14 43

9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 14 10

Menet-jegy: Endrödre -.50 Menettérti-jegy: Endrödre -.80 P
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus7oboszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti jegy;;, P 4.-. P 1050. P 12.50.

Endrőd -Gyoma-Szeghafom-BereUyóujfalu:

6.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 11.55

6.3C ~ Gyoma" t 17,34
7.27 Szeghalom p. u.. 16.38

857 Berettyóujfalu p. u. . 14.00

9.os érk. n. községháza ind. 13 50

Menet-jegy: Szeghalomra P 230. Berettyóujfaluba P 5. tO.
Menettérti-jegy: P 4.-. "P 9.50.

Feltételes megállóhely: Gyoma-halmagyi Olvasókör és PerJés.

,~MAvAUT" T É L l AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. október 3-tól 1938. május 14-ig.

Gyoma-Endrőd:

11II_11I. .. ........ _
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1
=11 A világ legnagyobb rádió gyára a I

PHILIPS
5 világrészben 78 államban a

:lvezetö világm árkaI E g Y e CI II r u s i t 6: B e n 1á m i n I s tv á n'
G

Y O M A N :)I

I
Fekete LajOS mUszerész uzletében'

E fil D R Ö D Ö N:

1937. október l7-én

vasárnap fél 7 és 9 órakor.

Orczy Emma
bárónő regénye filmen!

Korona Hangos Mozgó Endrőd

Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, akik felejthe
tetlen jó feleségem, édes·
anyánk és szeretett nagyma·
mánknak hirtelen történt el
halálozásával ért nagy fájdal
munkat vigasztaló szavaikkal
enyhíteni igyekeztek, ezuton
mondunk h:ílás !<öszönelet.

Gyoma, okt. 16.

Szeretö Dániel
és családja.

1IIIjIXI!yOCIIXXXlillll'l

sászá
futárja

LenyUgözóen érdekes
c:se1ekményü kémfilm

Föszereplők:

Sybille Schmitz, Karl Ludwig
Diehl, friedl Czepa, Max
üülstroff, Anton Edthofer.

Elejétől végig csupa
bravur, csupa izgalom!

A MÜSOR KIEGÉSZlTVE:

Képek
Ausztri ából

Magyar Világhiradó
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p O L i T ti K A I. T RSADALMI ~S KÖZGAZDASÁGI HETILAP

ElÖFIZETÉSI ÁRAK:
N~gyet.lévre1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egésl évre 5'20 P.

Befi;:etések postacsekken :
,Hullgária-nyomda Gyoma· csekkszál1l 18.280.

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

Felelős szerkeszté: WAGNER MÁRTON
Szerkesztöség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'lom a. Kossuth Lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhaiábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Otszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

(I-Jala!n. íj-ik évfordu.lóján.)·

NagYéltádi zabó István
emlékezete

épviselőtestül i
közgy I S

szeghalmi.

gyászba boritva ezzel nemcsak
szűkebb körü osztályát, hanem
egész nemzetét!

A mese véget ért. Volt, ...
nincs! Csak az emléke maradt.
Csak az emléke él! De ez
él,.. él,.. él olyan mélységes
tiszteletlel, szeretettel, hálával,
csodálattal, amilyenben csak
Istentől kiválasztott nemzeti
nagyságok emléke él!

Azaz nem! Nagyatádi Szabó
István neve nemcsak emlékben
él, ... hanem oU él minden
fal uvégen, ... ott él a végtelen,
szabad, pacsirtadalos határok
ban, .,. ott, azokban a piros·
tetejü kicsiny házikókban, ki
osztott földekben, ujonnan föl
basított barázdákban s mikor
a sötét éjszakákba kiütközik
ezeknek az uj bajlékoknak a
lámpafénye, amikor mag kerül
az uj barázdába és csirába
szökken az uj Élet, ezekben él
elmulhatatlanul a magyar nép
és a magyar föld nagy szerel
mese!

Benne testesült meg a ma
gyarőserő. lVIagyar tehetség,
akarat, szépséges elgondolás,
kell tehát, hogya jövő hala
dás mesgyéjén meginduló ma
gyar népnek, Nagyatádi Szabó
István neve, célja, törekvése
utmutató legyen! De legyen az
a varázskapocs is, mely a
magyar föld dolgozó népét
összefüzze, osztályos testvérré
tegye és az utódokban feltá
madó szelleme biztosilsa a
magyar jövőt!

la áUamépitészeti mérnök ké
szített, valamint a költségvetést,
amely szerint az átalakítás
36.780 P elő irányzattal volna
keresztül vihető. Ismertette
még Pánczél Emil az elöljáró
ság javaslatát, hagya vágóhi
di alapon felül szükséges ösz
szeget részben segély, részben
kamatmentes kölcsönként kérje

meghozandó határozatában a
képviselőtestület a vármegyétöl.

hóban született, barázdvégen,
kocsitengelyen ringott bölcső

ben síró gyermekből egy baj
ban vajudó ország minisztere
lett, hogy a Végzet általa töl
tesse be a magyar föld nincs
telen népének, földeUuró fiai
nak a sorsát: a rég megérdem
lett szebb, jobb, boldogabb
jövöt!

Vajjon ki nem tudja, hogy
ez a barázdából kinőtt, s a
legnagyobb magaságokba szár
nyaló férfiu Nugl'afádi Szabó
litván volt, aki, hogy kije-mije
volt a föld népének, hangsu
lyoznom is fölösleges.

Ám a mesékben a mesehőst

diadala tetőfokán gyakran el
gáncsolják a gonosz erők. Itt
is az történt. A hős álma,
vágya, törekvése, hogy a föld
igazságosabb megosztása által
a hazához kösse, léteIében
megerösilse, sorsában boldo
gUsa a magyar népet, ... el
gáncsoltatott! Akiket magával
emelt a magasba, akiket em
berré tett, akik neki köszön
hettek fényt, pompát, hatalmat,
alattomban elhagyták, a zászla
ját megtagadták s igy a föld
reform gyönyörö ·elgondolásai
is csak részben lehettek való
sággá!

És ekkor jött a legnagyobb
csapás. Hatalma tetőfokán, al
kotó férfikora virágjában, ál
mainak, vágyainak megvalósu
lása küszöbén, 1924. november
hó l-só napján, váratlanul, tragi
kus körülmények között meg
halt a mesék hőse: végtelen

Ragyogó őszi napsütésben
lengett a községháza ormán a
nemzetiszinü zászló, jelezvén,
hogya község képviselői ta
nácskozásra gyültek össze okt.
19·én, délelőtt 9 órakor.

A sablonos hitelesítés, a jó
váhagyott határozatok bemuta
tása után részletesen ismertet
te Pánczél Emil főjegyző a vá
góhid kibővitésére készitett
terveket, amelyeket Herdy Bé-

A régi jobbágyivadékok közül
lassankint mind többen, többen
kezdtE;lk kinőni a barázdából.
A tehetség, ez az elkobozha
tatlan isteni ajánd'ék, mind
többnél, többnél érvényesült.
Beteljesedett a csoda, amiről

nehány emberöltő előtt még
csak álmodni sem lehetett: a
barázda szülöttei előtt is meg
nyiltak a hívatali és politikai
élet ajtajai, és nem egy közü·
lök messze kimagaslott szü
kebbkörrű osztályából.

..
Nem is olyan messze, nem

is olyan régen, nem is az ope
renciás tengeren tul, hanem
ebben az országban, Tula
dunán, a mi napjainkban él
degélt egy földhözragadt sze
gény család. Sok éhes szája,
kís karéj kenyere volt az isten
adtának. Egyik fiát Pistának
hivták. Igénytelen, szurtos-ma
szatos, mint a paticsfalu, szal
matetös kunyhók csemetéi
mind. Kezdetben ugy látszott,
hogy ő sem fog má!> életpályát
megfutni, mint az apja, nagy
apja, minden ifa· fij a. De II

sors homlokon csókolta. És a
csók szárnyakat adott neki. El·
kezdett repdesni, mint az ere
jét próbálgató gólyafiók. Előbb
csak oU kisérletezett az ősi

barázda rögein. OU röpdösött
a szülői ház környékén. Majd
lassan-lassan megerősödtek a
szárnyai és vitték, emelték az
uj tájak felé!

. Az ostorosból béres, a béres
ből kisgazda, akisgazdából
községe, vármegyéje életébe
szóló férfi lett.

Egyszer aztán megrendűlt a
föld. Országokon, társadalma
kon söpört végig a vihar.
Rendszerek támadtak. Hatal
masok lettek semmivé. És
semmik hatalmassá!

Az Élet pergő csodafilmje uj
felvonáshoz ért. A mese, az
álom, valóságra vált. A kuny-

Ha visszagondolunk gyermek
éveink szép emlékeire, eszünk
be jutnak azok a tündéri me
sék, melyek rendesen igy kez
dődtek: .. , n hol volt, hol nem
volt, még az operenciás ten
geren is tul volt"... és ugy
végződtek, hogy: "a kondás,
gulyásbojtár, vándorlólegény,
vagy ostorosgyerek elvette a
király leányát s maga is király,
vagy miniszter lett u •••

Ezl a mesét elevenileHe meg
az Élet, mert megtörtént a
csoda: egy ostorosgyerek az
ország legelső méHóságának
fényes polcára emelkedett,
mioiszter lelt. ..

Ha csak egy századdal is
visszaforditjuk a történelem
kerekét, nagy, nemes, titáni
mérkőzés arányait láljuk ki
bontakozni. Látjuk, hogy az
1825, 1832, 44, 48-iki ország
gyülések nemesen gondolkozó
követei, mind erősebb táma
dást intéztek a régi, kiváltsá
gos nemesi rend önző maga
tartásával szemben. Pedig nem'
akartak ezek mást, mint össze
törni a rabszolgaság jármát.
Eltörölni a jobbágyság kegyet
len, igazságtalan intézményét.
Emberré tenni az addig állati
sorban tartott jobbágy-millió
kat. Beengedni őket az alkot
mány sáncai közé és jogban,
kötelességben egyenlővé tenni
a haza minden polgárát.

Az évtizedes harcokat, törek
véseket, végre is siker koro
názta. Az 1848·iki törvények
kel megszünt a jobbágyság.
Emkerré lett az addig rabszolga
paraszt. KiveHék nyakából a
szolgaság jármát. Eltörölték a
robotot, dézmát, az emberies
ségét meggyalázó derest. Jogok
ban, kötelességekben egyenlővé

tettek a haza minden régi ki
vállságosávall

Az Élet csodafilmjének egy
uj feivonása kezdett peregni.
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A részleteiben is kimerHő

előterjesztéshez senki sem ld
vánt hozzá szólani, mire Ko
vács Gábor biró elrendelte a
névszerinti .szavazást és a je
lenlevő 36 képviselő egyhan
gulag elfogadta az elöljáróság
javaslatát.

A volt Faragó-féle
iskola átalakítása

Ugyancsak Herdy Béla mér
nök tervezésében ismeiteUe
Pánczél főjegyző a Faragó-féle
iskola átalakítását tisztviselöi
lakásnak. A költségelőirányzat

6606 pengőt tesz ki, amelyből

az elöljáróság a vizvezetéki
berendezést el akarta hagyni
későbbre, hogy ezáltal keve
sebbe kerüljön az átalakítás,
azonban ismét névszerinti sza
vazással a képviselőtestület

egyhangulag hozzájárul t az
elöljárósági javaslathoz, azt az
zaJ egészitve ki, hogy a vizve
zetéld munkákat is végezzék
el egyidejüleg és az ehhez
szükséges összeget - ha· a
rendelkezésre álló fedezet nem
volna elégséges - az öregségi
rokkant alapból vegye kölcsön
a község, természetesen a ta
karéki betét kamat megfizeté
sével. Azt is kimondta mé~ a
képviselőtestület, hogy az áta
lakított lakást mindenkori fő

jegyzői lakásnak jelöli ki.

KruchiÓ Mihály lelt
a községi népis
kola igazgatója

Tekintettel, hogy már három
községi tanitónk van, az elői

rás szerint igazgatót választott
a községi iskolaszék Kruchió
Mihály halmagyi -tanító szemé
lyében, amit a képviselőteslü

let tudomásul vesz és az igaz
gatói tiszteletdijat havi 6 pen
gőben állapította meg.

A HOMBAR szöve ,
kezet terület vá
sárlása

A HOMB~R szövetkezet 115
négyszögöl területet, amelyet
eddig haszonbérelt és ahová
az uj górét épitették, meg
akarja -vásárolni a községtől.

Községi ingatlan eladásánál el
vi határozatot kell hozni, hogy
hajlandó a köz ég a területet
eladni, amit ebben az eSt tben
meg is hozott a képviselőtestü

let és majd egy 30 nappal ké
sőbb tartandó gyűlésen fogadja
el a . bemutatandó szerződést.

Vegyes ügyek

A további ügyeket már gyor
sabban tárgyalta le a képvise
lőtestület.

Kőhler Mihálynak a Cs. Sza
bó Imrének üres portája sar-

kán, a Hősök Emléklltján en
gedélyt adtak egy trafik építé
sére, ha trafik engedélyt tud
szerezni.

Kovács Sándor állásnélküli
okleveles segédjegyző illetmé
nyét havi 60 pengőről SO pen
gőre emeltélc

A gyámpénztári tökék utáni
kamatot 4.4 százalékban álla
pitotta meg a képviselőtestület.

A ballai közigazga
tási kiszállás ezu
tán csak kétheten
ként lesz

A külterületi közigazgatás
ellátása érdekében leadott alis·
pán! rendeletet ismerteLte a
főjegyző és ezzel kapcsolatban
pon.tos statisztikát olvasalt fel
a jelenleg érvényben lévő mi
niszteri rendelet alapján foga
natosított kiszállásokról és kö
zölte többek között, hogy 1936·
ban 24 kiszállást végzett a
községi orvos Ballára, 12 eset
ben 18 betegvizsgálatot tartott
7 betegnéL Ugyanez a helyzet
a közigazgatási kiszállók igény-

Igéretemhez képest az aláb
biakban rövid tájékoztatót sze
retnék nyujtani a fenti óvodá
ban ezideig végzett ugyneve
zett "egészségvédeimi munká
ról" .

•Egészségvédelmi munka"
annyi, mint meginduló és el
nem lanyhuló küzdelem és ál
landó harc az ember legdrá
gább kincsét, az egészségét tá
madó sokféle betegség ellen.
Ilyenek a fertőzőbajok, népbe
tegségek: pl. gümőkór, tracho
ma, nemi betegségek, angol
kór, fogszú stb. Mivel ezen
alattomos ellenség állandóan
leselkedik mindenkire, a küz
delemnek is közösnek és foly
tonosnak kell lennie. És mi
vel a harc nemcsak védelmi,
hanem megelőző jellegű, nem
várjuk be, mig a felsorolt száz
fejü ellenség reánk tör, hanem
már előre megalapozznk ellene
egészségünk védőbástyáit, mint
a már eddig is nagyszer~en

müködő Stefánia védöintéze
tünk, más helyeken pedig a ki·
tünő Egés7ségházak eddig is
ilyen értelemben uyujtanak
biztos menedéket, ádáz ellen
ségeink egynémelyike ellen.

Az egészségvédelmi . munka

bevételénél. A nehéz és sok
szor lehetetlen kiszállást csak
ugy lehetne könnyebbé tenni,
ha kiépülne a gyoma-turkevei
uti amely egyuttal fontos gaz
dasági jelentőségü is lenne.
Többek hozzászólása után azt
határozta el a képviselőtestü

let, hogy ezután csak kéthe
tenként járnak ki Ballára köz
igazgatni, egyben a gyoma-tur
kevei ut kiépítését kérik a
vármegyei utprogramha való
beillesztéssel és a mi.előbbi

kiépítés sürgetésével.

Altalános benyo
más a gyűlésről

A képviselőtestületi közgyü
lés mindvégig méltóságteljes
szinvonalon folyt le. Fontos és
zsebbevágó ügyek kerültek tár
gyalásra és a legcsekélyebb ki
lengés sem volt a gyülésen. A
határozatokat mind egyhangu
lag hozta meg a képvis~lőtes

tület. Vajha a jövőben is ilyen
megértéssel végezné a képvi
selőtestület a község ügyeit, s
ezt a szellemet átvenné a köz
ség többi közülete is..

célja tehát: mielőbb megkez
deni a harcot. Ez a küzdelem
már a születés előtt megkez
dődik. Ezért hivunk fel min
den terhes nőt, hogy a Stefá
nia intézetében mielőbb vesse
alá magát komoly és alapos
orvosi. vizsgálatnak, mert a
születendő uj életet már az
anyai testben is fenyegetheti
olyan alattomos betegség, ame
lyet már ilyen korán kell,
hogy gyógykezelés alá vehes
sük. Az anya is mielőbb mu
tassa be csecsemőjét az emli
tett védőintézetben, hogy mind
keUőjük további állandó orvosi
ellenőrzés mellett tanáccsal,
esetleges gyógykezeléssel le
gyen felfegyverkezve. minden
fenyegető betegség ellen. Itt
kezdjük már- el a harcot kü
lönböző oltások, vizsgálatok
formájában a vérbaj, nemi be
tegségek és gümőkór ellen. Az
óvodákban, késöbb iskolákban
tovább folytatj uk ezen harcot,
ill. védelmi munkát a gyerme
kek vizsgálata és később ál
landó megfigyelése, a beteg el
küiönHése, megfelelő gyógyke
zelésé stb. alakjában. Tehát
munkánknak ' állandónak és
az orvostudomány szinvonalán
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mozgónak kell lennie, mert
sikere ezen két alapfeHéteitöl
függ.

A vizsgálatok során betekin
tést nyerünk a nemzet pillérét
képező családi együUélésbe.
A betegnek talált gyermek után
ugyanis családjának orvosi vizs
gálata és esetleges gyógykeze
lése következik. A megkezdett
munka tehát kiterjeszkedik a
családra is. A gyermekeken és
családokon át a levente, ta,
none és gazdasági, valamint
polgári és középiskolás ifjak
bekapcsolódása is szerves kie
gészítő része az egészségvédel
mi munkának. Sőt, a házasu
landók kötelező orvosi vizsgá
lata áHal munkánk annyira ki·
szélesedik, hogy méltán lehet
az egészségvédelmi munkát
"nemzetvédelmi m u n k á nak"
nevezni.

Ezen átfogó munkának ké
pezi egyik részét a most meg
indilotl or osi vizsgálat a hely'"
beH óvodákban.

A hét folyamán befejeztük
az első számu községi óvodá
ban a vizsgálatokat. Összesen
63 gyermeket néztünk -át. Az
eredmény a következő:

Teljesen hibamentesnek ta
láltunk 33 gyermeket. A töb·
biek - persze nem szabad
megijedni - a követke~ö: ki
sebb nagyobb testi hibában
szenvednek: gyengén táplált
12, megnagyobbodott nyaki,
mirigye volt 26 gyermeknek,
ludtalpa 30-nak, angolkórban
szenved· 13, szembetegségben
4, a fogszú viszont 23 gyer
meknél volt kimutatható. Man
dula megnagyobbodás (kisebb
jelentőségü) 19 eselben jelent
kezett. Testi hibában szenved
3 gyermek, ótvarban 2, sérve
l-nek van. Tisztasági kifogást
teltünk 12 esetben. Szivbeteg
ség és pedig szervi szivbaj
csak néhány esetben fordult
elő. Külónben is ezt majd
Röntgen vizsgálaltal fogjuk
pontosan megállapítani. A test
suly, testmagasság különösebb
ellérést nem mutatott. Ellen
ben a hőmérséklet majdnem
mindenesetben 37 és 38, sőt

39 fokot is mutatott. Ez azon
ban minden jelentőség nélküli,
ugy.evezett vizsgálati láz. Fer
tőzöbetegségben szenvedőnek

egy gyermeket sem találtunk.
A vizsgátataink legfontosabb

eredményét a gümőkórra való
fogékonyság megállapítása ad
ta. Itt a 63 gyermek k_özül 8
adott pozitiv reakciói. Ez az
érték azonban kissé alacsony,
mert a menhelyi 130 gyermek
közül 29 adta a pozitiv ered
ményt, valószinüleg a gyengébb
szociális viszonyok következ
tében.

Mit jelent most ezen 8, ill.
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O) oma, Kossuth L'ljos utca 66 sz.

29 pozitivnek talált gyermek? H.orthy MI"k10'sne' ispánunk hatalmas koszorut
Mindenesetre azt, hogy ezen helyezett el Békésvármegye

gyermekek szervezetében lap- f lh'" , nevében.
pang a gümőkór, de még sze- e lvása., Az egész ünnepély alatt, a
rencsére csak kezdeti szakban. kiváló Kvassay államtitkár sir-
Ezek még nem veszedelmesek A főméltóságu Asszonyezidén is felkéri a magyar emléke mellett, a Kvassay és
a többi gyermekekre, de arra társadalom tehetősebb tagjait, hogy segitsenek a szükséget Sajó sirok mellett ugy érezte
int bennünket, hogy ezeket ál- az ember, hogy ebben a kis

~ szenvedőkön. Minden fillér a szegényekhez jut, mert a se-
landó megfigyelés alatt tartsuk őrszentmiklósitemetőbennyug-
és hivjuk fel a szülők figyel- gítö akcióban mindenki ingyen dolgozik. Elfogadnak ugy szik a két küldetett mérnök,
mét reájuk. De iH sem állunk készpénzben, mint természetbeni adományokat, ruhaneműt, akik a Nagy-Alföld vizellátását
meg. A családot is felkeressük élelmíszert, játékot, könyvet stb. Az adományokat december megálmodták és megrajzolták.
és annak minden tagját át- J-ig kell beküldeni, vidéken a föíspánhoz. Ugyanoda kell És milyen felemelő, milyen
vizsgáljuk, hátha onnan hozta a segélyt kéröknek ís fordulni. nemes emberi volt az a rövid
magával a gyermek a gümő- ideig tartott kegyeletes öszejö.
kórra való hajlamosságol? E- ~--.. .....--.............-...........,-------..--~ vetel, amelyben a nagy Sajó

zen lappangó gümőkórban Erre pedig csak egészséges szociális gondoskodással az Elemért halála után is felke
szenvedő gyermekek a mostani nemzedék képes. élelmezés javiLása, lakás, ruhá- resték volt hívatali főnökei,

. ugynevézett első alapvizsgálat Ha most már megtudluk, zat egészségesebbé tétele, egész- kartársai és tisztelői.
után nehány hónap mulva egy hogy ennyi gyerek között ilyen- ségügyi kioktatás, a lesti és Békésvármegye főispánja és
uj~bb: .. második ~.lapvizsg~lat meg ilyen belegek vannak, szellemi kuHurához való jutás alispánja mellett Beliczey Géza
a~a keru!n.~k a Rontge~ VIZS- tudomásukra hozzuk szüleik- megkönnyitése stb szintén ki- felsőházi tag, dr. Marssal Ferenc
galatok ulJan. ~kkor mar - a nek, tanácsot adunk: hogyan egészitő részét képezik ama föszolgabir<Y, dr. Sebők. Elek
tapasztalat szennt - .. cs~k, kb. Ikezeljék öket, hova fordulja- nagyvonalu egészségvédelmi és Iügyvéd, a bé~{ési biró és Megyer~
egyharmada lesz gumokoros,' l "t' él'áb 'I? tb A szociális munkának, amelyet Sándor, Safary Sándor, a gyulaI
akik most már külön kartoték- na\: .gyogkYl.as c J o", SI' f l é k' h' l

. szeaenye mgvenes gyoO"y {eze- megértő kormányzalunk meg- o yamm rnö l Ivata vezetője
lapokat kapnak és szakorVOSI b J _ _ ? .. é Á á éb "I
k l' b é "1' k A két lést kapnak, szakolVosl felu- valósítandó programmjául tü- s meg sz mosan a megy o

eze es e,n r szesu n: " - gyelet alatt lesznek és az alatt zött maga elé. E programm voltak ?It. G:yon:áról ,Bácsi
harma~re:z re~dsz~nnt rende- maradnak egész a házasságra- végrehajtása a mi munkánkon Elek tarsulah Igazgato és
sebb taplalkozas, Jobb egész- l' é "d ·é· A bb· l'k H k" .. k' l WaO"ner Márton vette'T részt. .. b ep S·l ej 10". megnagyo 0- IS mu l. a ozos mun ava b b.

segügYl vIszonyok mellett st. d tt k t;. I á· ml'ndnyáJ-an ezt akarJ' uk, el l's a diszgyülésen.. l Il fi t lk' o nya mmgyes nyara tat SI
meggyogyu . yen la a OrI akcióban részesül' a rosszul- fogj uk érni. Egészséges testben Agyülés ulán a Sajó- kurián
gü?~őkór u,gyani.s könnyebben táplált megfelelő'ebédeltetési egészséges lélek lesz a jutalom. gyül.~ek össze a .megjelentek.
ha~l.lkk a .gYO?lyuI3

k
S feklé: .E

á
~b~n mozgalomban; a ludtalpu be- Ép testö és ép lelkü nemze- E kozben a békéSI küldöttség

~eJI:.. ~ VIzsga 310 na on SI Je- tétet kap; az angolkóros vita- déktől várhatunk egészséges Kállay Miklós elé járull, aki a
e~ osleSge: t t ti . minos ételeket és gyógyszere- utódokat. Mert nekünk ilye- békésiek kérésére .m~g~gért:,

."10. . -an me
M
g arK~ TO:VO~l ket stb. nekre van szükségünk. A mos- hogy egy .nagyobb klkotot ép!-

értekezleten a r. Ir. lSZ\l- t k d Bék'
föorvos Ur és az állami Gyer- A .rossz fogazatu gyermeke~ tani munkánk e célt szolgálja ene ma~. . ~sen. .

"oga t dbeh k t t és ha '" magasztos célt egy lé- tO"INem 1.ngyel.Ju.k a b., ék,és..le.k.-mekmenhely Igazgató Főorvo- i' l .ren ozzu , a es I,.... .. d
sa valamint a községi orvosok szellemI fogyatkozásuak megfe- péssel is megközeliteHiik, nay a maj ~n epltendo klkütot
áS' a különböző telekezetek lelö intézeti kezelésben része- hiszem;jó munkát végeztünk. ~ . M~~érdemhk, mert a Körözsök
... haJozása előkészítésében, dr,
igazgatói jelenlétében fel merült sülnek, sérveseket megoperál,: Gyoma, 1937. okt. 20-án. Sebők Etekkel az élen, ök tet-
a polaa'ri IskoJánknak, Gazda- nak, szembetegeket megfelelo

l:> D S ·l' . 'c' tek legtöbbet. Csak rámutatunk
sági Iskolánknak és Ipari Isko- szemüveggel, vagy mütéue,l, r. ZI agYIlerene

l d b M l a békésiek ügyességére és ki-
lánknak bekapcsolása is ezen lOzl1ak ren be st. egfele o m. kir. tisztiorvos.

tartására, ahogyan ök dolgoz-
egészségvédelmi munkakörbe. --~----------.".",.-----nak a községük érdekében;

Hisszük, hogy az emlitett in- BE'KE'SVÁRMEGYE KEGYELETE áldozatot is hoznak, de ered·
tézetek érdemes Igazgatósága-. ménye is lesz, Ugy láttuk, a

előzetes meghivás és megbe- SAJG' ELEME'R SIRJÁNÁL mostani Sajó Elemér-diszgyii-
szélés után a m. kir. Tísztior- lést is dr. Sebők Elek rendezte
vossallényeges segHőkezet tud- meg, ami szintén nagy munka
nak nyujtani az orvosoknak e Október 16-án ~.egyeletes ün-I miniszterelnők első kapavágá- volt és áldozatba is került.
nemzetépitö munkájukban. A nep folyt le Orszentmiklós sakor kikerült földböl nemzeti-
megértő tanszemélyzet segitsé- község temetőjében. Sajó Ele- szioü zacskóban elbozott föl-
ge első alapfeltétele az átütő mér sirjához három autóbusz- det helyez el Békésvármegye Lakodalmi meghivókat
sikernek. szal és magánaulókkal mintegy nevében a sir fölé elhelyezett

Felmerül most már a kér- hetvenen zarándokoltak el, leg- díszes urnába. Azután Kállay
dés: mi a gyakorlati értéke e nagyobbrészt békésvármegyei- Miklós vizügyi kormánybiztos
tájékoztató egészségügyi vizs- ek. A három autóbusz 10 óra- magasszárnyalásu beszéddel jel
gálatoknak? A válasz a fenti kor indnIt el Budapestről. A leme~~e .. Saj~ E~emért, mint
számokból önként adódik... temetőben tartott diszgyiilés m~rnokot, mmt hIvatalnokot ~s

A megvizsgált gyermekeknek 11 órakor kezdődött, amelyet mmt embert, de olyan. életh~
csak kb. fele teljesen egészsé- . vitéz dr. Ricsóy. Uhlarik Béla e~, ~og! ~ nagyré~zt mér~o
ges. Fogalmunk sem volt róla, főispán nyitott meg és kegye- ko~bol all0 h~Hg~toság e~y?n
hogy 63 gyermek között tény- letes szavakkal méliatta Sajó tetnen azt tarIJ~, Ilyen. talaloan
leg annyi gyengén táplált, mi- Elemér érdemeit a Körözsök még soha senkI nem Jellemez
rigyes, ludtalpu, angolkóros, hajózási terveinek elkészitése te Sajó Eleméri.
rosszfogu stb. adódik. Pedig körül. Békésvármegye hálásan Sikó Zoltán őrszentmiklósi

ezek az én gyermekeim, a te rójja le ebbeli elismerését, ami- református lelkész tartott még
gyermekeid, mindnyájunk gyer- nek emlékezetére a szentand- nagyon közvetlen hangu költői

mekeil Ezeknek kell visszasze- rási duzzasztó munkálatai meg- beszédei, azután megkoszoruz
rezniök Nagymagyarországot !... inditásakor a Darányi Kálmán lák a küldöltségek a sirt. Fő-
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férfi-esőkabát

férfi-öltöny

férfi-bőrkabát

Férfi-raglán

Horthy Miklós utca 9 sz.ám alatt
tengeri morzsoló, terfi télikabálok .és
butordarabok vannak eladók. 3 -1.

Férfi-gazdászkabát ,,30.

Férfi-Bocskay kabát" 64.
, szőrmegallérral

férfi':'átmenetikabát P 25.80 I
férfi-átmenetikabát " 33.-

re már senki sem vet buzát,
tengerit, hanem ezek helyett
fümagot. Nem. Először csak
egy-két hlodon kezdjük meg a
termesztést, mert azt meg is
kell ám tanulni. Azonban a
tanulástól sem szabad meai-o
jedni, nem olyan ördöngős

mü velet lesz az.
A fümagtermesztés előkészí·

tésére a HOMBÁR szövetkezet
igazgatósága. megkérte a sze
gedi kisérleti állomás vezető

ségél, hogy Rigler József assis
lenst küldje el a napokban
Gyomára. Rigler József assis
tens október 20-án este mea iso
érkezett és 21-én recwel Waa-

00 <>

ner Mártonnal először kiment
a füzfászugba és megtekintette
a 12 kaL holdas terülelel, a.
melyet Wagner Márton fümag
termeszlésre akar beállitani.

Rigler assistens a füzfászuai
területet ideálisnak tartja tG
magtermesztésre. Az utak és a
környező földek vadon termett
növényzeté~őlmegis állapította,
hogy a talaJ is megfelelő lesz
fűmagtermesztésére.

A füzfászugból a községhá
zára mentek, ahol Kovács Gá·
bor bíró és Izsó Ferenc köz
ségi gazda csatlakozott akikkel. ,
kihajtaHak a faltyasi legelőre,

ahol a bikaház elöUi lucernás
meHelti részt, az ultól a kis
erdőig, tartanák a legalkalma
sabbnak fümagtermesztésére.
Hogy ez mennyi terület !e~yen,

azt később határozzák el.
Szóbakerült még, hogy az Al

földön az abraktakarmányter
mesztés elhanyagolt mezőaaz

dasági ág.. Erre vonatkoz61ao
is folynak tárgyalásol<, hogy
Gyomán és Endrődön a bizlos
és nagytermésü abraktakarmá
nyok termesztése is nagyobb
mértékben meginduljon.

~igler József kisérletügyi
aSs1stens csütörtökön este a
gyorssal utazott vissza Szegedre.

Férfi-sportzaklw-
nadrág .. 32.-

KULPIN DIVATHAz

IFérfi- éS, Fi~készrUha-osztá:ya

BEKESCSABA

rolyné. VálasztoUak még 60
igazgatósági tagol.

Elhatározta a közgyülés, hogy
a szükséglet sze, int vándorke
lengyék készítésére kéri fel a
tagokat. Szükség volna legalább
50-60 babakelengyére, amit
azon anyák kapnának 8 hónapi
használaIra, akik éppen semmit
nem tudnak az ujszülöU részé
re beszereznL Fel fogják to
vábbá kérni a tehetősebb csa
ládokat, hogya nélkülőző és
nyomorgó szülő anyák részére
legalább az első 8 napra ebéd
kosztot küldjenek. Mindezeket
a javasiaIokat a védönő segit
ségével a szociális ügyosztály
fogja valóra váltani. A Stefánia
Szövetség. tagsági dija évi 50
fillér, amit igazán mindenki
meg tud fizetni. Éppen ezért
lépjen be mínél több segiteni
akaró ember a szövelségbe, a
le~joblJ helyre teszi a filléreít,
oIL segit vele, ahol legjobban
rászorulnak.

Megindul a
fűmagtermesztés

Gyomán
Rendszeres fümaglermesztés

sel eddig csak uradalmak fog
lalkoztak nálunk. Pedig a kis
gazdáknak is kifizető volna ez.
Reméljük, egy pár év mulva
már a gazdáink ugy termesztik
a fümagot, mintha mindig azt
csinálták volna. Persze nem
ugy értve a dolgot, hogy jövő-

jük az örömünket. Hiszen an
nyi közös érdekünk van! Majd;
ha az összefogásunk eredmé
uyeit élvezzük, akkor csodál
kozunk legjobban, hogyan is
voH az lehelségés, hogy ezt az
utat, amelyik annyi közös ér
dekünket képes szolgálni, miért
cem épitették meg eddig?

Pszt! ! ! Lábujjhegyen l ! rCsen
desen beszéljünk erről az ut~

ról, nehogy hamarább ébred
jünk tel, mielőtt elkészülne a
gyoma-dévaványai ul.

IA hernyóenyvet ne kenjük fel
a fa törzsére, mert avval tönk·
re tehetjük a kérget. Erős

pergamen papirt (hólyagpapir)
kössünk a fatörzsre és erre
kenjük fel a hernyóenyvet, kis

fapálcávaL

Az őszibarackfákat is most
kell megtrágyázni. A korona
csurgója táján 30 em.-es árkot
ásunk és ehhe szórjuk az érelt
istállótrágyal aztán eUöldeljük.

ket a fagy ellen védi, nyáron
pedig a kiszáradástól óvja
meg.

Lombhullás után kezdjük a
fák téli kezelését, a korona
tiszi.ogatást, permetezést. Agyü
mölcsfa törzsét nem meszeini
kell, hanem vakaróval jól le·
kaparni, hogyakártevők ne
huzódhassanak meg a kéreg
alatt

Rakjuk fel októberben· a
hernyófogó enyvgyürüket is.

Megalakult a Stefánia Szövetség
gyomai fiókja

Végre valóra válik az évtize
des álma Gyomának és Dévavá
nyának : jövőre kiépítik az
összekötő utat! Ne kérdezzük,
merI nem is fontos egyik köz
ség szempotjából sem, hogy mi
idézte elő ennek a kiépitésnek
ilyen nem várt sürgösségét. Az
a fontos, hogy megépül az
ut és azon megindul a déva·
ványai gazdák terménye az
eddiginél magasabb árak el-.
érésére. Ezen a keskeny sávon,
amelyet Dkőutnak" fogunk ne
vezni, egy mindenkor, minden,
idöben járható pálya képezi a
tegnap, a tegnapelőU, a tavaly,
a régen ezelőtti idő mesebeli
ségét, mert karcsu autók, köny
nyü szekerek gördülnek majd
a feneketlen sár idején is egyik
községböl a másikba. Közelebb
leszünk egymáshoz. Hiszen ed
dig is jószomszédok voltunk,
de amikor legjobban értünk
volna rá, télen, elválasztott
bennünket a sártenger. Ezután
többször keressük fel egyIQ.ást
a dévaványai.. testvérekkel. Osz
szefogunk. Osszetartunk. Meg
osztjuk a Mnatunkat, kicserél-

Jövő ilyenkorra már kikövezik
a gyoma-dévaványai utat

Népes közgyüléssel nyitotta
meg a fiókszövetség f. hó 17.
a községháza tanácstermében
müködésének uj korszakát.

Az elnöklő Pétermann Jó
zsefné elnöki megnyitója után,
ifj. dr. Kovács János titkár is
mertette az alapszabályokat,
Felolvasta és megválasztásra
javasolla a tisztikar névsorát.

Tiszteletbeli elnökök: Dr. Sor
bán Jenő, Dr. Kovács Péter.
Társelnök : G. Nagy László,
Nemerey Péter, Papp Zsig
mond, Dr. Szilágyi Ferenc. AI
elnökök: Bay .József, Feiler
Ernőné, vitéz Madaras Gyula.
Dr. Molnár Kálmán. Számvizs·
gálóbizottság: Kató Lajos, Sal
gó Sándor, Wagner Márton.
A kulturális szakosztály elnök
sége: Pánczél Emilné, Dr. Sin
ger Istvánné. A sportszakosz
fály elnöksége: Fekete János
né, Dr. Házy Béláné. A szoci
ális szakosztály elnöksége:
Wagner Mártonné, Dobosy Ká-

AlJspáni jelentés
Békés várrTlegye
szepternberéről

Az időjárás szeptember hó
ban a gazdasági munkálalok
nak kedvezett Mindent elvé
gezhettek. A legelők jók. A
gyümölcstermés gyenge, a dió
jó termést adott, de férges.

A tengeri jó, néhol rekord
termést adott.

A terményárak jól larlják
magukat, sőt emelkednek. A
föld ára is emelkedik.

A Németországba kapás·
nlUl1kára kiutazott munkásokat
a főispán meglátogatta szabad·
sága alatt és a helyzetükkel
meg van elégedve. Erről még
részletesen tájékoztatja a vár
megye közönségét.

Az őszi talaj munkát a fagyok
beállta előtt be kell fejezni.
Az őszi t.rágyázás előzze meg
a forgatásI. A be nem takart
trágya annyit veszít értékéből,

hogy annak árából bátran ál
lilhatuuk be munkást.

Ha oltvány! vásárolunk, meg·
érkezésük után azonnal bont
suk ki, nézzük meg, hogy a
gyökérzet nem száradt-e ki.
Ha igen, ugy a gyökérzelet
áztassuk vizbe.

Az ültetendő fák gyökerét
mindég ugy melsszük, hogy a
metszési lap a legkisebb le
gyen. Az oltvány megmetszése
felesleges, söt káros is lehet,
mert a be nem forradt sebek
télen megfagyhatnak.

Az uj ültetésü fákat töltsük
fel és ezt a feltöltést csak a
következő tavasztól kezdve a
kapálások alkalmával távolit
suk el fokozatosan. A gyökere-

Néhány időszerű jó
tanács a gyümö!cs

h.ertész részére

V. HEI8ER

EGY ORVOS
bejárja a világot

MOST JELENT MEG!

A Rockefeller-Alapitvány vezető

orvosa V. Heiser az alapítvány
megbizásából járta be a vifdgot
hagy mint úttörő megszervezze o
nagy járványok, népbetegségeJ,
elleni, emberfeletti harcot. Erről a
Idizdelemről irt naplója egyike
a legérdekesebb, legnagyszerűbb

könyveknek Mint egy izgalmas
riport, olyan ennek a műnek

minden fejezete.

A 400 oldalas mű ára 5 pellRő,

vászonkölésben
7 pengő.

SI>lGER ÉS WOLfNER !,]ADÁSA
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meg, amit Cövek reflex mozdu
lattal félre ül. Nagy helyzet voll!
Utánna K. Szabó lő rosszul. 3
tiszta helyzetben, majd 16 p-ben
Takács ofszejdról indulva, érvény
telen gólt rug. Mónus hiányát
nagyon érzi a csapat és kissé
visszaesik. Ezt kihasználja a
MAFC és a 23. p ben a kifutó
Sizrnkányi mellett Tamási meg
szerzi a g~ ölelmet jelentő gólt
(3:2). Meccs végéig erősen érez
hető GySC fölény.

Szrnkányi kissé indiszponál lan
védett. fekele-Jenei. hátvédpár
remekül mŰködött, Czifrák és
Ll'jrincz bátor és ügyes halfok.
Mónus jól fogta Pickót. Imre
meglepöen jól játszott. K. SzabÓ
szürkén mozgott, nem tud bele
illezkedni a csapafba Kruchió
tigyesen irányított. Györi-Takác~
pár volt a csapat legjobb része.
Minden megmozdulásuk veszélyt
jelentetI.

Becskő kevés hibái vétett.

BirókiiIdés:
GYTK-MMÁV: Boros H., TSC
ETK: Havas, MAFC II.-MTörek
vés: Benkő, Hunyadi-KTE: dr.
Juhás?

OVTK-MTörekvés 1:1 (0:1)

Mezőberény, vezette: Wertheim.

GyTK: Porcsalmi-Rozsnyai,
Vatai-Szendrei, Lakatos, Bole
hovszki-Nádudvari, Csalal1. BJI
tik lL, Bartha II.

A GyTK 10 emberrel velle fel
a küzdelmet, mivel Bartha I. igen
sportszerüllen magatartásánál fog
va, inkább fonto abbnak tarlolla
az udvarlást, mint csapatának
a gy6zelmét. A Törekvés pályán
megjelent 10 játékos, érezve játé
kostársuk hiányát, ezt pótolni
igyekeztek. Erős kUzdelem ulán
sikerült is dönlel!ennel haza jönni
és igen értékes ponttal a tabellá!
javítani. Dacára a 10 jálékosnak,
igy is tetszetős, szép támadásokkal
ostromolták a Törekvés kaput. A
gyözelerntöl Werlheim biró lehe
tetlen rossz biráskodása fos'Ztotla
meg a gyomai fiúkal. A csapat
minden egyes tagja dicséretet ér
demel, mert 10 emberrel, a biró
ellen. is küzdeniök kellett.

24-én d. u. 112 3 órai kezdettel
a MMáv csapatával méri össze
erejét a GYTK ll. Egyben ez a
szezonzáró bajnoki mérkőzés lesz.
A mérkőzés kimenetele teljesen
nyilt. Ha a fiúk a szezon utólsó
mérkőzésén szívvel-lélekkel küz·
denek a zöld-fehér színekért, úgy
győzelemmel hagyhatják el a
pályát. Ha meglesz a fiúkban az
akarat 1-2 gólos GYTK győzel

mei várok. Cs. D.

állandóan kdpható oa Wagner
Márton Fiai fal{.ereskedö «:égnél

MAfC U.-GySC 3:2 (2:2)
Gyoma, II. o. bajnoki, vezette: Becskö.

MAFC [I: Cövek-finta. Jenei
-Szarka. Herczeg, Barta-Thór,
Tamási, Piczkó, f. Kiss,Vlász.

GySC: Szrokányi-fekete, Je
nei-Lőrincz, Mónus., Czfirák
Imre, K. Szabó, Kruchió, Györi,
Takács.

Meglepően s~ép mérkőzést lá
tolt a mult vasárnapi meccs kö
zönsége. Ugy lálszik, S'lezon vé
gére egészen jó csap:lI lesz a
GySC-ből és remény teljesen fo,
dulilatnak majd a tavaszi szezonba,
feltéve ha, a játékosok jelenlegi
jó formáju kat megtartják. Ktilö
nösen a csatársor ját~zolt frissen
és ötletesen. A mutalott játék után,
ha a gyözel met nem is, de a
döntetlent feltétlenül megérdemel
ték votna l Ilyen szép játékkal a
Mezőturi Máv ellen gólokkal
győzhettek volna. Egyébként a
meccs nagyobb részében a GySC
Vult a támadó fél, sőt a második
félidő lO-ik p.-ben a 10 före le
apadt csapat még nagyobb lelke
sedéssel kisérelte meg a lehetet
lenl: legyÖzni a nagy játékeröt
képviselő MAFC-ol! Ba/szeren
cséjUknek köszönhetik, hogy ez
nem történhetett meg.

GySC erős támadásaival indul
a meccs és 7 p.-ben Györi, Imre
beadásából bomba gólt lő (0.1).
Tovább is támad a GySC és a
11 , 14 és 19. p-ben eredmény
telen kornereket ér el. 21. p.-ben
egyenlit a MAFC. Píctkó jól
szökteti a jobbszélső t, Szrokányi
kifu! és Tamási lövése az üres
kapuba gurul (1:1). 4 perc mulva
Vlász beadásából F. Kiss ofszejd
gyanús gólt lő (2: l). GySC erős

finisbe kezd. 30., 34. és 35.
percben ujabb kornereket érünk
el, majd 36. p.- ben KruclJió sü
vítő lövése felsősarok mellett
száll el. 38. p -ben Kruchió
Győri-Takács a labda utja, a
szélső jól adja Győri elé, aki
szép lövéssel egyelit (2:2).

Szünet ulán előbb a MAfC
vezet néhány jó támadást, majd
a GySC tovább folytatja az ost
romot. 3 p.-ben Győri alig lő

kapu mellé, majd 2 pelc mulva
Takács, 2 embertől szorongatva
laposan lő, Cövek a földön fekve
alig tudja kornere ütni. 6. p.-ben
óriási összefutás a MAFC-kapu
elölt, Takács és Győri rmberbe
lő, majd Herczeg felszabadít 10_
p.-ben - Mónus régi térdsérUlése
kiujulés ölben hozzák le a pá
lyáról, ahová már nem is tér
vissza. 11. p.-ben Takács kiugrik,
egyedül tör kapura, Cövek kifut
eléje a 16-osig, de Takács ahelyett
hogy kicselezné, nagy lövést ereszt

tlDütrágya

Ingyenes
hilnző=tanfolyam
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•·11 R E KI Dévaványán a Ű:nddkör 250 .-. P O R T·Ji P. t ad könyvekre és 60 P. t •
szakelőadások tartására.

Lengyel egyetemi hallgatók
érkeztek Békéscsabára, hogy a
mezőgazdasági viszonyokat tanul..
mányozzák.

Darányi Kálmán a mult év
októberében kapta meg miniszter
elnöki kinevezését. A jubilleum
meglinneplésétől elzárkózott

Moszkvában három hónap
alatt 2500 kivégzés volt.

Püspöklátogatás Szeghal
mon. Hirl adtunk lapunk legutób..
bi számában arról, hogy Makláry
Károly, debreceni ref. pUspök
e hó 24-én vasárnap megláto
gatja a szeghalmi egyházat és a
gimnáziumi nagy alapitvány I tevő

Péter András szobrál leleplezi,
valamint a gimnázium zászlóját
megáldja. A gyomai presbiteríum
5 tagu küldöttséggel tiszteleg a
pilspök előtt, Menni fog a
két lelkész, az igazgató tanító, a
gondnok és a Péler András szob
rát készitő Papp Zsigmond pres
biter.

Adakozás az endrödi ref.
egyház javára. Vasárnap déle
lőtt az endrődi missiói ref. fiók
egyház részére a gyomai ref.
teplomban perselyes gyüjtés lesz.
Prédikál Nagy Balázs Dezső, end
rődi missziói segédlelkész. Az
adakozásra felhivjuk a református
hívek figyeIméi.

Uj Amerikai Almafajták Ame
rikában nehány éve uj léli alma
fajtákat telepítenek. A Jonathán
és társai.. amelyeket minálunk
legjobb al mának tartanak, az
amerikaiak előtt már értékét vesz
tették. A külföldi piacokon pedig
versenyképeseknek kell lenn ünk.
Vigyázzunk, nehogy ugy járjunk,
mint a Saszla és egyéb szőlönk
kel, melyeket az Afus Ali és tár
sai kiszorilanak a külföldi pia·
cokról. Erről és még számos ér
dekes aktuális szakkérdésről ir
nA MAGYAR GYŰMŐLCS" leg
ujabb száma, melyből lapunkra
hivatkozással ingyen mutatvány
számot küld a kiadóhivatal: Bu
dapest, IV, GerIóczy ucca ll.

Ujra terem a dió. A hosszan
tarló szép ősz községünkben is
különös jelenséget idézett elő.

Arról nem is beszélűnk, hogy
mennyi gesztenyefa áll virágban.
A Sziv utcában lévő fiatal dió
fákon majdnem normális nagy
ságu zölddiók,- második: termés,
- várják a beérés'.

Értesülésünk szerint rende
le! készül, mely szerint a jövőben

csak az olyan iparos részesülhet
bármiféle kedvezményben, aki
rendszeresen vezet üzleli köny-
veket.

A NEP gyomai községi
szervezete folyó évi no#
vember hó l-én szakkép
zett tanerő vezetésével in#
gyenes hinnő tanfolyamot
nyit, a párt piactéri helyi
ségében. Résztvenni óhaj
tók jelentkezzenek a Bé
késmegyei Általános Ta·
karékpénztár Részvénytár
saság fiókja igazgatójánál,
Nemerey Péter községi
elnöknél.

Mindazoknak, akik a
Lmfolyamon, részt vesznek
és azt elvégzik, a NEP
Gyoma községi szervezete
egész télen át tarló mun
kaalkalmat és kereseti le
hetőséget biztosit.

A gyulai turuHsta ifjúság el
határozta, hogyelkészili a vár
megye szociográfiáját. Ismerve
a komoly fiatalság mentalitását,
reméljük, hogy sem felületes, sem
elfogul! nem lesz, de a valósá
got teljes tárgyilagossággal felláró
munka készül. Ez helyes is, mer!
az állapotokat nem torzitani,
hanem megállapítani kell, mert
csak így lehet a segitéshez helyes
ulon hozzáfogni.

A szekérfuvarozás korláto
zásáról szóló tervezettel foglal
kozoH a Fdu szövetség választ
máuya. A szekérfuvarozás fenn
tartása a lótenyészlés érdeke,

. másrészt fontos szociális okok
kivánják. AzI sem szabad figyel
men kivUI hagyni, hogy az ország
legnagyobb részében az egyetlen
közlekedési eszköz a szekér. Amig
a bekötö utaink nincsenek kiépít
ve, addig nem lehet autóhálózat
ról beszélni és aszekélfuvarozást
korlátozn;. Kérik a minisztertől a
rendelet visszavonását.

A japán nök mai helyzeté
röl rendkivUI érdekes képekkel
illusztrált cikkel közöl a Délibáb
legujabb száma, amely nagy ter
jedelemben és gazdag tartalom
mal jelent meg. Pompás illuszt
rált rádióműsorokat, egyfelvoná
sos szindarabot, premierbeszámo
lókai, szinházi pletykákat,verse
ket, noveJlákat, nagyszerű filmro
vatot és több mint száz szebbnél
szebb képet talál az olvasó a
népszer ü szinházi képeslapban.
A Delibáb egy száma 20 fillér.
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Vaj<:soIDagolót
kg.-ként P 2.60...t61 feljebb

csinos nyomással szállit
HUNGÁRIA-NYOMDA

Gyoma, (Wagner-fatelep).

Eladó; 38 hold' cserepes tanyávaJ,
Póhalmon 22 hald 20 lIold 15 hold
10 hold kedvező fizetési feltéttlek mel
lett. - 6 hold Udvarnokban 2500 p _
7 kat hold Csergettyülaposon, - 18
hold Özeden ugyanott 2 hold - 7 fer
tály Eelőhalom.

Eladó: 2 kat hold elsőosztályu kert
föld 1eJjes felszereléssel továbbá 100
kat hold 40000 P-ért. Hősök Emlék
utján rgy 2 szobás urilakás elköltözés
végett jutányos áron eladó - A Kossuth
Lajos ulcában egy 3 szob:is csládi ház.
Izsó Balázs ingatlan közvetitőnél. Gyo
ma. Telefou: 50.

Mária gyomai lakosok vettek lú77
négyszögiiI pocoszugi és holtkörösi
szántó( Kiss Lajos gyomai lakostól
500 peng,'\ért.

Bus József és neje Szerető Juliánna
gyomai lakosok vetlek 1475 négyszögöl
félhaImi sz:ín:ót Kovács Imréné Put
noki Zsófia pestszentlőrinci lakoslóI
430 pengöért.

AlIást kaphat. Aki szöJ]ő és gyü
mölcsfakezelésébe~ némi jártassággal
bír és a mezőgazdasági munkákhoz is
ért, azonnal elhelyezkedést kaphat.
Bővebb felvilágosítást a Wagner fa
telepen szerezhet.

Forgalmas helyen kisüzJefhelyiség
kiadó, Kollman JÓzsef Horthy Miklós·
úti házában. 2-2

Gróf Tisza István út 34 számu
ház eladó. Értekezni lehet ugyanott.

3-2
Magas foku, zamatos rizlingbor

.literenként 40 fillérért kapható Ke.
rekes Károly borkereskedőnél.

A vadnyulbört darabonként 20 fil
lérért vásárol om. Minden egyébb bőrt

II legmagasabb napíáron Spitzer Dezső

toll és börkereskedő. x-4

17.55

17.34

16.38

14.00

érk. 600
ind. 610

érk.

t
ind. 13 50

Berettyóujfaluba P 5.10.
P 950.

gon illusztrál! cikkel Dr. Gel hard t
Antal egyetemi m. tanár Tolnai
Vdá!.'lilpjil uj számában A legki
villóbh magyar i ók novdiilin. az
érdekes cikkek dus sorAn kivül
rngyszerü folytatásos regényt és
közel száz pomp.ís képet talál az
olvasó a népszer ü képesla pban.
Tolnai Világlapja egy száma 20
fillér.

Gyoma község
mgatlanforgalIDa

Imre Erzsébet gyomCli laKOS vett 2
hold 400 négyszögöl zsófiamajori szán
tót Özv. Baráth Lajosné Izsó Zsófia
gyomai lakostól 1560 pengőért.

Wolf Ádám és neje Szilágyi Ilona
gyomaí lakosok vettek 1/2-ed rész né
metzugi lakóházat Özv. Wolf Józsefné I
Barto1f Mogdolna gyomai lakostól
300 pengöért.

Vatai János és neje Oláh Róza gyo
mai lakosok vettek egy beltelkes lakó
házat Szilágyi Benedek és neje Kis
RÓ2la gyomai lakosoktól 1125 pengőért.

Baráth Lajosné Biró Róza gyomai
lakos vett 1 hold 643 négyszögöl fél
halmi szání6t F. Nagy Sándor és neje
V. Szabó Eszter gyomai lakosoktól
1100 pengőért.

Rákóczi Gyula és neje Czeglédi Li
. dia gyomai lakosok vettek egy lakóhá
zat Payer Imre gyomai lakostól 20JO
peng5ért.

!fj, Rácz Ferencné gyomai lakos vet!
egy beltelkes lakóházat Veres .Lajos
és neje Biró Róza gyomai lakostól
800 pengő ér!.

'Szmolnik János és neje Megyeri

Gyoma _. halmagyi Olvasókör és Perjés.

Gyoma p. u. .
Endrőd templom-tér

ViteldiJ: 50 fillér.

Endröd templom-tér
Gyoma "
Szeghalom p. u.
Berettyóujfalu p. u. .

községháza

P 2.30.
P 4.-.

ind
érk.

Endrőd-Gyoma-Szeghalom-Berettyóujfalu:

17.38
17.5n

6.10 ind.

6.
Jű

~7.27
857

9.03 érk.

Menet-jegy: Szeghalomra
Menettérti-jegy:

Feltételes megállóhely:

"MAvAUT" T t L I AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. október 3-tól 1938. május 14-ig.

Gyoma- Endrőd:

HaIIotta-e már?

A csimpánzról, a legérleIme
sebb állatról irt rendkivül érdekes
és megható fénykt5pekkel gazda-

... hogy az ásítás nemcsJk az
álmosság puszta jel!', hanem a
szervezet védekezése az elal vás
ellen. Az á,ítás ugyanis mély, nyi
tolt szájjal való légzés. melyet a
végtagok kifeszítése, nyujtása kö
vet. Ilyenkor a vér nagyobb meny
nyiségben tódul a sziv és a tüdő

felé, ahol nagyobb mennyiségű

oxigént vesz fel, ezzel az anyag
cserét, idegrendszert felélénkitL

• •• hogy egy bécsi orvos a C
vitaminnal gyógyítja a tüdőgyul

ladást. Már megelözö gyógymód
nak is használják, olyan fekvő

betegeknél, ahol Hidőgyulladáslól

lehet tartani. A C-Vitamin főként I
a zöld paprikában és citromban
van.

. .• hogy az állat ösztönösen
nyalja sebeit, ezzel el is él i. hogy
az begyógyul. Dall német tanár
megvi1sgália a nyálat és rájöll,
hogy olyan anyagat tartalmaz,
mery -a fertözö csirákat megöli.
Igy hát a szájba kerülö aprÓ szer
vezetek a természet bölcs beren
dezése folytán jórészt elpusztul
nak.

Endrőd-Gyoma-Piispökladány-Debrecen:

610 ind. Endrőd templom-tér érk. l1.50

6.
3
'; ~ Gyoma " . t 17.

32

1.28 Szegh7.lom p, u. . 16.38

8.42 Püspökladány. 15.23

919 Hajduszoboszió . . . 14 43

9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 1410

Menet-jegy: Endrödre -.50 Menettérti-jegy: Endrödre -.80 P
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus7oboszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti-jegy;" P 4.-. " P 1050. P 12.50'

~ftftAAAAAftftAAAA~ft~ftJ

l
,OLCSÓBB A BOR I I
II mint a szódavíz III I

22 fillér j

I I
~egy liter kadarka vagy j

fehér fejtelt uj bor Soltvad
kert állomásra kis7állHva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenkénl. Csakis

i 50 literen felüli rendeléstI
fogadok el. Hordót dijmen-
tesen adok a szállítás tar-

I
· tamára kölcsön; hordóm

30 napon belül bérmentve
killdendő vissza. SzétküI-

I dés utánvéttel. Egy pengőI
levélbélyeg ellenében kül-
dök mintát a borból min

rUUUflllUUUUU~UWUU~U&l~WlliMll~UUUVWUUUQilUU~<liMII~UUUU~ I tásdobozban, bérmentve,

I
A világ legnagyobb rádió gyára a I Soraim kellemes édeskés,

p H I L I P S II tiszta, .tökéletes zamatusk ,
és ri e m savanyusk.

5 világrés~ben. 7~ álla~ban a Székely Ferenc kft.
v e z e t o v I I a g m a r k a fajborpincészeteI E g Y e d á r u s i t 6: IB e n j á m i n i s t v á n. I Soltvadkert, Pestmegve.

I
G Y O M A fil: IL41!UUUllIIWUIIIIl~~~uI

Fekete Lajos mUszerész Uzletében.

E fil D R Ö D Ö fil: SzerkesztéséTl és kiadásért felelős:
=========:=:::::=:=~====
a Homok! féle emeletes házban. WM,NEl? MÁRTON

:I Kérje dijtalan ben:autatását ~ ll: Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
Lft,",RAAftftflllfUtftftflllAftfU!lft,"""U!lAAfUt~ftftll'ilnnRftAft~FeleJős üzemvezető: Waliach Miháilf.

I

1937. október 24-én

vasárnap féJ 7 és 9 órakor.

Ma'gyar hangosfilm! I
Meller Rózsi "Vallomás"

c. szinműve filmen

Október 24--25, vasárnap hétfő

Jókai Mór regénye
Kiss Ferenc
Egry Mária
Mezey Mária
Csortos Gyula
Uray Tivadar főszerep

lésével.
MAGYAR FILM!

ARANYEMBER
(I

Okt. 27-28, szerda csütörtök
Nagyon izgalmas film
Amerika hőskora

Egy nemzet születése
Indiánok lázadása:

FEKETE LÉGiÓ
Nem cow-boy film, grandiózus

kaJandfHm!

Előadások kezdete: vasárnap
d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9.
hétköznap - fél 5 fél 7 fél 9.

TÖKÉLETES
HANGVISSZAADÁS !

••••••••••••••••

APOLLÓ MOZGÓ GYOMA

o

Korona Hangos Mozgó Endrőd

'.1111"1#""1111111111 I

Főszereplők :
Bulla Emma, Törzs Jenő, Uray
Tivadar, Vaszary Piroska,
Erdélyi Mici és még több

kiváló magyar szinész.

Uszás örömei
és művészete

sportfilm

Betörő a világ
bajnoknál

vígjáték

MagyarVilághiradó

HÁZIASSZONYOK ! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb
tésztarecepteket megkapja, ha
még ma kéri a Dr.. OET~ER
féle világ!lirü FENYKEPES
RECEPTKONYVET, m e l y e t
bárkinek ingyen megküld a
gyár: Dr. OETKER A. Buda
pest, VIII. Conti-utca 25.

Az első számu vadásztársa
sá~ értesiti a lakosságot, hogy
a nyulat kilogramonként SO
fillérért árusitja. E!őjegyzése

ket az. lványiék Hsztüz.letében
veszne!, fel; ugyanott adják ki
a nyu!akat is.
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ElÖFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre 1'30 fl, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5'211 P.

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

Lapzárta c s li t ö r l ö k este fi óra
Megjeleni\;, minden. szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: WAGNER MÁRTO N
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o ln 8. Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhallábos (55 mm széles) I CIII. magas hirdetes
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszeriné!
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

A reformáció
emlékünnep~n

arányiálmán
mi iszterelnö
ezeket mond Ita

Évtizedek választanak el a
. nagy világfelfordulás láng, vér
és könnytengerétől, de aza
halalmas orkán, mely akkor a
világháboru képében rombolva
SÖPÖl t végig népeken, nemze
teken s országokat teremtve
megváHoztalta Európa képét,
máig sem tudott elnyugodni.
Az embermilliókat taián mpg
jobban, mint a közelmultban,
a legellentétesebb érzések, ér
dekek és törekvések uralják
és a minden oldalról észlelhe
tő örületes fegyverkezésekkel,
napról-napra változó helyze
tekkel, állandó lázas izgalom
ban tarlják az emberisé5et.

Ám e válságon idők forgata·
ga, a napjainkhoz, sőt óráink
hoz fűződő eseménysorok, me
lyek leglöbbje odakivánkozik
Kliő érctábláira akaratlanul
is a legnagyobb mértékben
foglalkoztatják a tömegek kép
zeletét, mégsem lehetnek elég
erősek arra, hogy végképen
elnyomják bennünk a rég
mult időkre való visszaemlé·
kezés hajlandóságát s nelörőd·

jünk mással, mint a má-val J

Ezeknek a régmuH időknek

a homályából egy esemény dá
{umának lángjegyei törnek elő,

hogy rávilágHsanak a multak
elfeledett, vagy az időbeli lá
volság miatt elhomályosult tör
ténetére:

151.71
Századok eseményláncolatát:

bünözönét és tisztulási vágyát,
felajzott reményét és tengernyi
csalódását, örömét és szenve
dését, balsikerét és diadalmát
világitja meg ez a dátum, mely
ugy áll ott az emberi művelő

dés történetének egyik legfon
tosabb határmezsgyéjén, mint
az utszéli mértöldmutató kettős

karja.
Az időbeli perspektiva lát

nunk engedi a nagy evolució
egyes szakaszait és e szaka
szokból összeálló eredményeit
az emberöltők viaskodásának.
Kép kép után bomlik. Jelem+

re jelenet kerül. Mi pedig hol
elszorult szivvel, hol ujjongó
lélekkel, szinte érezzük a kö-

. zépkor fülledt légkörét, szinte
halljuk a lelki rabságban sin
lődő embermilliók bilincseinek
csörgését, színte látjuk a lelki
szabadság ulán vágyakozó és
szabadságért mindent áldozni
kész tömegek küzdelmeit ... és
e küzdelmelmek kaleidoszkóp
szerü gyorsasággal váltakozó
képsorai közön olt látjuk a
lelki nagyság dicsfényével ko
szoruzott halhalallanjait e kor
szalmak, melynek R e f o r 
m á c i o nevet adoH a törté
nelem.

Mi volt a reformáció?
A legtökéletesebb lelki renais-

sance!
A kullura határmérő oszlopa!
Az erkölcsök megnemesilője!
A nemZeti aspiráció k meg-

valósitója! .
Kétezer év óta a leghatalma

sabb szellemi mozgalom, mely
nek nem szabott gátat sem a
politikai elhalárolódoltság, sem
a nemzetek sokszor ellentétes

. törekvése, sem a nyelv külön
félesége, sem a kuHura elülő

mértéke! Titokzatos erőtől hajt
va, megindult, mint a bérctetők

mi kroszkopikus bókristályaiból
félelmetes, mindent leküzdő

erej üvé transzformálódott la vi
nája és magával ragadta a lel
kek millióit, elterneUe a régi
világ, züllött erkölcs, tobiódó
hatalom minden gonoszságát!

Ennek a reformációnak 520·ik
évfordulóját ünnepeljük ma!

Ünnepelünk, mert ez az év
forduló olyan fenséges fogal
makhoz van fűzve, lelkünkben
olyan emlékeket ébreszt tudat
ra, melyek kedvesebbek min
den elmuló földi dolognál !

Ünnepelünk, mert ez az év
forduló az evangeliumi hit ujjá
születését és vele kapcsolatban
a nemzeti függetlenség diadalát
hirdeti I Két olyan fogalomét,
melyekről megingathatatlan hit
tel hisszük, hogy az Ur örök-

életet, sohasem nmló dicsősé

get szabott ki számukra!
Más országok földjén, más

nemzetek szivében, lehet ez
az ünnep külső keretei.ben
fényes, tartalmában szent érzé
seket kiváltó, hatásában neme
siló, következményeiben oku
lást, erőt nyujtó, de olyan egy
nemzeté sem lehet, mint a
magyaré! Nem lehet, mert más
országokban a reformáció ün
nepe csak az evangéliumi hit
ujjászületésére, a lelkiismereti
szabadság diadalára emlékeztet,
nálunk azonban emlékezetet
azokra a százados küzdelmek
re is, melyeket az ősök haza
szeretete, szenvedése és mar-'
tiromsága avatott szentté s me
lyeknek eredményeként a hit
beli szabadsággal karöltve, ha
zánk szabadságát is köszön
hetjük!

De szívünk melegével, lel
künk hálájával, ajakunk foga
dásával ünnepelj ük ezt az év
fordulót azért is, mert az a
magyar közmüvelödés ünnepe.
A reformáció ugyanis dajkáló

- Az ország érdeke, hogy jó
akaratu törekvések között meg·
találjuk a kiegyenlitödés utját.·
Éppen annak az erőnek a tu
data, amelyet a kormánynak
egy ilyen erős többségi pál t
tamogatása biztosit, teszi köte
lességünkké, cselekedetekben
megnyilvánuló magatartásunk
kal szolgálni az ország politikai
békéjét.

- Nem vagyunk hajlandók
tűrni egyik oldalon sem az ország
érdekeire káros, nyiltan vagy
burkoltan jelentkező törvény
ellenes szélsőségek érvényesű

lését Ez a mi állásfoglalás unk:
ami azonban a legkevésbbé
sem késztethet arra, hogyere.
detileg kitűzött céljainktól a
legkisebb mértékben is eltér
jünk. Teljes határozottsággal

anyjává lett elárvult nyelvünk
nek, batalmas támaszává a tu
dományos és irodalmi élet ki
fejlődésének, alapjává a nem
zeti szellem olyanténvaló meg
erősödésének, melyből a ké
sőbbi küzdelm~k diadalai fa
kadtak.

Protestánsnak lenni: erény.
Magyar protenstánsnak lenni:
büszkeség. Más nemzet fiának
ünnepelni ezt a ritka évfor
dulót: kegyeletes cselekmény.
A magyar protestánsnak: kö
telesség!

Ennek a kötelességérzetnek
pedig oH kelllakoznia minden
szívben, arra kell sarkalnia,
hogy az ünnepélynek ugy kül
ső megnyilatkozásában, mint
belső tartalmában. ugy közvet
len hiterősilő hatásában, mint
továbbépitő erejében, azt a
fényt és é-rtéket adja, amilyet
a Reformáció emléke megér
demel, mi föbb: joggal meg
illet!

Ez a kötelességérzet legyen
mai ünneplésünk koronája.

szeghalmi.

kijelentem azt, hogy a kor
mányzat irányát balfelé e1tolni
a széisőségek elleni küzdelem
cimén egy hajszálnyir~ sem
vagyok hajlandó. Nem vagyok
azonban hajlandó arra sem,
hogy felelőtlen politikai dilet
tánsok és fantaszták törekvései
nek tért engedjek, még "akkor
sem, ha azok nacionálista jel
szavak alalt is jelentkeznek.

- Az utóbbi időben Körmen
den tartott gyülésen az ellen
zéki pártok több prominens
tagja, főképpen két kérdésben
találta szükségesnek állásfogla
lását a közvélemény tudomásá
ra hozni~ Az egyik az alkot
mányosság,a másik a restauráció
kérdése. Az első kérdésre vo
natkozólag a kormány eddigi
magatarlásában adva van a fe-
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lelet és azt hiszem, hogy sem
a kormány, sem a párt, amelyre
a kormány támaszkodik, soha
sem hagyott nyilatkozataiban
sem kétséget az iránt, hogy
teljes mértékben az ősi alkot
mány alapján áll, amelyet a
nemzet talajában elszakíthatat
lanul gyökerezönek tart, amely
élő, szerves, fejlődő és egységes.

- A királykérdést illetőll:'g

a kormány álláspontja válto
zatlanul az, hogy annak alduali
tását nem látja. Nem lát semmi
olyan vonatkozást, sem kül-,
sem belpolitikai tekintetben,
amely ellöl az álláspontjától
való eltérésre okot szolgáltatna.
Semmi esetre sem tartom azon
ban kivánatosnak azt, hogy a
kérdésnek felszinrevetésével és
a nemzetre káros ellentéteket
keltsünk a nemzet lelkében.

- Egyedül a titkos szavazás
bevezetésével, de akár a leg
egys7erübbnek látszó, más al
kotmányjogi reformokkal még
nemzetet boldoggá nem tettele
Közjogi intézmények csak akkor
hirnak értékkel a nemzetre
nézve, ha a nemzet, a nép
erőinek és értékeinek fejlődé

sét teszik lehetövé s ha alkal
masak arra, hogy ezeket az
erőket és értékeket az egyete
mes nemzeti célok szolgálatá
ba állítsák.

- Az igazgatás korszerü át
szervezésénél különösen a köz
ségek ügyviIeiének egyszerűsi

tése s iIymódon a falu ügyei
vel való behatóbb foglalkozása
áll az előtérben, előtérben van
a tanyai közigazgatás rendezé
séről szóló javaslat; hatéko
nyabb ellenőrzés alá kerül
továbbá a községek és önkor
mányzati testűletek gazdál
kodása.

- Megoldja a kormány a
nemkivánatos idegen elemek
beszivárgásának a mainál haté
konyabb ellenőrzését és meg·
akadályozását, folytatja a köz·
jóléti és egészségügyi akciókat,
a gondoskodást kiterjeszti a
szegényebb néposztály gyerme
keire s a multhoz képest a jö
vőben is foglalkozik a kor
mány az u. no inséggócok hely
zetével, amelynek megoldása
csak a tárdsadalom szerves
együttműködésével sikerülhet.
Az államkincstár nem csekély
igénybévételével biztosítoUuk a
termelés folytonosságát az elemi
csapások által sujtott vidékeken
s közmunkákkal könnyHettönk
oU, ahol a csapásokon kivül
más organikus okait is látjuk
az inségnek,

- Állandó gondoskodásunk
tárgya a közszolgálati alkalma
zottak helyzetének javítása.

- A kormány agrárprog
ramjának biztos alapjait az
áJlamháztartásnak most ismer·

. tetelt rendje szolgáltatja. Ter-

melési, érlékesitési, földbirlok
politikai és szociális kérdések
várnakmegoldásra s a mező

gazdasági minőségi termelés fo
kozása melleU az állattenyésztés
minőségi emelésére törekszünk.

- Az agrárlakosság birtokos
rétege érdekében telt intézke
dések közvetve· a földnélküli
mezőgazdasági munkásság felé
is érvényesilik kedvező hatásu
kal. Célom, hogy a mezőgaz

dasági munkásság problémái
összességükben felderiLtessenek,
ezért intézkedtem a mezögaz
dasági szociálpolitikai tanács
ujjáalakitása iránt.

- Védeni kivánjuk a ter
melő tőkél, de annak is ismer
nie és teljesitenie kell nemzeti,
gazdasági és szociális köteles
ségeit.

- A családi munkabérpóllék
bevezetését fokozatosan és min
den bürokratikus rendszer ki
kapcsolásával kell megolda
nunk, hogy ne egy szép elvi
rendszert, hanem egy gyakor
latilag és gazdaságosan funkcio
náló intézményt állitsunk a
szociális cél szolgálatába.

- A vallás és közoktatás
ügyi miniszter ur ismertette
már azt a törekvését, hogy az
életre előkészitő iskolák tan
menetének gyakorlatibbá téte
lével az ifjuság nagyobb töme
geit irányitsa a gazdasági pályák
felé.

- A szociális program során
bejelenteUem a· telepítés folya
matba tételét, ami a telepítési
törvény hatálybaléptével bekö
vetkezett. A végrehajtási rende
let augusztus elsejével nap
világot látott. A telepítési ta·
nács felállíttatott, az előző

költségvetési év folyamán har·
mineezer katasztrális holdat
biztositott a kormány a föld
miveselmek és. az első uj tele
pes falu felépült. Az OFB föl
dek rendezése megtörtént, az
országos öntözési hivatal meg·
kezdte működését. A falu egész
ségügyének felkarolására kiépült
a gondozónői szolgálat, a köz
ségi és körorvosok részére la
kás és rendelőszobak l.'pülnek.
Az egészségvédelmi munka 56
uj szolgálat beállitásával 59 uj
orvossal, 56 uj védőn ővel ki
bővűlt. Megindult 299 kut
munkálatai és 11 egészségvédő

gondozóintézet felállítása van
folyamatban. A legszegényebb
betegek mentesiltettek a kór
házi és ápolási költségek alól.
A mezőgazdasági szakoktatás
terén uj téli gazdasági tanfolya
mok, öt uj téli iskola, több
kertmunkásképző iskola állít
tatott fel, a két éven bel ül épí
tendő ezer népískolai tanterem
építése befejezés elött áll, száz
állami, száz segédlanítói állást
szerveztünk. A gazdaliszti nyug·
dijtörvény a végrehajtás stádi
umába jutott. A mezőgazdasá

gi kamarai törvény végrehajtá
si rendelete elkészült, megala
kult a Horthy Miklós-ösztön
dijalap. Az önállósitási tanács
hoz beérkezett 600 kérvényből

eddig érdemleges elintézést
nyert száz, a kiadoU kölcsönök
egyenként átlag 2400 pengőt

tesznek ki Az álláshalmozások
megszüntetésére tett intézkedé
sek során eddig 514 elbocsálás
történt a közszo]gálatból s az
igy megüresedett állásokra 331
uj tisztviselő vétetett fel, s
ezenkívül a folyó költségvetési
évben 253 uj gyakornok nyert
alkalmazást. A házadó 20 szá
zalékos rendkivüli pótlékának
csökkentése megtörtént, a tár
sulati adó gondosabb kimun
kálása folytán ezen adónem
jövedelme emelkedett. A mini
mális munkabér megállapítása
további iparágakra és a mező

gazdasági munkásságra is ki
terjesztetett. Elkészült a tűzhar

cos javaslat. A galiciai beván
dorJásnak három uj kirendelt
ség ielállíLásával hatályosabb
ellenőrzése elrendeltetett.

- Tényekre mutathatunk rá,
azzal a kritikával szemben,
amely a kormány cselekedeteit
kevesli s nem akarja meglátni
azt, ami történt. Meg vagyok
győződve, hogy mindannyian
egyetértettek velem abban, hogy
erkölcsi °megujhodás, közéleti
és magánéleti tisztesség, a bol
dogult elödöm által oly ékes
szólóan hirdetett magyar test
vériség és sorsközösség tudata
keH, hogy áthassa a nemzetet
és behatoljon a magyar ifjúság
vérkeringésébe. Erre megvan
nlinden reménységünk, ezért
nézek bizakodó lélekkel a jelen
nyomoruságából is a jobb
magyar jövőbe.

A EFHOSZ
15 napos őszi tanul
mányutazásai Olasz
országba és a párisi

vi lág kiáHitásra
A Magyar Egyetemi és fö

iskolai Hallgatók Országos Szö
vetsége Idegenforgalmi Irodája
november hó 2-án közismert
müvészeUörténeli programmal
összeállitott őszi tanulmányutat
indit Olaszországban és Páris
ban.

Az olaszországi utazás kere
fében Firenze - Róma - Ná
poly - Capri - Sorrento 
Padua - Velence, mig a pá
risi utazás keretében Milano 
Certosa di a Pavia - Páris -
Nizza - Montekarlo - Velen-

-ce meglekintése szerepel.
A tanulmányutak iránt ér

deldődőlmek készséggel küld
ismertelőt és részletes progra
mot a MEFHOSZ Utazási Iro
dája: MEFHOSZ Travai, Buda
pest, IX. Ferenc krL 38. Tele
fon: 1872-74.

Szociális
gondolkodás

Kétségtelen, hogy valamennyi
en egoisztikus (önző) hajla
makkal születünk. A kis gyer·
mek kapkodó mozdulata, ami
vel mindent magához kaparint,
nem véletlen. Egészen mélyről,

az ösztönöktöl diktált cseleke
det. Lassan vesz tudomást ~r

ról, hogy mások is vannak a
világon, akik szintén élni akar
nak. Sok kellemetlen össze
ütközés támad ebbő!. A fejlet
len érlelmü gyermek antiszo
ciális, nem törödik mással,
csak a maga érdekeiérl harcol.

. Nagyjában ilyen az az ember
is, aki felnőtt korában sem érik
meg annyira, hogy veleszületett
antiszociális gondolkodását
feladja.

Amit a gyermekről mond
tunk, ugyanezt elmondhatjuk
az egész emberi társadalomról.
Nem kell olyan messze vissza
menni pL hazánkban, csak a
17-ik századig, hogy a közgon
dolkodást, a társadalmat egészen
antiszociálisnak lássuk. Voltak
szerencsés, jobb sorban élő·

rétegek, akik semmit se törőd

tek a náluk jóval rosszabb
sorban élő emberlársaíkkal.
Azonban, ahogy a gyermek
felnőtté érik, ugy eszmélnek
az egyes társadalmak is és
kezdenek figyelni a náluknál
gyengébbekre.

Mikor egy ember, vagy em
ber c~oport kezd törődni a
mások életével, jólétével, mi
kor azért áldozatot is tud
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Nov. a
1-én ingyeneshimzötanfol'yama megnyilik:

" 29.80

" 21.60

" 47.-

" 17.-

férfi-raglán

férfi-bőrkabát

férfi-esőkabát

férfi-öltöny

Magyaros fejfák

fédi-Bocskay kabát" 64.
szőrmegallérraj

férfl-átmenetikabát " 33.-

Férfi-gazdászkabát ,,30.-

IN ~E~ !{APJA
HA KÉí~J,

MOST MEGJtl.EHJ

100 OLDALAS
IllUSZTRÁLT KÉPES HAGY

ÁRJf:GY1ÉKÜHKEi

Hazánkban a lemetőlmltusz

meglehctősen elhanyagolt, ho
lott példát vehelnénl{ a székely
földi temetöklöl, hogyan lehet
izléses és egyuttal magyaros
temető kultúrát teremteni. Most

Jó volna, ha minden szülő okt.
31. én venne gyermekének egy
postatakarékkönyvet, hova fH·
léreit félretehetné, igy idején
megszolmá a takarékosságol.

De vigyázat, a takarékosság
nem fösvénység! El ne vonj uk a
pénzt a gazdasági vérkeringés
ből, mert ezzel magunkat és má
sokat is megkárosilunk.

Bizony nem könnyü a takaré
kosság józan mértékét megiarla
ni. De ezt megközöIíteni min
denki számára életbiztosítás.

-Férfi-átmenetikabát p 25.;=1

-
férfi-sportzaklw-

nadrág" 32.-

;-,\ULPIN DIVATHAz

If'érfi- éS, Fi~késZl'uha-osztályaI
BEKESCSABA

-... ;:::wo:::

nulók többsége mégsem ősfer

melö szülők gyermeke. Kecs
keméten 23.5 százalék, és Bé
késcsabán is csak kis többség
ben, 55.7 százalékban vannak.

Az iskola pedig nem drága,
mert tandija a polgári iskola
tandijának felel meg. Hogy ki
használják ezt az iskolát olcsó
éretségi pótléknak, arról most
ne beszéljünk. Eléggé elszomo
ritó, hogy a gazdaszü!ők nem
veszik igénybe a gyerlllekei!{
nek legmegfelelőbb iskolát.
Ezért kevé~a müvelt gazda és
sok a gazdapanasz, aminek
nem mindig az időjárás, és
egyébb külső körülmény az oka.

A KANSZ szolnoki
vándorgyülésén

a köztisztviselők helyzetének ja
vításál sürgette. Rámutatott ar
ra, hogya drágaság az utóbbi
években mindenütt emelkedett
15-25 %, al. Örvendetes ez a
gazdasái emelkedés és a kincs
tár bevételeinek szempontjából.
Azonban, mikor az országban
mindenkinek a helyzete javl ak
kor miér kell a tisztviselők élet
szinvonalának leszállni és egyre
többet küzdeni a megélhetésért?
Ezt megérzi az ipar és a keres
kedelm is. Az államháztartás
egyensulya helyreállt, mél
tányos volna, hogya tisztvise
lők fizetéscsökkentö rendelke
zéseit megszüntessék.

hat. Ne kedveLlenHse el őket

a karavárwk haladását követő

példabeszédes zene bona, a
mely Gyomáról sem hallatszik
az égig,

Takaré kos I\odju nk
Országszerte erről beszélnek

ol\lóber 31. én az ifjuságnak,
aki még azt hiszi, hogy nem
kell a jövőre gondotni. Szól ez
annak a felnőttnek is, aki. csak
a mának él, minden jövedelmét
elkölti és idővel másokat terhel
az eltartásávaL A józanul taka
rékos inkább ma él kissé szükö
sebben, de félretesz a jövedel
méből, gondol az előre lálható
és nem látható eseményekre.

középbirtokosság nem akar
mintagazdákat nevelni fiaiból.
Inkább negyven-öt ven pengős

fizetésű kishi vatalnokokat, akik
ből aztán elégedellen, nyugta
lan ifju.ság és elhibázott életü
felnőttek lesznek. Nem is be
szélve azokról, akik elkezdik a
középiskolát és vagy tehetség,
vagy anyagi erő hijján abba
hagyják, a gazdálkodáshoz nem
értve, sarlalánkodnak valahol.

Azt gondolná az ember, hogy
a művelt gazdák iskolájába
tulnyomórészt gazdagyermekek
járnak, hiszen ez volna a ter
mészetes. A felső mezőgazda·

sági iskolákban azonban a ta-

A ~EP kezdeményezésére Ivánunk. Haladjanak felemelt
folyamatba teH szervezési mun- fővel a megkezdett ulon, amely
ka eredménye a november l-én nek nyomán csak áldás fakad-

ikerül a himző- és
háztartási tanfolyamok

megtartása

meginduló hathetes himzötan
tanfolyam és a december l3-án
meginduló hathetes háztartási
tanfolyam. A himzőtanfolyomra

szerdáig 27·en és a háztartási
tanfolyamra 25·en jelentkeztek.
A himzölanfolyamra legfeljebb
50 tagot vesznek fel, mig a
háztartási tanfolyamra maxiná
Iisan csak 30·at. Akik ezeken
a tanfolyamokon pótolni vagy
gyarapítani akarják a tudásu
kat, minél előbb jelentkezze
nek, mert a jelentkezés sor
rendjében történik a felvétel.

Azt is közöljük még olvasó
inkal, hogya himző lanfolyam
ra eddig munkáso, iparos és

. kisgazda-lányok jelentkezlek
leginkább, mig a háztartási
tanfolyamra gazda és tisztvi
selő családok gyermekei.

Vitéz dr. Ricsói Uhlarik Béla
főispánunk kezdeményezésére
a vármegyénkben szerte élénk
háziipari élet indult meg.
Ezeknek a tantolyamoknak ke
retében szervezik meg a fent
jelzett két gyomai tanfolyamat
is. Az eddig jelentkezettek lét
száma is elégséges már e tan
folyamok meglartására és igy
máris szép reménységgel vár
juk a két tanfolyam megkez
dését és előre tudjuk, hogy
ezek a tanfolyamok csak első

lépés lesznek ahhoz a nemes
munkához, amelyet a NEP he-

. Iyi vezetősége már a nyári
napközi otthon áldásos mükö·
désével is juttatott Gyoma rá·
szorult lakosainak. A helyi ve
zetöknek lovábbi kilarlást ki-

Miért vannak a Fel
ső I\~ezőgazdasági

Iskolák?

W-né

hozni, iLt kezdődik a szociális
gondolkodás. Ez a társadalom
életében is bizonyos nivót, érett·
séget jelent. Az egyes ember
is ettől kezdve nevezhetö az
emberi együttélés, a társadalom
hasznos tagjának.

A mi századunk már a_ szo
ciális gondolkodás százada.
Lassanként mindenki rájön ar~

ra, hogy ugy egészséges a tár
sadalom, ha aunak miuden
rétege megtalálja a megélhetés
lehetöségét.

Ne bizzuk azonban ezt a
kérdést egészen az államhata
lomra, hanem amig az kitartó
munká val megvalósitja száza
dok mulasztását, az ő szociális
reformjait, mi se nézzük télle
núl a gyengébb, rosszabb sor
ban lévő emberek küzdelmét.
A mi legközelebbi társadal
munk a községúnk. Ertsük
meg valamennyien, hogy az
egészség, nyugodt, biztonságos
együHélés csak olyan társada
lomban lehet, ahol minclenld
nek van kenyere. Ezen tordul
meg minden. Ne elégedjünk
meg tehát azzal, hogy nekünk
van, de adjunk belőle másnak
is. Lehel ez akár munka, akár
segi tség formájában is. Értsük
meg a kor szavát, gondolkoz
zunk szociálisan.

Mindennapi beszédtárgy a
gimnáziumok és kereskedelmi
iskolák zsufoltsága. Magyaror
szág agrár állam, mégis min
den tehetősebb szülő (gazda·
szülö is) az értelmiségi pályára
nevelő kÖzépiskolák felé irá·
nyilji:l a gyermeket Nem nagy
megbecsülése ez részükről

a gazdálkodás mesterségének.
Azonkivül végtelen káros ép
pen egy agrárorszag szempont
jából, mert honnan várjon az
állam mintagazdákat, ha nem
ebből a rétegböl, akiknek van
is min gazdálkodni. Egészséges
állapot az volna, ha minden
gazda, legalább egy fiát (ha
van) a saját mesterségére tanit
talná. Azért mondom tanittat
ná, mert - vállalom a felelős

séget - nem elég, ha maga
tanítja. Erre a célra vannak a
mi felső mezőgazdasági isko
láiuk. Nem sok, csak 5 van az
országban és ezek sem zsufol
tak, mint az idegen az agrár
lakosság adnyszámából követ
keztelhetné. Sajnos a kis és
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z erfo§zfátlDűtrágya állandóan kdpható a Wagner
:r>lárton Fiai fakeresl{edö (:égnél

Vásári hirdetmény
Gyoma községben az 1937 év

ben az öszi országos vásár a
!<övetkezö napokon tartatik meg:

nov. 12-én pénteken szarvas
marha, juh, kecske és sertés,

nov. l3-án szombaton Jó, sza
már, öszvér felhajlás.

nov. 14-én vasárnap kirakodó
vásár.

A vásárra jövö iparosok tarloz
nak iparigazolványaikat a-vásárra
magukkal hozni. Az álJatvásárra
szabályszerü marhalevéllel min
denféle állat felhajtható.

Gyom?, 1937. oklóber 22.

Gyoma község előljárói:

Pánczél Emil Kovács Gábor
főjegyző biro

a földet megszáradni és csak
azután ~egyűk száraz helyre.

Szobanövények et ősszel vá
sároljunk, mert ilyenkor a
szabadból kerülnek ki és ed
zeltebbek. Fülött szobába csak
lassan, vagy egyáltalán ne te
gyük. Üvegházból később vá
sárolt cserepes növény kevésb
bé lesz tartós.

Budapesten több a
kutya, mint a gyerek

A statisztika sokkal világo
sabban beszél minden másnál,
mert részrehajlallan tárgyila
gossággal túrja elénk a valósá
got Ezért vagyunk megdöb
benve, mikor a Fővárosi Sla
tisztikai Hivatal tudósítását 01
vassulL A Statisztikai Havi
Fözetek augusztusi száma sze
rint a főváros teröletén 22.692
kutya van nyilvánlartva. Ez
még nem volna baj, mert a
kertes házakban valóban szük
ség van bázőrzőkutyákra.
Azonban, ha jobban utánané
zünk a dolognak, kiderül, hogy
a Belvárosban, ahol tudvalevő

leg bérházak vannak, aránylag
legtöbb a kutya. Ezeket már
nem házörzésre tarlják, de
gazdáik örömére, a magány
rendszerint a gyermektelenség
- elleplezésére.

Állalszerető ember örül a
kutya jó dolgának, hiszen
kedves, hűséges társa az em
bernek és hálásabb a veU
jókért, mint némely ember.
Öröm, mig meg nem nézzük
a nagy kutyaszeretet következ
ményét. Van ugyanis egy má
sik statisztika is. A fővárosban

1900 ban 17.000 egy éven aluli
gyermek volt. Ugyanakkor 11
ezer kutya. Ellenben 1937-ben
már csak 9600 kis gyermek és
22.694 kutya.

Amint látjuk, a kutyák szá
ma kétszeresére növekedett, a
gyermekeké pedig a felére fo
gyott le. Szép kilátások a
jövőre.

Be megkönnyezelll ... "
FÜLÖP IMRE

kisgazda

Te nyugszol ottan édes jó Anyám.
Kiellen gond közt, sivár éjszakán,
Ha éltem sorsát tnegh~nyotn-velem,

Hej! . .. azt a sirt be Illeg is köny-
[nyezem!

már a hideg sir takarja az
édesanyát.

Olyan szépen mondja a
költő is:

.. Valahol messze, valaha régen
Megástak egy sirt, temetö szélen.
Fája elsüppedt, hant ja behorpad! ...
Ki nyugszik ottan, azt én tudom cS<lk.
Azt en tudom csak ...

Saláta és spenót ilyenkor
már jól begyökeresedve várja
a fagyot, ami igy nem árt neki.
Sokan a gyökér- és a répama
got is elvetik már ősszel.

A muskátli dugványokat is
felszedhetjük. Az öregeket nem
szokták átteleltetni, mert nem
virágoznak oly szépen, mint a
dugványole A muskáUit csak
az tudja szépen teleltetni, aki
nek megfelelő, fütetlen, száraz,
fagymentes helye van erre a
célra. Föld nélkül felakasztoU
példányok nehezebben indul
nak meg, ha ugyan el nem
rothadnak a nedves levegőtöl.

Dahlia és Cannagumókat is
fel lehet már szedni. Mikor
az első fagy megcsipi a leve
leket, vágjuk le a töveket 10
cm magasan hagyva, hagyjuk

"Most hogy rab vagyok, mindenki elhagpott,
Legkedvesebb barátom is gyáván cserben hagyott.
Uram lsten adjál erőt, hogy még haza mehessek,
Hogy az én Nagyszüleimnek egykor gondját viseljem.
Megpróbálom feledtetni azt a sok-sok bánatot,
Csukott fegyházajtó megett mindég erre gondolok.

Aláirás :
A szegedi Csillagbörtön

8682 sz. rabja.

"Igy lani/ott engem imádkozni anyám,
De én kacagfam kéró szaván,
jó társaság helyeti a kocsmdkat jártam,
És a lejtón mindég lejjebb, lejjebb csuszfam.
A/datt leíkü nagyszüleim hej de sokat mondták:
Hagyd el ezt a sok csavar!:;ást, gyere vissza hozzánk!
Nem hallgattam a jó szóra, elsodort az élet,
Bolond szívem és az Asszony leit a végzetem. "

életének legjavát, egészségét,
fiatalságát áldozta fel érettünk;
az édesanyára, aki mindenki·
nél jobban, áldozatosabban
szeretett bennünket!... Igen,
az édesanyákra! Szándékosan
emlitem az édesanyát utoljára,
mert az édesanyai szeretet
olyan emberfölötti áldozatokra
is képes, hogy azt egy-két szó
val kifejezni nem lehet.

Ezt kell, hogy érezze min
den ember, még akkor is, ha

Levél a sze edi
si agbörtönből

Mélyen megbánta elkövetett bűnét

Nem mindennapi levelet ka- mestersége az irás, mégis verset
poU szerkesztőségünk. Irójára küld, mint mondja, mások oku
még emlékezünk, egy megté- lására.
vedt, nem nolórius bűnöző, aki A hosszu verset nem közöl
büntetését tölti a szegedi Csil- hetjük, de az egyszerű, sokszor
lagbörtön rideg falai között. gyermekes szavak mögött annyi

Ugy látszik, van elég ideje a megbánás, vezeklés van, hogy
gondolkozásra, merI bár nem nehány sort mégis ideiktatunk..

Mit lehet
csinálni a kertben
októberben?

EMLÉKEZZÜNK

hallunk egy érdekes kisérlet .
röl. Szép Béla faragó mester
tölgyfából farag gyönyörü, ma
gyaros fej fákat, amit beton
alapra hel}'ez, továbbá valami
képpen időállóvá teszi, ugy,
hogyaműkőnél sokkal tovó;bb
tart, a mellet, hogy izlésescbb.
Kivánjul_, hogy mielőbb lás
sunk ilyet a mi temetőinkben
is. Faragó mester nálunk is
akad, magyaros izlésért sem
keH a szomszédba menni.

A gyümölcsös telepitéséröJ,
a jó gyümöicsfaoltványról és an
nak helyes ültetéséröl ir a Növény
védelem és Kertészet legujabb szá
ma. Cikkeket közöl még a gyü
mölcs egy uj eltar1ási módjáról, a
legjobb málnafajtáról, az ös iba
rackfa mehzéséröl, a kajszinba
rac/da termeszléséröl, a filléres
madárvédelemröl stb. A szines
műme'l!ékJetet is közlö két szak
lapból a "Növényvédelem" kiadó
hivatala (Budape"t, V. Fö!dmive
lésügyi Mini,.ztérium) dijtalanul
küld e lapra való hivatkozással
eí-?Y alkalommal mutaiványszámot.

Ilyenkor, ősszel, amikor a
természet is aludni tér, vagy
mondjuk ugy, igazi nevén,
"meghal", szinte lehetetlen az
embernek is az elmulásra, a
meghalásra nem gondolni.
Ilye.nkor, Halottak-napján meg
indulnak az emberek a teme
tők felé, hogy meglátogassák
elköltözött szeretteik sirhalmát.
A temető mélységes csendje
magábaszállásra készteti még
a legelbizakodoltabb embert is,
mert itt, ezen a legutolsó állo-
máson az életutnak, nincs kü-
lönbség ur és szolga, szegény
és gazdag között. A halál előbb

vagy utóbb, de mindenkit utol
ér. És azután? ..

Egy mélylelkü ember azt
mondta: nA rossz, amit az
ember életében tesz, rendesen
tuléH őt; a jó gyakorta sirba-
száll vele." A zöldségeskeriben ne sies-

Tehát iparkodjunk ugy élni, sünk a téli zöldség felszedésé
hogy cselekedeteinkért a halál vel. Kisebb fagyot elbir a föld·
után ne vádoJjanak bennünket ben, mig ha korán felszedjiik,
méHán. hamarabb romlile Fő, hogy

És emlékeztetnek is a sir- száraz időben történjék a fel-
halmok. . . szedés és szikkadt állapotban

Edilékeztetnek a jó apára, kerüljön a teleltető helyre.
aki dolgozot! értünk, nevelt, Ássuk fel még az utakat is
fegyelmezett bennünket; a a zöldségeskertben összel. A
lestvérekre, akikkel együt! fel nem ásott helyen igen solt
örültünk a kicsi, ártatlan gyer- kártevő álcája huzódik meg
meki örömöknek; a kicsi gyer_télen, nem is beszélve a sokfé·
mekre, aki olyan hamar el- le gombabetegségről.

ment az Égbe és akinek ártat- Málnatövet még mindég le
tan gügyögése még most is a Ihet ültetni, ha a fagy ellen
fülünkbe cseng; a hilvesre, aki jól fellöltjűk a tövét földdel.
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A közkedvelt Üfiepel, TurAn, Torocd{ó, Kiihen ~§ OInega kerékpárok

Ibertsknles' blega
Nagy választék kerékpár gummikban. - Szortírozott alkatrész raktár minden gyárlmón)'u kerékpához!
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A reformáció emlékiinnepén,
oklóben 31-én a ref'lrmiÍlus lelllp
Jom bJn ünnepi istentisztelet les?
Prédikál: R,lpás Pá! lelkész. Ur
vacsora i ágendát· mond: Bay
József lelkész. Délután prédikál:
Gönci Béla s. lelkész.

Eljegyzés: Göndös József áll.
polg. isk. igazgaló. el,egyezte
Vőcsey Babát Györböl. Szivböl
gralulálunk.

Eljegyzés. K4.rpáli Ferenc Máv.
személypénzlárnok eljegyezte Fe
kele Juliska ur/eányf. (Minden
k Ulön érlesí lés helye t )

Házasság. Hdlairon Erzsébet
és gáncsi Gaál Béla (özv. Gaál
l~nácnétrafikosnö fia) 1937. okt.
16 án Budapeslen házasságot kö·
töltek.

Szent-Györgyi Albert szegedi
egyetemi tanárt tüntellék ki az 01
vostani Nobel díjjal.

Olaszország most ünnepelte
a "Marcia su Róma" 15 éves

·évforduIÓját. Közel százezer fa
sista vezelő gyüll össze Rómában.

Békéscsabán tejeskávélól két
család mé! gezést kClpott.

Nagy felhajtás voll a bél<és
coabai áliatvásárOll. Az árak álla
lában jó közepesek voltak.

A Nemzeti Egység Pártja
gyomai szervezete női cso
portja rendezéstben a m. kir.
föIdmivelésfigyi minisztérium ház
tartási tanfolyamot tart Oyomán,
1937 december 13-lól 1939 jan.
hó végéig. A tanfolyam keretében
nemcsak főzés, gazdaságtan stb.
h~mem fehérnemü szabát-varrás
is tanittatik. A hallgatók a tanfo
lyam befejeztével vizsgát lesznek
és oklevelet kapnak. Tandij vagy
Leiratási dij ninc~. Jelentkezése
ket a még nehány üres helyre
elfogad Nemerey Péter községi
és Dr Kovács János ifj. elnök.

Megkezdődtek a közmüve
!ődési elöadások. Mint minden
évben, ugy idén is megkezd e
munkáját az az önzetlen társaság.
mely a téli hónapokat, hosszu
téli e:;téket hasznosi!ja, azzal, hogy
tovább műveli, tanit ja és szóra
koztatja a lakosságof. Az első

ilyen műsoros est november 3-3n
lesz a Fels6részi OivasÓkölben.
Megnyitót tart GöndÖs József polg.
isk. igazgajó, ismeretterjesztő elő

adást lart Cs. Szabó Albert állaior
vos. Itt közöljük a novemberi
elöadások sorrendjét? Nov. 10-én
vi:éz Pdior Gyula igazg,dÓ: A
lalajerőgil'dálkod-ísról Az Egyel-

értés ülvasÓkörben. Nov. l7-én
Dr. Vincze Endre orvos: Közér
dekű egészségügyi kérdésekről.

A Kisréli Olvasókörben. Nov.
. 24 én Fehér István tanár: Minden

napi kenyerünkről. Az Iparteslii
lel ben A közremfiködők fáradsá
gátugy viszon02hatjuk, h3 minél
többen megyün k el ezekre az es
tékre, ahol c~ak több és jobb

·lel1et mindenki.

Nőegyesiileti gyűlés. A gyo
mai reformá'us egyhhban a bel
missziói munkákkal kapcsolatosan
a református nöegyesület is meg
kezdi szokásos összejöveteleit.
Az első összejövetel f. évi, noven;
ber hó 4 én, csiitörtökön délután
2 órakor lesz a református egyház
tanácstermében.

Vallásos esték. A gyomai
református egyházban a vallásos
esték tartását ismét megkezdik.
A vallásos esték a szokott helye
km és időkben tartatnak. Az első

vallásos estély november hó 2-án,
kedden este 6 órakor lesz az ipa
rostanone iskola nagy tantermében.

Leány egyesületi numkák.
A gyomai református egyházban
a leány egyesület tagjai is meg
kezdik a maguk áldásos munkáit
a hitélet és egyház épilés lerén.
Ebben a magasztos munkában
minden leánykát szivesen látunk.
A református leány egyesületben
az első öszpjövefel f évi. novem
ber hO 3 án, szerdán délután 2
órakor lesz a református egyház
tanácstermében. Ezután minden
héten, szerdán délután 2 5 óráig
tartja a leány egyesület az össze
jöveteleit. Minden leánykát szele
tetlel hivunk ezen egyház . építö

'munkára.

Mezötúron november 2-án
országos vásár lesz.

Békésen oklóber 31-én nyilik
meg az Országos Baromfi- Ga
lamb és Házinyul kiállitá~, to
vábbá kutya bem utatr.

VizrebocsáfoUák a negyedik
magyar tengerjáró hajót, a Ganz
és Társa hajógyárban. Az uj hajó
neve" Tisza" és 1200 tonnás.

Köszönetny,ilvánítás
Mindazoknak, kik felejthetet

len haloltunk

H. Kovács Sándorné
sz. Kéri Róza

temetésén megjelentek, rész:
vétükkel fájdalmunkat enyhí
teni igyekeztek, ezuton mon
dunk hálás köszönetet.

A gyászoló család.

Féláron lehet utazni Buda
pestre a Bdromflkiállilásra. no
vem ber 24-töl december 4-ig.

Békéscsabán közel 5000 ke
rékpárl jelenteuek be eddig él

rendőrségen.

Mi hír a harctereken ?
A spanyol fronton győzedel

mesen haladnak Francó tábor
nok csapatai a végső győzelem

felé. A vörös front bomlik és I

-:.
MMAV-GYTK 2:1 (1:0)

Vezette: Boross ll.

MÁV: Tóth-Sziics, Csapó /.
Király. Sánta, Trenyovszki-Lovas.
Pósa, Bánsági, Molnár. Mihácsi.

GYTK: Porcsalmi-Rozsnyai,
Valai-Perei, Lakatos, Bo!ehovszki
-Nádudvari, Csalah, Rau, Ba/
tik II, Bartha H.

A GyrK utólsó mérközését
iátszotla az öszi fordulóban.
melyet ugy vesztell el, mint még
néhányat az ősz folyamán. Hogy
mennyire OIdözte a balszerencse
a csapatot, azt külön emliteni
nem kell, meri azt a meccslátc
gató közönség látta. Igy volt ez
a kapuzárás alkalmával is.

Széllel támogatva indilja utnak
a' labdát a GYIK csapata. A
mérközés már az első percekben
jó iramúnak . igérkezik, - amit
meg is tartott az egész 90 per
cen kereszlül. Már az 5 ik p.-ben
Csalah bornbája izgatja a kÖZÖl]

séget és a Máv kapuját. Alig felik
el néhány perc, ujabb Barlha
bomba vágódik a kapufának és
onnan a mezőnybe. Ninc" szeren
cse a lövések hez. Mosl a vasu
tasok is támadásba jönnek és
ök is meleg pe/cekel szereznek
Porcsalminak, de a fiatal kapus
nak helyén van a szíve és gyö
nynrüen fogja a nehéz labdákal.
A 16-ik p.-ben a nagyszelűen játszó
Pósa át játsza magát a védelmen
és az ö!ösröl megszerzi II veze
tést LO A gólt ujabb GYrK tá
mrtdás követi, de ennek eredmé
nye egymás utáni 3 szögle', amit
a jó védelem tisztáz. Mé~ néhány
tetszetös támadás adódik mind
két oldalon és vége a félidőnelt.

Szfin'et után ismételten a honi
csapatnak megy jobban a tám(~

d~s és igy a 6-ik percben Csalah
egyéni játéka folytán áttöri a turi·
gátat, szépen ad Bartiknak. aki
jó lövéssel kiegyenlít 1:1. Innen
mind két oldalon megismétlődnek

a roh 1mok: a gyö71es gól eléré-

ennek nyomán remélhető, hogy

még az ősszel kiégetik a spa

nyol kommunista fészkel.

A san~haji fronton a japánok

vi vnak óriási mérelü vonalon

elkeseredett harcoka! és az ér

kezett tudósHások szerint a
nagy győzelmeikkel nagy terü
leteke! is hódítoUak meg, ame
lyeken szintén a kommunislá
kat füstö lik ki legelsőbb.

•
!'iéért, de egyelőre ez a jó védel
mek révén meghiusul. A 15és 24-ik
p -ben ujabb GYTK bombák
szálnak a lúri kapu f~lé. de azok
nyomon követik az őszi forduló
ban már oly sokszor ell·fordult
kapufa surolásokal. Már-már min
denki elkönyvelle az eldönlellen
eredményt, amikor a 44 és fél
percben, a gyomai térfélen tanyázó
Bánsági egyelőre adotl labdával
egy-ketlőt lép és a tizenhatosról
megszurja a bőrt, amely a kapu""'
ban akad meg és egyben jelenti
a 2 pont megszerzését.

A győztes CS3 pat szerencsével
párosulva, vitte el a 2 pontot. de
ettől eltekintve az egész csapat jó
benyomást gyakorol'. Egyénileg
Pósa, Bánsági és Tóth vált ki.

A vesztes csapat minden egyes
tagja dic-érelet érdemel, meri tu
dásuknak legjavát adláJ<-, a gyöze
lem megszerzése nem rajtok mult,

A mull:olt játék alapján öket
illette volna meg a gyözelem.
Egyénileg C.,alah min! a mezőny

iegjoblJja, utána Bartit:1 ll.. Bole
hovszki és Pürcsalmi vált ki.

Boross jól vezetel/.

GySe-Hunyadi
II osztályu b~jnoki mérkőzés lesz
Gyomán az őszi forduló legl1tólsó mér
kőzése.Érdemes lesz megnézni ezt a,
kiilönben is nagyérdeklődéssel várt
meccset. melynek az ad különösebb ér
dekesség~t, hogy a Hunyadi a mul! va
sárna p váral!an gyözelmet aratoH a
MA FC-ot is verő KTE felett. A GySC
jálékosai szorgalmas tréninggel készül
tek a holnapi összecsapásra, mert er-

. zel is megak Irják hálálni az uj elnök·
ségnek a csapat iránt eddig is tanusí
tolt nagy á'dozatkészségét. A csapat
ban fellángolt nagy lelkesedésböl itélve
szép GySC győzelmet várunk! A GySC
valószinűleg a MAFC ellen szép siker
re! szerepelt összeállítá~ban fog ját
szani, csupán a súlyosan sérült Mónus
fog csak a csapatból hiányozni. Helyette
a rég látott MaU?k foglalja el régi
posztját. Matlak a nyár folyamán
súlyos vakbél· operáción e~elt keresztűl,

azonban - saját kijelentése szerint 
jelenleg jobb formában van, mint vala
ha! A mérkőzés fél 3-kor kezdődik.
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Szerkesztésért és kiadásért feleli'l' :

W40NEl< MARTON.

Hungária kÖnyvllyomdavállalat, Gyomal
Felelős ÜZf>IIIVelető' Wallach Mihál\t.

VAMCSERENAPlÓT
MALMOK RÉSZE.RE

szállít :

HUNGARIA-NY.OMDA
Gyoma, (Wagner-fatelep).

Elad6: 38 hold cserepes tanyáv" 1,
Póhalmon 22 hold 20 hold 15 IlOld
10 hold kedvező fizetési feltéttlek IlleI
Iett. - 6 h dd Udvarnokban 2500 P 
7 kat hold CsergeHyülaposon, - 18
hold Ózeden ugyanolt 2 hold - 7 fer.
tály Eelöhalom.

Eladó: 2 kat hold t;:lsőosztá.lYu kerl
föld teljes felszereléssel további 100
kat hold 40 OOO P-ért. Hősök Elllli'k
Ujján egy 2 szobás urij;,kás eJköllözés
végett jutányos áron eladó - A Kossuth
Lajos utcában egy 3 szobás csládi ház.
Izsó Balázs ingallan közveiilőnél. Gyo
ma. Telefau : 50.

Allást kaphat. Aki szőllö és gyii
mölcsf~kelelésében némi jártasságg<ll
bír és a meziiglzdasági munkákhoz i,;
ért, azonnal eihelyezkcdést kapha t
Bővebb felvilágositást a Wagner fa
telepen szerezhet.

Gróf Tisza István út 34 számu
ház eladó. Értekezni lehel ugyanott.

3-3
Magas toku, zamatos rizling bor

literenként 40 fillérért kapható Ke.
rekes Károly borkereskedönél.

A vadnyulbört darabonként 20 fil
'Iérért vásárolom. Minden egyébb bőrt

II legmagasabb napíáron Spitzer Dezső

toll és börkereskedŐ. x-5

Egy szép víllaszel ű családi ház
örökárOll elad,'>, Arany János ut 16 sz.

2 -1
Ügyes varrónő ajánlkozik házhoz

varrni. Készit: koszlümöt, háromne
gyedes kabátot, szövet, ~elyeJlJ pongyo
lát, oicsó áron. Cim a kiadóba meg
tudható. 2-I

Horthy Mikl6s utca 9 szám alatt
tengeri morzsoló, férfi télikabá tok és
butordarabok vannak eladók. 3-2

Dr. Tardos Gáspár gyomai ügyvéd
irodájában egy gépirásban gyakorlo1t
fiatal nő vagy férfi alkalmazást nyer.

~~AftftftftftfiAAftfiftfi~fiAJ

IOLCSÓBB A BOR I

egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kislAllitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis

I
50lileren felüli rendelést I"fogadok el. Hordót dijmen-
lesen adok aszállitás far
tamára kölcsön; hordólll
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkül-

I
dés utánvéttel. 'Egy pent:ö 1:\1>

'Ievélbélyeg ellenében kül-
dök mintát a borból min
tásdobozball, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés,

I tiszta, tökéletes zamatuak Jl és n e m savanyuClI.k.

I
Székely Ferenc k fr

fajborpincészete
Soltvadkert, Pestme~ve.

~~~~.:

nW!

17.55
17.34

16.38

14 00

érk. 6 ""
ind. 610

Of '5

érk.

t
ind. 13 5o

Berettyóujfaluba P 5.10.
P 950.

1937. október 31-én

vasárnap fél 7 és 9 órakor.

Willy forst legnagyobb
mesterműve!

Korona Hangos Mozgó Endrőd

H O Z

BURGSZI NHAz
{BÉCSI TA.VA.SZ)

A müsor kiegészHve:
Vígjáték és

Magyar Világhiradó

Főszerep]ők: Hortense Raky,
Werner Krauss. Willy Eich

berger, Olga Csehova,

Hans Mosel'.

Ez a film a bécsi szin
ház életét vetiti elénk
káprázatos kiállitásban

6

Gyoma - halmagyi Olvasókör és Perjés-

E!!drM templom-tér
Gyoma "
Sze~h"lom p u.
BcreltyúlIjLdu p, u. .

községháza

p 2.30.
P 4.-.

ind
érk:

Endrőd ":"'üyoma-Szeghalom-,-Berettyóujfalu:

J7.38

17 5(1

6.1°
6.30

7,27

857
9.°3

"MAvAUT" T.í L l AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937_ október 3-tól 1938~ május 14-ig_

Gyoma-Endrőd:

Menet-jegy: Szeghalomra
Menettérti-jegy:

feltételes - megállóhely:

Gyoma község
ingatlanforgal.ud

Gyoma p. u. .
Endrőd templom· tér

Viteldij: 50 fillér.

Endröd-Gyoma- Püspökladány- Debrecen:

610 ind. Endrőd templom-tér érk. 17.50

6.
36 I Gyoma " . t 17.

32

7.28 Szegholom p. LI • 16.38

8. 42 i§' Piisp0kladány . 15.23

9 la ~ Hajduszoboszl0. . . 14 43

9;;5 érk. Debrecen, "Arany BH(a Szálló" ind. 14 10

Menet jegy: Endrödre -.50 . Menettérti-jegv: Endrödre - .80 P
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus70boszlól a P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti-jegy:" P 4.-. P 10 50. P 1250'

A gyomai anyakönyvi hivatal
könyveiben Okl. 6-tól okI. 20-ig
a kÖVeneLG bejegyzések tÖlléntek.

Születtek: ü:álJ löjosllé Put·
noki Máriának leánya, rd. L dá
nyi Antalné Tóth Máriánök' 1('2
nya ref. H in'yec Andrámé HOI
nak Cecíliának fia r kath.

Házasságot kötöttek: BllálS
Tamás Polányi MáIiával. Braun
András Biró Ilonával.

Meghaltak: Szalóki László
12 éves ref. H Kovács Sándorné
sz. Kéri RÓZii 42 éves ref. Lid ci

Sándor 78 éves Tff

Bogár LászJón~ Nagy !Jona g'\'olJlai
lakos veti egy bellt-lkcs lakóházat
Herler LClios és neje Aranyi Lidia
debrece',li Iako~okt61 1100 pengöért

Izsó János és ne ie Csapó Erzsébet
gyomai lakosok vetlek egy bjnomkerti
lakóhánt ÖLV. 1-<:. Kovács Kálmánné
és társaitól .100 pengőért.

Csap.') Lajos (niís Kat(\ TertzzeJ)
gyomai la 1<05 "eJ t I hold 433 négy
szögöl zöldlaposi S7ántót Erdős Gabor
né Klul1csó Mária gyomai lakostól
'950 pengőért.

Harmati Róza gyonl3i lakos vett egy
beltelkes lak/'házat Csapó András
gyomailakostól 950 pengöért.

Vincze jÓ7sefl1é Csapó Etelka gyo-

1937 október 30.

GySe-Szarvasi Levenie E 4:1 (1:1)
körzeti ifj. bajnoki mérkőzés, vezette:
Ileinfarth M.

Kárpáti Ferenc a GySC jeles játé
kosa október 31,·én tartja eljegyzését
Fekete juliska urleánnyal. A GySC
csnpata ezulon gratulál!

GYOMAi UJSAG_ ............--~~"""'-,,-_ .........._--~ ...~-

Sporthb-ek !lentölapot felmutatni nem tud- mai lakos vett 1099 négyszögöl zöld-I p b l"'
Október 31. bajnoki mérl,őzések: ja, attól a kerél<ptr el lesz laposi szántót Bosnyák Józsefné Mol· U I

Gyomán: GySC-Hunyadi, vezeti: kobozva S a kihágási eljárás nár II na gyomai lakostól 430 pengöért.
dr. Magyar. Turkevén: TAC-MA~C I f I t tá .. ö· b é Vincze József (nős Csapó Etelk:íval)

e o y a saJg fizet e v ve, gyomai lakos vett 1099 JlélJyszBgöl
II, vezeti: SaJg(). Mezöberényben: M' d t é t b·· ".

ln ez erm sze esen unte- zöldl~posi szántó! C,ökönyi Albalne
Törekvés-KTE, vezeti: Werlheim

tést is von maga után. Molnár Effsébet gyol11ai lakostól 450

Tehát saját érdekében jelent- pengöért
se be sürgősen kerékpárját Szabó Á Lajos és Szat>ó Lajos (nős

. Lukács Máriával) gyomai lakosok vet-
mindenki, aki azt eddig elmu- tek egy beltclkes lakóházat Arany
lasztotta. A bejelentőlap dij- jánosné Csapó Teréz és Szilágyi La
mentes s bármely hétl<öznap josné Csapó Piroska g,'omai lakosok-
délelőtt 8-12 óra között be- tós 5000 pengöért.
szerezhető a rendőrbiztosnál. Szalóki Lajos gyomai lakos vett l

hold 779 négyszőgöl zöldlaposi rétet
Góth József gyomai lakostól 500
pengóért.

Anyakönyvi birek. Pelyva Elek és neje Szurovecz Etei
endrődi lakosok vettek I hold 1102
négyszögöl, 337 négyszögöl, 231 négy
szögöl, 80;) négyszögöl, I hold 1374
négyszögöl, 1200 llPgyszőgöl, l hold
800 négyszögöl, !375 négvszögöl és
330 négyszögöl nagyá!Jási ingdtlanokat
Arany János (IIŐS Csapó Terézzel)
gyomai lakostól 4900 pengőért.

Az egyes biró az als7övetségi
pénztáros jelentése alapján az Alszö
vetsérgel szeilIben fená \ló tartozások
miatt a lejáts?oll CsAK-OyAC (l :1)
és Csak-Törekvés (2:2) l1leccsek ered
Illényeit megsemisítette és a CsAK
összel'edményéből a megszerzett 2 pon
tot, valamint 4 büntetöpontot, . Ö~Sle
sen G pontot, a Törekvéséböl pedig
3 ponJot levont. A súlyos' bünletés
sportkörökben nagy feltünést kel 'ell.

A GySe f. !Jó 27-én tartott választ
mányi ülésen elhatározta, hocy meg
alakítja tenisz szakosztályál. A terve
zet kidolgozásával KI uchió Mihályt
bizták meg. Egyben kimondták, hogy
a jövöben a pálya mindkét oldalán
egységes 30 filléres álló hely lesz.
l\legválaszlottál( a viga[mi bizollság
elnökévé dr. Biró jánost, főrendezővé

pedig Szilágyi !'v\ihályt. A fegyelmi bi
zottság tagjai let tek: Nemerey Péter,
Sallay László dr., Fekete Géza, Papp
József, Kruchió István és Kruchió Mihály.

Nehány szó a
kerékpárbejeJentésről

Mindazok, aldk kerékpárt

vagy segédmotoros kerékpárt

tartanak üzemben, illetve akik

ilyennel a közforgalomban

résztvesznek, kötelesek voltak

kerékpárjaikat f évi október

hó 25-ig bejelenteni. Annak

ellenére, hogy ez a felhivás

ugy lapunkban, mint publiká

eió és dobszó utján október

7-e és 25-e között ismételten

közhirré tétetett, még mindég

nagy számmal vannak olyan

kerékpártulajdol1osok, akik a

bej~lentést elmulasztották. A
határidőre ugyanis 793 kerék

párbejelentés történt, ezzel

szemben Gyomán a régi igazol

ványok nyilvántartása szerint

1000 kerékpár van,

A kerékpáros ezt a bejelen

tőlapotállandóan magával hor

dani s igazoltatás eseién fel

mutatni köteles. Ha kerékpár

ját kölcsöl1adja, akkor a beje

Jentőlapot ~s át l<eH adni. Aki
igazoltatás alkalmával a beje-

~~~W~~ti~~~~W~~w~~~~

i NAPRAFORGÓT i
I a gyomai járásban, Gyoma va- 1._
~ sutállomáson 100 kg-onként: i

1
1937. nov. i·től so ig P 17 10 I

" dec.i·től 31· ig P 1810
1938. jan. i-től 31 ig ip 19.10

áron vásároija a "H O Nl B Á RU
szövetkezel

~Aft'RftftA~ftfUK'lI~~mlft~
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ElÖFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2·60 P, Egész évre 5'20 P.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda GyomaU csekkszám 18.280.

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

Felelös szerkeszti): WAGNER MARTON
Szerkeszt6ség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'ti o ll'! a, Kossuth laJolll utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhalilábos (55 mm széles) 1 cm. magas hirdetés
20 fillér. Otszörí hirdetésnél IQ százalék, tizszeriné!
15 százalék, 1 negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kedvezményt adunk.

Főispáni látogatás Endrődön

Alispáni hivatal vizsgálat Gyomán

AZöld Mező

ujságban olvassuk
Gazdatomegeink szántóföldi

termesztésénél fő a buza, a ten
geri, az árpa. Buzát termeliink
tekintet nélkül a buzafeleslegek
értékesitése körül tornyosuló
nehézségekre. Pedig a takar
mánynövények termelése sem
kielégitő, aminek következté
ben a jószág nevelés és tartása
sem elég intenziv. Határozzuk
el magunkat a takarmánynö-

Légoltalmi Liga
Magyarországon

Miután szomszédaink már
élénken dolgoznak a belső or
szágrész védelmén, végre ná
lunk is elérkezett a komoly
cselekvések ideje. Már van
légoltalmi törvényünk, most
pedig a lako~ság önvédelmét
szervezik meg társadalmilag.

Minden házban légol-
talmi őrség lesz,

a szügségessé váló tüzoltó, men
tő, elsősegély és egyébb egysze
1'11 munkálatok elvégzésére. Ter
mészetesen, egy egyén parancs
noksága alatt.

Ne számitsunk a kato-
nai védelemre,

mert ez egyedül képtelen be
niinket megvédni az ellenség
repülői ellen.

A légoltaJmi Uga igaz
gatója: Petróczy István
ny. repülőezredes. Elnő·

ke: József kir. herceg
őfelsége.

Központja: Budapest, Kosuth
Lajos ucla 14. és már októ
berben megkezdte a szervezés
munkálatait. Az ország 7 Liga
kerületre oszlik, a főváros kü
lön csoport.

A Liga tagjai nemhadköte
lesekből telnek ki és nők is
lehetnek. Részben a légoltal
mi törvény által kötelezeltek,
részben önkéntesek.

Külföldön már 2-12 milliós
Ligák müködnek. Ideje már,
hogy mi is gyorsan és komo
lyan kiépitsük a szervezetet,
mert rögtönözni nem lehet, ha
itt a veszedelem.

tagban ; esetleg sorshúzás utján
mindenkinek kisorsolni a maga
részét és csináljon vele min
denki azt, amit akar.

A felszámoló bizottság már
meg is kezdte a müködését, a
télen már tul is akarnak lenni
a dolog nagyobb részén.

Hallatszottak hírek, hogy egy
uj alakulat van keletkezőben

és esetleg az megveszi a 600
holdat. Ez a hír csak rövid
ideig élt, mert hallatszott, hogy
nem volt számottevő társuló.

Olyan hír is járta, hogy a
Bánffy-ballát veszik meg. De
ebben sincsen pozitívum.

Egyelőre csak az biztos, hogy
a felszámoló bizottság meg
kezdte a munkáját és a felszá
molást ellenzők is megbékültek
már a változhatatlan helyzeUel.

azt is kibogozta, hogy
Endrőd előljárósága a fő

ispánunk által kieszközölt
vetőmag buzát 100 holdfIs
gazdáknak osztotta ki.

Mindkét ügy kivizsgálta
tott és egyik feljelentésnél
sem adtak igazat a felje·
lentőnek.

endrődi képviselőtestületi

választásokat a főszolga,

bírónk ugy irányította,
hogy mind az ő em berei
kerültek be.

De nem állott meg a pu
rifikáló seprü ennél, hanem

November 5-én előkelő vendégek érkeztek a 8.20 órakor
érkező vonattal Gyomára: Vitéz dr. Ricsóy-Uhlarik Béla főis

pán, aki rövid itt tartózkodás után Endrődre ment át, ahol
Csernus Mihály apátplebános vendége volt és résztvett a bú
csúünnepélyen. Vitéz dr. Márky Barna alispán Vincze Andor
számvevőségi főnökkel és Mihály Béla vármegyei aljegyzővel

hivatalvizsgálatot tartott a főszolgabirói hivatalban, ahol min
dent a legnagyobb rendben találtak. Délben az alispán is át
ment dr. Sorbán Jenő főszolgabiróval Endrődre és Csernus
Mihály apátplebánosnál ebédeHek. Avendégek este utaztak
vissza Gyulára.

Vitéz dr. Márky Barna alispán délelőtt magához kérette
Wagner Mártont, a Hombár szövetkezet ügyvezető igazgató
ját és élénken érdeklődött a szövetkezet eddigi ügymenetelé
ről. A hallottak fölött legnagyobb megelégedését és örömét
fejezte ki, amiért a gyomai és endrődi gazdák ilyen szépen
támogatják a szövetkezetet.

Végre hozzánk is eljött!
Ne keressük az okát, sem

a módját, ahogyan a poli
tika ködös utján furakod
nak be egyes ugynevezett
politikusok kerül etekbe, tár'
saságokba és családokba
Egyéni értékük rendesen
csak annyi, hogy egypM
sületlen adomávö.l és a
rendszer" bátor" ostoroza
sával, no meg a rendelke
zésükre álló jelentős pen
gőkkel megmámorosHiák a
kerület többségét, akik cl

"csakazértis" nekirugasz·
kodással honmentó tevé
kenységnek képzelik a "je
lölt ur" besegítését a par'
lamentbe, mert hát majd
igy,. maid ugy megmutatja
ő, - már mint él képvi
selő ur.

Elmult a választás. Telt,
mult az idő Nehéz, tlszá·
Iyos esztendők I{öszönföt
tek ránk. Más kerületekben
becsülésre mélIó igyeke
zettel tevékenykedtek a
képviselők: kormánypárti,
ellenzéki egyaránt. De a mi

képviselőnk nem mutatko- felszámol a ballai legeltető társaság
zoH. Olvastunk róla néha, ..
hogy másutt a barátai be- I··· Ugy első hallásra, amikor I

!. ol' . ' d tt ' szerte az országban a legelőksZum om mon o a es , ,
. . szapontasa, az állattenyésztés

halto~atta" hogy mIlyen fokozása a jelszó, érthetetlen,
csapm valo rossz a kor- hogy Gyomán felszámoljon egy
mányzat es igy tovább De olyan társaság, amelynek 600
e bokros ostorozásai köz' magyar hold saját legelője van
ben teljesen elfeledkezett a és 90:) hold bérlete volt. Pedig
sal'át keru"let' k l l _ meg kell ezt értenünk és megene ege e. k h 'é á'bb" " , d IS van az o a, ogy ml rt sz -"2.1 • ugyeI Iránt er ek- mol fel a ballai társaság: az
lodm. eddigi gazdálkodás mellett nem

Most aztán megjelent a volt kifizető a részvényesek
háttérben. Sejthető volt, nagyobb részénél, amit hozott
hogya hetek óta Endrődöt nekik a legelő. Mert azt csak
járó honatya valamiben, feltételezhetjü~ ~ felszámolás

l . t ~ mellett szavazokrol, hogy szán-
va amI ret ento nagy pa- , '"

, , dékosan nem karosItjak meg
nama ~elf~des,eben. szor· magukat. Tehát el keH fogad-
goskodIk es Iam, kIpattant nunk a többség álláspontját:
az országra szóló sérelem: felszámolni és eladni a 600
az 1936, év végén tartott" holdat, akár egy-, akár több
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1\1i az a Nobel dij?

vények és az abrakmagvaknak
még az eddiginél is fokozalfabb
ttrmelésére és térj ünk át az
egész komoly, szakszerü jó
szágtartásra, nevelésre, tenyész
tésre. Jószágn evelés legelő nél
kül nincs. Fel kell tehát élesz
tenünk az okszerii legelőgaz

dálkodást, amit annál könnyeb
ben tehetü.nk, mert segítsé
günkre lesz a Zöldmező Szö
vetség.

EGJÖTT AZ ESŐ

1929-1937. aug. szept. okt
hónapok csapadéka

Érdekes összehasonlítani e
három hónapról összegezett
csapadékot az 1929. évtől kez
dődően: 122, 150, 232, 162, 146,
58, 98, 297 és 151.6 mm. Tehát
az idei e három hónapi csapa
dékunk az 1926. évihez áll leg
közelebb, amikor 150 mm.
csapadék volL

Már nem is esik
E cikk megirása kezdetén

szépen esegetett, de olyan nyul
fark nyi lett az eső, hogy már
el is állott, mire idáig érkez
tünk. A feljegyzések szerint 4
mm. volt a most leesett csapa
dék. Reméljük, ez csak a kez
det volt és lesz még több is,
mert ennyi nem elég a veté
sekre és az egerek elpusztitá
sára.

Ha ő mondja - aki igy tö
rődik a szegény emberekkel
elhihetjük, hogy a munkásság
helyzete megnyugtató. Elhelye.
zésük tiszta, egészséges, élelme
zésük jó, leginkább ők maguk
főznek. Legtöbb munkás jövőre
is vis5za fog menni A munka
adók is meg vannak elégedve
velük. Idegen eszméket nem
hoznak haza, mert egyrészt
nem érnek rá, másrészt nem
értik a nyelvet Fognak hazl!l
hozni márkákat, amiért ren
desen megdolgoztak.

Egész októberben csak 4·én
és 24 én volt egy kis eső, amely
összesen csak 7.3 millimétert
tett ki. Az 1925 óta rendelke
zésünkre álló 'adatok szerint a
mostani október volt a legszá
razabb. Az 1928. évről hiány
zik az októberi adatunk, tehát
ezt nem vesszük figyelembe.

1925-1937 októberi
csapadék

18, 45, 38, 46, 91, 40, 60, 58, 14,
22, 125, 7.3 miIliméter.

1937. 8ugusztust61 október
végéig

Augusztusban esett: 5, 6, 7,
15, 17, 23, 26 és 29-én, össze
sen 103.7 mm.

Szeptemberben eseft: 5, 12,
15, 20, 22, 24 és 30-án, össze
sen 40.6 mm.

Októberben esett: 4 és 24 én,
összesen 7.3 mm.

Tehát e hilrom hónap alatt I
összesen 151.6 mm csapadé
lmnk volt.

Idén minket ért az a szeren-I
cse, hogy egy itt élő hazánkfia,
a szegedi egyetem hires kutatója,
Szent-Györgyi Albert professzor
Nobel dijat kapott. Nem lesz
érdektelen talán felfrissiteni a
memóriánkat, hogy miről is
van szó.

Nobel Alfréd svéd vegyész
volt, aki a dinamilot talál/a fel.
Ezzel óriási vagyont szerzetl, s
talán, hogy lelkiismeretét meg
nyugtassa a gyilkos felfedezé
sért, egész vagyonát - 50 mil
lió svéd koronát - a Svéd
Akadémiára hagyta 1896-ban
történt halálakor.

Ennek az összegnek még a
kamatai is jókorák évente, ugy
hogy öt részre osztva, egy-egy
rész 170.000 svéd koronát tesz
ki, ami majd ugyanannyi pengő.
Az öt dij: Fizikai, Chemiai,
Orvosi, Irodalmi és Béke dij.

A Nobel dijat 1901 óla osztja

ki a bizottság. Érdekes, hogy
eddig a Német nemzet kapott
legtöbbet belőle, összesen 41
esetben. Mi most kapunk elő-I

ször, bár már két ízben nyer
te magyar születésű, de idegen
állampolgár, amit szintén ma
gyar tehetségnek könyvellie
tünk eL

A főispán

meglátogatta a
Németországban
dolgozó munl,á
sokat
Mint már említettük, főis

pánunk szabadsága alatt a
békésmegyei munkásokat fel
kereste munkahelyükön. Har
mincegy csoportot látogatott
meg. hogy személyesen lássa
helyzetüket.

Mezőturikézmüvesipari ki
állitás és vásár. Az íparosság
nak tudatára kel! ébreJnie saját
értékének és a benne rejlő erők

nek, de hogy érvényesüljön, ezt
kifelé is meg kell l1lutalnh. Nem
elég, hogy niiprólnapra görnyedő

háltal, vereitékezö a I ccal keresi
meg a maga és családja kenyerét,
kétségbeesetten harcol a gazda sá·
gi élet lelkiismeretlen, könyörtelen
esetlegességeiveL Aiért a IUl i ipa
rosság is bemutatja a szaktársak
nak és a nagyérdem ti látogató
kö, ö,lségnek teljesilöképességét
1937., év november 6-án d. u. 4
órától november 10-én este 7 órá
ig nyitva levő kiállitás és vásáron.
M ,jdnem minden iparág képvi
selve lesz a vásáron és kiállításon.
A kiállitás nyitva lesz naponként
regel 8 Órától este 7 óráig. Belé
pödij felnötleknek 20 fillér, gyer
mekeknek 10 fillér.

(1)
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Egy öreg gazdatiszt levelei a

szerkesztőhöz.

Kedves Barátom!
Azért irok neked, mert mi

ketten párhuzamosan tudunk
gondolkozni ...

Mosl van annak pontosan
30 esztendeje, amikor egyik
őszi szakülésünkre - ifju aka
demikus korunkban - néhai
jó Cserháti Sándor gazdasági
akadámiai tanár, a magyaróvá
ri növénykisérleti állomás ve
zetője magával hozta a Neked
megküldött füzetet

(MEZŐTURVÁROS GAZ
DÁLKODÁSi VISZONYAl[
AZ OMEGA megbizásá
ból a helyszínen gyüj
tött adatok alapján irta

SZALAY JÁNOS)

és annak a párját, az 1906-ban
kíadoU és hódmezővásárhelyre

applikált tanulmányt
Abban az időben állandó té

ma volt az Alföld gazdálkodási
viszonyainak a feltárása. Az
ifjúság is foglalkozott vele, hi-

Olvasván a régi irást, ha meg
üti fülünket annak a világnak

. az arculatához jól illő az a mé~

labus hang, amellyel például az
öntözés kérdését tárgyalják, ért
sük azt meg. Ki kellett hang
sulyozni a közterhek elviselhe
tetlenül sulyos voltát, amit nagy
részben éppen az ármentesitési
költségek fokoztak kibirhatat
lanná. Az akkori telkesitő, viz
iszonyos világban elkövették
azt a nagy hibát, hogy minden
vizet elvezettek. Az ármenlesi
tés legelemibb szabályát sem
vették figyelembe: aki vizet
vezet el, arra ügyeljen, hogy
önföző vize maradjon! Ezt pe
dig azzal tetézni, hogy a tul
magas közterhek megemelé
sére éppen az öntözésre való
berendezkedést tartsa valaki
sürgősen alkalmasnak, olyan
kedélyes ember se tehette, ami
lyen Jankó Miksa dr. volt an
nakidején.

Álljon távol tőlünk, még csak

a gondolata is annak, hogy azt

a nemes szándélm munkát,

amelyet az OMGE megbizattai
lelkiismeretesen és szakszerüen
megoldottak, biráljuk. Részem
ről inkább hálás akarok lenni

pénz, mint ahogy ma sincs.
Ebben az egyben tehát nyomon
vagyunk. A szegénységnek nem
mult el a divatja, sőt, talán
jobban is birja magát, mint
elődje, a 30 éves "nincs".

Bár sajnáljuk, hogy nem áll
előttünk kinyitva a szakember
30 éves jrása, amit olvashat
nánk Gyoma akkori ezer meg
ezer bajáról. Látnánk, hogyan
bukdácsolnak apáink az ő (ne
kik szintén rengeteg) gondjaik
között. De nem látjuk-e a nél
kül is tisztán, mi maradt meg
a régi bajokból gyógyulallanul
mindmáig?

Nem tudjuk-e, mit kellene

és kell javasolni, azonnal ke
resztül vinni a. nélkül, hogya
multba kelljen visszatekintgetni?
Hiszen ugyis csak az lesz a vé
ge, hogy az akkoriak hoz hozzá
konstatálunk egy sereg uj meg
oldatlanságot. Mert változhat
tak ugy 30 esztendő óta a ten
nivalók sorrendjére vonatkozó
vélemények, de a lényeg meg
maradt: minden sürgös. Mert
a szegénység csak fokozza a
gyengeséget, őmaga rettenetes
hatalom, kivált, hafolytogatni
kezd.

szen nagyrészünk tudta már
előre, ha a diplomát zsebre
csusztalja, hová kerül kenyérbe.
Élénken emlékszem, mennyire
meg tudtunk ihletődni azon a
sok hibán, amivel oU a gazdál
kodás folyt Csakugy zugott be
lőlünk a kritika és erősen kö
töttük az ebet a karóhoz, hogy
mindent jóra r fordítunk, csak
szóhoz juthassunk.

Ugy öt évvel ezelőtt utánajá
rogaltam, mennyire haladt an
nakidején az OMGE-nek ez a
"falukuatása", de a kiadó
nyomda válaszát nem kaptam
meg soha, igy aztán nem tud lm.
ha bármilyen lassan készültek
is ezek a tanulmányok, nem
jutoUak-e el például Gyomáig,
Turkevéig, mert rendkivül ér
dekes lenne látni, milyen világ
járt akkor az Alföldön és mi
vált valóra azokból a javasla
tokból, amelyeket a tanulmány
irók bizonyára megleHek (Tud
tommal Gyomáról nem jelent
meg ilyen tanulmány. Szerk)
Hogy lassan születhettek meg
ezek a monografiák, abból lá
tom, hogy ez a ll-ik (Mezőturi)

"kötel" 1907-ben követte az
1906-ban készült I-sőt, gondo
lom, akkor se volt erre elég

AcRÁT
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Szerdai esték

a napokhim átadják a forga
lomnák.

1927. okt 16.
- A gyomai leventék zászló

szentelési ünnepélye.
- Gyoma község képviselő

testülete elhatározta, hogya tiszt
viselőtelepet ésa uj telepeket
közvilágitással látja eL

- A gyomai ipartestület uj
biUiárdasztala a jövő héten meg
érkezik, s igyatagoknak ezután
két billiárhasztal áll rendel
kezésre.

November 3-án nyitotta meg
Oöndös józsef polg. isk. felügye
lő igazgató a gyomai Közműve

IŐfiési Egyesület sorozatos esiéit.
Már ezen első előadás iránt lát
haló, komoly érdeklődés nyilvá
nult meg a gazdaközönség részé
ről. Oöndös józsef ügyv. elnök
ismertette a népművelési előadá

sokcé/jait és kérle ugy a férfi,
mint a női hallgatóságot, Jálo
gassák minél nagyobb számmal
ezeket az előadásokat, ahol n1Ín~

denkor csak hasznos ismereteket
szerezhetnek s n1ellette még szó
rakozhatiwk is. Utána Cs. Szabó
Albert állatorvos tartott hasznos
állategészségügyi elóaddst. Dr.
vÍ!lCZe Endre községi orvos a Vö
röskereszt Egyesület fontosságára
hivla fel a közönség figyelm ét.
Ennek azonnal eredménye is nw
tatkozotf, mert a jelen levök közül
többen tagnak léptek be az egye
sületbe. Közölte még. hogy az
eg)'es.ület rövidesen helyi betegd
pofónői tanfolyamot nyit, majd
időszerű egészségüg)Ji kérdésekre·
tért át. A szórakoztató részben
Kéry Sándor saját szerzeményű
dalát hegedülte és énekelte, a kis
Balassa Baby pedig táncolt. Mind
két szám nagyon tetszeti.

Következő szerdárz az Egyetér
tés Olvasóban vitéz Pajor Gyula
gazd. isk. igazgató lesz az előadó.

Az ö általánosan i5mert szak~

szerű, szép előadásainak, - a~

melyeketo lyanjóizű kÖZl/ellenséggel
szokott elmondani - ezuttal is
sok hallgatója lesz. A kisérőmű

sorban : műkedvelő előadás, ének,
Zt!fle és táncszámok stb.

NOiJemberben előadást tartanak
még: Dr. Vincze Endre a Kisréfi
Olvasóban, Fehér István tanár az
lpartesfüfetben. Az előadásokpon
fosan este 7 órakor kezdődnek.

\lll
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KERULNEK ASZTi~.LPJ\

Ne busuljon lelkem, jó he
lyen vannak - vigasztalom
meggyőződés nélkül JuIis nénit.

Általában nehezen jön aszó,
mert a "ninc:;ennek" ez a
mértéke megnémHó. Azt sem
tudom, hol kezdeném az adás!;
ruha, vffgy étel, fütőanyag,

vagy fej, mi is kellene hama
rabb?

Dicsérem akis szoba tisz
taságát. Bizony jó kis ház ez
- mondja JuUs néni - min
dent magam szereztem benne.
Van iH "Párisban" olyan is,
ahol szalmán alszanak.

Megilletődök az as s z o ny
igénytelenségéWl. Ide jöj jön,
aki nincs megelégedve az éle
téveL És ide jöjjön, aki bezár
ja a fülét és a kapuját a segi
teni akaró gyüjtés elől. Nincs
az a gyilkos közöny, ami itt
szánakozássá ésadakozássáne
olvadna.

JuIis néni mégiskicsoszog
nehéz testével minketkikisér
ni, hálálkodni. Majd megszó
gálom - mondogatja.

Lassan teriti már az alkony
szürke' kendőjét, egyformán a
gazdag alföldi községre és a
nyomornságos kis "Páris"-ra.

W.-né

Tíz "év előtt ...
." Lapozg.atjuk a régi ujságo

kat, vissz3álmodjuk az elmult
idők eseményeit. Mintha fa
kuH fényképeket nézegetnénlc
1iz év nagy idő egy ember, de
mégegy község életében is.
Rég lepergett már a film, de a
nyomtatott betü hiven őrzi az
emberek hangját, tetteit, '3 tiz
év előHi eseményeket.

Ugy gondoljuk, egyrészt <szó
rakoztató, másrészt gondolkoz
tató lesz, ha néhány tizévelöHi
filmszalagot lepergetülIk olva
sóink előtt. Ime:I 1937. okt. 9.

- Müvészi hangverseny az
Uri Kaszinóban. Két míivész
lélek fog .szerep'elni a mÜSOf
ban.

-M. Hir Sári zongoramü
vésznő, aki Liszt, Chopin és Ru
binstein miiveit játssza, és férje
Molnár Imre zeneakadémiai
tanár, aki régi magyar dalokat
éneke!.

- A Hirschfeld-féle halma
gyi földek ldosztásra kerüHelL
A szétosztás körül rengeteg her
cehurca volt.Végre az ügy Péter
mann főjegyzö kezébe kerül t,
akinek tapintata és erőfeszítése

meg találta a módot a helyes
megoldásra. A sok tárgyals
vége, 764 kat. hold szét leH
osztva, 3-W évig tarló részlet·
fizetésre.

- A Szeghalom-Vésztő közli
kövesut Vésztő alatti szakaszá
nak munkálatait befejezték és

már nem telt. Aféle kis kái"
tyavár, sárból.

Ezt is ugy raktuk az uram
mal - mOlJdja Juis ne-ni, aki
olyan bizonytalan koru pa
rasztasszony, lehet 30, de lehet
50 éves is.

A pici háznak pici kerítése,
mintha gyermekek fonták vol
na játékból. Gyerm.ekek, akik
Életet játszanak.

Ugyancsak le kell hajolni,
magamfajta embernek is, ha
az egyetlen kis szoba ajtaján
be akar jutni. Öt lépés hosszú,
három lépés széles -ez a Ju
Iis asszony fél tve őrzött biro
dalma. Mert a kórházba sem
akart bemenni, a gyermekét
világra hozni, bármennyire
biztallam.

- Széthordanák kérem, mire
hazakerülnék. Ő ismeri a
:szomszédságot.

Juiis néni a szegényes ágy
szélén ül. Tollat foszt. Feje
majd a tetőt éri, pedig ugyan
görnyed szegény. Nehezen já
rok még - siránkozik, - har
madnaprafelkeltem, magam
vagyok mindenre.

Most l-átomcsak a rongyok
.közt pihenő kis csomagot, a
melyik most éles sirással jelzi,
hogy róla van szó.

Éhes ez a gyerek - mon
dom. Mikor szoptatta? Ragyo
gás ömIik át a sovány arcon,
ahogy kézbe veszi a csecsemőt.

- Most szopott kérem, de
hát én sem igen eszem, kevés
a tej. I\örölnézek valami en
nivaló után, de se spájz, liszt
nek, zsirnak még hirmondóját
se látni. Talán nem is tudná
hova tenni, mert egy kis szár
nyék van ugyan a szoba előtt,

de seprő, vedernél egyebet
nem látni benne. Kérdem a
kenyeret. - Az mam még
mos se kapta meg,amit tavaly
kereseti, peraJatt van. A nyá
ron én is oda voltam, de hát
feléltem.

A szomszédasszony nyitja
ránk az ajtót. Két maszatos
gyerek lóg rajta, a három
még otthon van.

- Most se küld az ura sem
mit - mondja a szomszéd
asszony - pedig régen oda
van munkába.

Kiderült aztán, hogy meg is
esküdtek volna már, de az

.ember idegen állampolgár, a
papirokkal baj van, semmit
nem kereshet rajta.

Hát a másik két gyerek hol
van? - kérdem. Könnybelá
bad JuIis néniamugyis kisírt
szeme: Menhelybe kellett ad
jam öket. Tetszik' látni, nincs
~enki,aki enni adjon nekHc
Most is fáj a lelkem, ha egy
menhelyi gyereket látok.

Voltam

irántuk, amikor elgondolása
ikat magunkévá akarom tenni
azáltal, hogy azokal korszerü
ségük rang~orában a nagy nyil
vánosság előtt khánom mél
fatni.

Az Alföld gazdasági bajai ma
égetőbbek, mint voltak 30 esz
tendővet ezelőtt. A hangok, a
melyeket ezek feltárására igény
be-vesiünk, lehelnek erőseb

bek az akkorialmál, de jószán
dék dolgában velük egyen
rangúak. Ha mi ugyanolyan
szemmel mélyebbre lálunk,
mint apáink néztek, nem a mi
él'demünk;ez visszahárul azok
ra, akik idejében megmondták:
hol, mi baj van. Rajiunk, be
tegeken a sor, hogy a régi di
agnózis! vállajjuk és a velejáró
javaslatokat a mai szükségletek
szerint vigyük keresztül. Saj
nos, ez a diagnózis rámik
minden alföldi közület gazdál
kodási viszonyaira.

Gyoma termőföldjeit kenő

termőerőbe hoznia legfonto
sabb kötelessége a község gaz
daközönségének. Ezt elérni évi
jópárszázezer mázsa ingyen és
jó istállólrágyával lehet, még
pedig sürgősen.

(Folyt KÖV.)

Ta \'aszutánzó, lan.gyos őszi

d~lulán, uLlevél és vizum nél
kül ugyan, de igy is elég hosz-

. szadalmas az ut Párisba. Se
vége, se hossza a Hősöl.. u.tján
a betonjárdának - még most
sincs a falu vége. A házak
mind kisebbek, a járókelők

között feltünik egy-egy söté
tebb arc, jó helyen járunk. A
hogy elfogy a beton a lábunk
alól,e~yszerre a gödrök közt
vagyunk. Semmi átmenet. A
rendezeHből hirtelen a legtel
jesebb primitivségbe. Nem ta
gadható a cigányváros festői

szépsége. Igazi müvészi rendet
lenség. Csupa érdekes szin és
forma. Azonban egyszerre elfe
lejtünk minden művészi szem
pontot, ha a telep belsejébe
jutunk. Egy más világ. Egymás
mellett és mégis elkülönülve a
hatalmas alföldi községtöl.

Mezitlábas, kócos kislány jön
a taposott ösvényen. Hol van
JuIis néni háza? - kérdezem.
Syivesen mutatja, s alig, hogy
szótváltunk, már hárman van
nak. Hamarosan kint van a
tél telep ésélénken figyelik az
érkezőket,

Hát háznak lehet éppen ne
vezni JaIis néni hajlékát. Vá
lyogból az oldala, sárból és
nádból a teteje, ezt mind őszin

tén meg is mutatja, első pil
lantásra. De bizony padlásra
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. Nov. 7-8, vasárnap, hétfő

APOLlO MOZGO GYOMA

A megfagyott gyermek
Péesi Gizi, Csortos Gyula,
Básthy Lajos, Orsy Mária

főszereplésével.

Nov. 9, kedd, jótékonycélu
előadás. Az egész bevételt

jótékony célra fordiíjálc.
Shirley Temple

A KIS LÁZADÓ

I

Eljegyzés. Nagy Imre eljegyez
te Bolehov:-zky Arankát. (Minden
l< ülM értesítés helyett.)

Harsányi Lászl6 endrődi főjegyző

a Budapesten tartandó országos jegyző

gyűlésre utazott.
Dr. Sárossy József tb. s201gabirót

az alispán Gyomára helyezte át swl
gálattételre.

Pánczél Emil gyomai főjegyző 10
napra a Császár- fürdőbe utazott, ad
dig Kató Lajos helyettesiti.

AStefánia Szövetség novem
ber hó 13-.ín az Uri K1s2Ínó
b3n teaestét rendez. melyre meg
hívókat is bocsát ki.

Köröstarcsán ingyenes csipke
verÖ tanfolyamoinyit !'lehány lel
kes urhölgy a "MANSZ" kere
tében.

A Békésen .okt. 31-én kezdé
dött baromfikíálitá'st dr. Márki
BJflla ali:-pán nyilC'tla meg. Be
szédében kiemelte. hogy gazda
érdek a baromfi állománv nemesi
tése. A kiálitásl a föispán is meg
látogatta.

Házalóktól ne vegyünk szö
ve et. Az ország minden részéböl
panaszokat· hallani a rossz szö
veteket árusitó házalók ellen. Leg
jobb védekezés elutasitni s mert
a házalás tilos, tellát rendö, nek
is siÓJni.

Részegen megfojtotta ap
ját. Egy endrödi gazdalegény Ha
nyecl VincLe részegen szóváltás
ba keveredett apjával,aki vas
villával támadt rá. Erre a legény
addig fojtogalta apjá!, mig meg
nem fulladt.

Az október 31-ki számunkban meg
jelent Filléres Divatház hircJetéséből
sajnálatos tévedés folytán a fontos eim
kimaradt. Bár mindenki tudja, lent
megisméteJjük és felkérjük olvasóinkat,
hogy a cég által hirdetett 100 oldalas
képes nagy árjegyzéket saját érdekük
ben sÜlgbsen szerezzék be. amelyet
teljesen ingyen és bérmentve I<üld meg
mindenkinek a Filléres Oivatház, Bu.
dapest, Baross tér 23.

Sobby a farmon majomfiIm.
Poppeye a tengerész legujabb

. kalandjai.
Előadások kezdete: vasárnap
d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9,
hétköznap - fél 5, fél 7, iéi 9.

TÖKÉLETES
HANGVISSZAADÁS !

Nov. 10-11, szerda, csütörtök.
Szines film!

"B" kivitelfi ekék, ekeszarva
állítható, éspedig akként, hogy
egy csavar kivétel után tetszés'
szerint feljebb emelhe:ő vagy
süllyezthető, a csavar kihelye
zése után pedig ujra rőgzitheLő.

"C" jelű ekék, kivitele meg
egyezik a nB" jeWekékkel,
mégis azzal a különbséggel,
hogy az ugynevezett nsiklató"
ekefejjel vannak felszerelve.
Ezeknek jellegzetességük, hogy
ezek fejei még magasabb és a
gerendellyel nem szögben, ha
nem ív alakban találkoznak,
tehát a trágya, szalma, stb. nem
tOl'koHk meg, hanem az ív irá
nyában előre bukik. Az eke le
meze megerősített tükörpáncél.

Ugya "B", mint a "C" jelű
ekék tetszés szerint nS", vagy
"E" jelű taligávai szállíthatók,
mindkét taligakerék agya por
mentes.
, Az "S" jelű taligák kerekei

hengeres furatu, cserélhető per
sellyeI birnak, a kenés "stauffel"
zsirozó segítségével történIk és
az uj zsir bepréselésénél a pi
szok a régi zsirral együtt távo
zik. Ez az ugynevezett "öntisz
titó" kenés teljesen kizárja a
zsirozó nyílásnak megkeménye
dett zsir által való eldugulását is.

A kerék szilárdan beöntöU
gömbvas küllőkkel bir, amely
nek másik vége a kerék ab- .
roncsba van igen erősen be
szegecselve. A kerékabroncs
domboritott, ez által sokkal
merevebb és még puha talajon
sem süllyed le olyan könnyen,
mintha lapos lenne.' A kerék
agysapka 'oldal irányban csak
kevéssé áll el.

A fent megjelölt gyár által
készitelt boronák és gyomláló
kapák is minden ígényt kielé
gítenek.

Fel hívjuk gazdáink figyeimét
ezekre az ekékre és gazdasági
szerszámokra. Akik érdeklőd·

nek, azoknak a Hombár Szö
vetkezet készséggel add bővebb

fel világosílást.

Nem mindennapi egyéniség
volt özv. Papp Zsigmondné.
Kevés asszonynak kellett olyan
nehéz időket átélni özvegyen,
mint neki. A férje a háboru
alatt halt meg. A fiai hadban
voltak. Jött az oláh megszállás,
a konjunktura, li devalváció.
És ő tartotta a gyeplőt a kezé
ben és Zsiga fiával művelték

az ősi földet, törlesztették a
sok adósságot és álküzdötték az
aszályos éveket is.

Október 30-án, szombaton
délután temelték el özv. Papp
Zsigmondnét, nagy részvéttel
és nagyszámu végtisztességte
vőkkel. Bay József ref. lelkész
emeikedeU szellemü vigasztaló
beszédet tartott és meghatóan
bucsuztatta el Zsigmond és
László fiaitűl.

Az elhunytat a református
ó-temetőben helyezték örök
nyugalomra, a családi sirboltba.

1
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özv. Papp Zsigmondné
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Pártoijuk a honi ipart
Magy gyártmányu ekével

szántsunk
A Hombár szövetkezet bizo

mányi árusHásában a Hofherr
Schrantz- Clayton -Shnttleworth
magyar gépgyári művek rész
vénytársasága állal gyártott kö
vetkező uj tipusu ekék kerül
tek forgalomba:

csontocskák, a kalapács, üllő és
kengyeL Ezek az apró csontocs
kák a dobhártya rezgéseit a
fül belső részeihez jutattják: A
középső fül a belső füllel vé
kony hártyával födött két pi
ciny nyíláson közlekedik.

A belső fül szerkezete fölöt·
te bonyolult, lab 'rint-nak is
nevezzük. Ennek hármas belső

részét tiszta folyadék tölti ki,
melyhez csatlakozik a hallóideg.

A hallás ugy történik, hogy
a fülkagyló felfogja a hanghul
lámokat, amelyek a hangjára
ton és dobüregen át a labirint
hoz jutnak. A iabirint folyadé
ka hullámzásba jön, ami a hal
lási ideget ingerli és ezen in
gert az agyvelőhöz juttatja.

A fület tisztán kell tartani. A
fülkagyJókat és hangjáratot mos
dáskor rendesen tisztilsuk meg.
Ha a fülzsir nagyon felszapo~

rodott, füHisztitóval vagy még
helyesebben tiszta zsebkendő

sarkával tisztogassuk ki. Hajtiit,
gombostüt, gyufát sohase hasz
náljunk erre a célra, mert ezek
kel dobhártyánkat megsérthet
jük. A fülbe erősen belekiáHani
nem sZf1bad, mert megrepedhet
a dobhártya. Aki nehezen hall,
vagyaldnek a füle zug, fáj, fo
lyik, minél előbb orvoshoz for
duljon, m..:rt esetleg hallását
örökre elveszti. (Folyt. köv.)

él
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GYILKOSOK
Temetés, esküvő ugyanegy órában ...
Gyilkost hantolnak a temető sarkában.
Emitt sápadt férfi véznán és köhög"e,
Az Isten házába menyasszonyt vezet be.
Áldás, jókivánat hangzik sokak ajkán,
Hányják a deszkára a rögöt gorcmbán:
- Hogy is tehette vén, reszkető kezével, fl
Hogy fiához sujtott a nehéz fejszével,
Mert bár rossz volt, gaz volt, becsületét veHe,
BünteUék volna meg a bírák helyette!
Rá is csapott Isten öldöklő kedvére,
Halva borult ő is a fia testére.
~Ieg se bánhalla a szörnyűséges vétkét,
Ordögök elkapták azonmód a lelkét!
... Hél véges ember és itél az Isten,
~ngyalo~_ arcár-ól felhőfátyol lebben, .
Es szólO az Orök: gyilkosabb a máSIk,
Aki beteg testtel hitves c~ókra vágyik!
Mert a szeretet ölt az apa szivében,
Keserves lelkí harc mutatója képen,
S hogy kitépte onnan azt a fattyúvess2.őt,

Utána Ő, a fa, a gyökér is ledöH ...
Gyilkolt itt az apa szent jogos bosszúja,
Amannak ölni fog a hitvesi csókja,
Nem egyet, de százat, késő unokákat,
Klket mind miatta öl majd tenger bánat.
Sátán szítja benne a szerelem tüzét,
Hogy kacagva lássa majd a kora vesztét
S örökét átvegye tőle a sok árva
S meg ne szűnjöJ:.l soha ott lenn a könny árja.

Mányiné Prigl Olga.

Fűl és annak
ápolása

Út érzékszervünk között a
fül és a szem a legfontosabb,
miért is a legkényesebb és a
legfőbb gondot-ápolást igényli.
Ezekről szeretnék nehány szó
val megemlékezni.

A fül a hallás érzékszerve. A
hallás a hangokat j uttatja tudo
másunkra. A fül külső része a
fülkagyló és a hallójárat, kö
zépső része a dobüreg, és bel
ső, a sziklacsontban elrej tett
rész a belső füL A hallójáratot
finom szőröcskék és a fülzsir
védelmezik a portóI.

A dobüreget a hallójáraUól a
dobhártya választja el, amely
ben az orr mögül a levegő az
Eustach-féle Csövön jut be. A
dobüregben vannak a halló-

M O S T J E L E N T ME Gl

Szentmihálj'iné

SZabÓ Mária

Lorántjy Zsuzsanna élete nemcsak
gyönyörű asszonyi élet, hanem a
magyar történelem egyik legérde
kesebb fejezete: a magyar kultura
kivirágzásának legszebb korszaka.
Szabó N/ária műve nagyértékű

alkotással gazdag itja a magyar
irodalmat.

520 oldal. Ara 6 pengő.

e;;;észviÍszonkMésben 8 pengő

SINGER és WOLFNER KIADÁSA



A. közkedvelt Csepel., Turán., Toroczkó., Kfiben é§ O:rnega. kerékpárok

leg I s'bba mo s lb rt zieté en!
Nagy választék kerékpár gummikban. Szortírozott alkatrész rakiár minden gyárimányu kerékpárhoz !
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Férfi-átmenetikabát P 25.80
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AZ EMBERI ÉLET
CSODÁI: Csodagyere
kek. A lángelme balsze
rencséje. Modern ma·

..-.:::. tuzsálemek. Tudósok
- kisérletei önmagukon.

Az utolsó emberevők.

stb. stb.

AZ ÁLLATI ÉLET
CSODÁI: A kaviáros
kenyér elmélete. A méh
állan1- A po:ip' k rob-
banó fegyverei. Miért
öltöget i nyelvét a ki
gyó? Hogy?n költöz
ködnek a madarak?
Meddig élnek az álla·
tok? Fémeket rágó ro
var. stb. stb.

AZ ELME CSODÁi: A.
perpetuum mobile. A
boszorkánytéboly. A
poko l helyszinrajza.
Drágakövek varázsa.
stb. stb.

REJTÉLYES C S 0
DÁK: Wllgner és a 13-as
szám. A prevorsli lát
noknő. Gondolatolva

.' .' I , sás. "Ezt már átélt em:">'.' '. el!yszer." Jósló álmok.
, . Kisértet Hydesvilleben.

Csalók a szeJJemek bi
rodalmában, stb. stb.

Néhány fejezetcim

Fürst - Moszkowski

AZ Éld VILÁG CSODAI
cin,ű most megjelent könyvéből.

Ara 6 pengő.

Megfekinthető minden könyves
boltban.

SINGER és WOLFNER KIADÁSA

lásra. Az elnöklő dr. Vincze Endre
bemutatta az Egyesület által be
szerzett mentöládá t, amely ezután a
tűzoltó őrszobán áll készenlétben.
Ugyanott lesz az u. TI. országuti
segélyhely, melyet a községházán
elhelyezett vörös kei eszt fog jelez
ni. Ez a segélyhely baleseteknél
fog első segélyt nyujtani. A választ
mány elhatározza, hogy lépé
seket tesz a házi be!esápolási tan
folyam megtartása érdekében End
röddel együtt, talán lelhetséges lesz
a dolgot anyagilag is megoldani.
Szóba kerülI még egy teaest ren
deszése,melynek időpontja decem
ber 4. lehne. Ennek a bevétele
is a betegápolási tanfolyam meg
tartását segitené elö. Máris felhiv
juk erre a tanfolyamra leányaink,
asszonyaink figyelmét, hogy annak
idején erre jelenkezzenek.

A Baross Szövetség tagjai
részére Akadémiát nyit, melyen el
sörangu szakelőadóI< ismertetik él

leofontosabb kérdéseket. Idt'gen
nyelvU tanfolyamokat is kezdenek,
ahol az iparos, kereskedő vagy
alkalmazolt nyelvismeretre tehet
szerL Ugy az elöadás, mint a tan
folyam teljesen díjtaJanok, igy te
hát a törekvő iparos és kereskedő

ingyen olyan hasznos ismeretekhez
juthat ami igen nagy hasznára le
het. Sajnos, mindez Bpesten van.

Gyomán özv. Fekete Jánosné
házánál, másodszor virágzott, sőt

jó diónyi zöld almákat termelt egy
almafa. Még megérjűk, hogy a
második termésből ehetünk, mert
az elsöbö] ugy sem lakhattunk jól.

Dévaványa ismét 5000 P. ál
lamsegélyt kapott, képviselője köz
benjá rására.

AMezőberényi Oazdakör
novembdr 7. én NJgyatádi Szabó
István emlékezetére vacsorát ren
dez. Ünnepi beszédet mond dr.
Szabó Sándor, a Nagyatádi Szabó
István emlékserleg Szövetség el
nöke.

Békésen kitelepitik a cigányo
kat közegészségi okokból a gá
ton tulra.-

Budapesten az állatkerben a
majmok uj házat kaptak 50.000 P
értékben. A csimpánzok és egyébb
lakók hamarosan szétszed Iék a
házat.

Sanghaji éjszakák. A háboru
elölli Sangháj szines éjszakáival
és a háborus Sanghaj borzalmai
ról rendkivül érdekes interjuban
számol be a Délibáb uj száma.
amely nagy terjedelemben és gaz
dag tartalommal jelent meg. Pom
pás ilIusztráit rádiómtisorokat, egy
felvonásos szindarabot, premier
beszámolót, szinházi pletykákat,
nagyszerű filmrovatot és több mint
száz szebbnél szebb I<épeket talál
az olvasó a népszeri.i szinházi ké
peslapban. A Délibáb egy száma
20 fillér.

Aki percnyi pontossággal tud
ta halála idejét. Adelina C!fiero
nápolyi élpolónö rendkivül érde
kes körülmények között p::rcnyi
ponto~ságal jósolfa meg előre a
halálát. Erröl közöl érdekes c k
ket To!nai Világlapja uj számé!. A
legkiválÓbb magyar irók novelláín
és a nagyszerU folytatásos regé
nyen kivül, közel száz pompás
képet talál az olvasó a népszerű

képeslapban. Tolnai Világlapja egy
száma 20 fillér.

Hogyan házasodtunk össze?
címU vonzóan érdekes rovalot,

. novellál, szivderilő humort, ismc
retterjesztö közleményeket tartal
maz a Párisi Divat legujabb szá
ma. És ezullal is szeretetlel tár
gyalja és világítja meg a ma lá
nyának és asszonyának sokféle
problémáját és hü tanác~adója a
háztartás, öltözködés, az általános
műveltség igen fontos kérdéseiben
A Párisi Divat egy száma 60 fdl.

A Vöröskereszt Egyesület
gyomai választmánya október hó
28-án a községháza tanácstermé
ben gyűlést tartolI. A gyűlésen

löbb fontos javaslat került tárgya·

A legszebb magyar folyóirat, a
Tükör" noven'beri számában az ér

tékes tá~ulmányok egész sorát közli.
Petőfi halálának rejtélyét tárja az ol
vasó elé egykoru forrásokból Illyés
Gyula, kalandos éle[ű régi magyarok
ról ir Halász Gábor, a jó arcképről

szól Farkas Zoltán müvészettörténeti
cikke, a magyar-bolgár kul1urális kap
csolatokat ismerteti vitéz Nagy Iván.
A palócokról ir Szabó Zoltán, novellát
Molnár Kata és Szőke Sándor, verset
Berda József, Jankovich Ferenc, Keszt
helyi Zoltán és Kőmüves Imre irt.
Rendkivül mulatságos Molnár Ákos
cikke az operaszövegekről. A gazdag
kritikai rovatokban Zádor Anna feren
czy Noémiről, Gyergyai Albert Maeter
linckről, Schöpflin Aladár s7inházi pre
mierekről, Polgár Tibor uj lemezekről

Komor András uj filmekröl ir. Hevesi
András legujabb Huxley forditásáról
nyilatkozik. A foto-, rejlvény- és sakk
rovat, valamint az "Asszonyok tükre"
eleven, mint mindig. A pompás illuszt
rációk közül kiemelkedik Ferenczy No
émi rajza a Tükör számára.

Karácsonyi ajándéknak legalkalma
sabb a "Tükör" egyévi előfizetése. A
Gyom;; i Vjság előfizetésével együttes
előfizeléseket készségesen elfogad la
punk kiadóhivatala.

Megnyílik az első Katholi
kus Szociális iskola! Célja el
l1lé!etí és g)a'\orlati kikép est adni
olyan nőknek, akik a szociális
karitativ munkát hivatásuknak ér
zik és ezen a téren állásokat kiván
nak betölteni. Az iskola szegény-és
gyermekgondozói, egyházközségi,
gyárgondozói, egyesüleli és inté
zeli vezetöi áJlásokra képesit.

November 2-jn nyilik meg a
Swciális Testvérek Társaságának
vezetése alat!. A felvételi vizsgák
október hó 30-án re ,znek. Felvé
telt nyel heInek, akiknek legalá bb
8 középiskolai, óvonői vagy Ward
kollégiumi oklevelük van. Felvé
leli korh,tár IS-30 évig Havi
tandij 15 P. Indokolt esetekben
tandijkedvezmény! Érdeklődni le
het a Szociális Testvérekné!, Bu
dél pesten, Thököly ul 59. szám
rllalt. Telefon: 29-66-11.

Vásári hirdetmény
Gyoma községben az 1937 év

ben az őszi országos vásár a
következö napokon tartatik meg:

nov. 12-én pénteken szarvas
marha, juh, kecske és sertés,

nov. ,13-án szombaton Jó, sza
már, öszvér felhajtás.

nov. 14-én vasárnap kirakodó
vásár.

A vásárra jövő ipnosok fartoz
nak iparigazolványaikat a vásárra
magukkal hozni. Az állatvásárra
szabályszerű marhalevéllel min
denféle állat felhajtható.
. GyomCl, 1937. október 22.

Gyoma község előljárói:

Pánczél Emil Kovács Gábor
főjegyző biró

" 47.-

" 21.60

" 17.

" 29.80

Férfi-raglán

Férfi-esőkabát

Férfi-bőrkabát

Férfi-öltöny

Férfi-átmenetikabát " 33.-

Férfi-gazdászkabát ,,30.-

Hallotta-e már?

Férfi-Bocskay kabát" 64.
szőrmegalJérral

••• hogy Magyarországon a
cukorfogyasztás evi fejadagja 11
kg. Eael szembe Ausztria 265
kg -ot, Németország 23.5 kg.-ot
Csehországban 27 kg -ot, Angliá
ban 52 kg.-ot fogyasztanak évente.

••• hogya teherautók tömör és
féltömör abroncsa olyan rázkódá
sokat idéz eJő az ut testen, külö'
nösen ha tiz kilométernél sebe
sebben hajtanak, hogy igen erös
pusztítást okoznak az ulburkolaton.

~

• •• hogy két dinnyetermö vi
dékünk van. A görögdínnyéé He
ves megye a sárgáé Pestrnegye.
Ezek ontják a termést nemcsak a
hazai de a külföldi piacra is.
1937~ben 743 vagon görögdinnyét
és 95 vagon sárgadinnyét száll i
tottunk kÜiföldre.

••• hogy ha azt a port, amit
Londonban egy Óra alalt belehel
nel<, porszemenként egymásmellé
tennénk, az 2500-szor körülérné
a Földet.

A Zöldmező Ujságban olvas
suk, hogy ebben az évben az Al
földön több kiá!litást rendeztek,
azonban ezek mind ipari kiállí
tások voltak és nem mezögazda
ságiak. Azután igy folytalja a
Zöldmező Ujság: " ... pedig két
ségtelen dolog, hJgy nekünk
galdáknak az ösz a legaikalmasbb
a kiállítások tartására, hizsen eb
ben az időben már legtöbb ter
ményünk a csürbeil, magtárban
és pajtában van." A tél elég
hObszu les?, hogy gazdáinI< a
jövö esztendöreegy meLö6azdasági
kiállítás terveze/ét el készisék.

Férfi-sportzakko- .
nadrág" 32.-

LPI DIVATHAz

IFé,fi- éS, Fi~"sz<"ha-OS2'''yaI
BEKESCSABA
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"MAvAUT" T t L I AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. október 3-tól 1938. május 14-ig.

Gyoma-Endrőd:

likáció

Szerkesztésért és kiadásért felelő::: :

WAGNER MÁRTON.

Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma

felelős üzemvezetö: WallIlIch Mlhély.

Ügyes varrónő ajánlkoz:ik házhoz
varrni. Készit: kosz!ümöt, háromne
gyedes kabátot, szövet, ~elyel11 pongyo
lát, olcsó áron. Cim akiadóba meg
tudható. . 2-2

Horthy Miklós utca 9 szám alatt
tengeri morzsoló, férfi télikabátok és
butordarabok vannak eladók. 3-3

Magas foku. zamatos rizlingbor
literenként 40 fillérért kapható Ke·
rekes Károly borkereskedőnél.

A vadnyulb6rt darabonként 20 fil
lérért vásárolom. Minden egyébb bórt
II legmagasabb napiáron Spitzer Dez:ső

toll és bőrkereskedő. x-6

Egy szép villaszerű családi ház
örökáron eladó, Arany jános ut 16 sz.

2-2

Eladó: 78 kat. hold prima szántó
nagy gazdasági épületekkej, gyümö/
csössel, 80.000 pengőért. - 40 I<at.
hold modern épü/etekkel mintegy 800
20 éves akácfával körülvéve 60.000 P
ért, községtől 3 km-re. - Eladó pó
halmon 23 kat. hold szántó 20 hold
szántó és egy tiz holdas szántó ked
vezö fizetési feltételek mellett. - 2
hold magtárlaposon 2200 pengőérI. 
7 kal. hold pusári szántó 4500 pengő

ért. ,- 2 I<at. hold sz:öllős és gyümöl
csöskert 8000 pengÖért. - - Gróf Tisza
István uton egy 2 szobás családi ház
2500 pengőért. - Horthy Miklós Ul on
4 szobás üzletház Hősök Emlék ulján
2 swbás cserepes padOs lakóház: 3000
peng6ért. - Mátyás kir. uton 4 sz:o- .
bás üzletház 5500 pengöért. - Eladó
egv Remington és egy YOST irógép,
érdeklődni lehet Iz:só .Baláz:s ingatlan
köz:vetitönél. Gyoma Horthy Mildós ut
Telefon: 50.

Szép 9yümölcsfaoltvál"lyok kap
hatók Zörd Péter államilag rll n:~rzölt

faiskolájából Kosulh Lajos ut 22.

3-1

Gróf Tisza István ut 34 sz:ámu
ház: elaaó. Érdek/ődni lehet ugyanott.

3-1

Q
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IOlCSOBB A BOR I

egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis2'állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis
50 lileren felüli rendelést
fogadok eJ. Hordót dijmen
tesen adok a szállítás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon bellil bérmentve
küldendö vissza. Szétkűl-

I
dés utánvéttel. Egy pengőI
levélbélyeg ellenében kliJ-
dök mintát a borból min
tásdoboz:ban, bérmentve.

Boraim kellemes édeskés,

i
tiszta, tökéletes. zamatuak I

és n em sSlIanyuak.

Székely Ferenc kft:'i fajbol'pincészeteI Soltvadkert, Pestmegve.

~~~~~~~YMWWWM~uui

I

k

6.80.
12.50·

érk. 622

ind. 610

yel
sas

1937. november 7-én
vasárnap fél 7 és 9 órakor.

Magyarul beszélő

hangosfilEn !

,mlllllljl'i"XIX,t,.ill

Korona Hangos Mozgó Endrőd

•

Uj zeland
exotikus zenés filmcsoda

Magyar Világhiradó
Ezen páratlan nagyhatású
filmre külön meghívjuk az is
kolás és leventés gyerme-

keket is. .

(Ave Mária)
AhU é!i a hazas:l'eretei

nagyfihnje

Főszerepben:

BOGDA MARIA.
A filmben előforduló ünnepi
szentmisét Hlond varsói her
cegprímás pontifikálja. Az
oratoriumot és a varsói Nem
zeti Opera tagjaiból alakult
200 tagú kórus egyházi dalait
Jan Maklekievics, a világhírii
lengyel zeneszerző és karmes-

ter vezényli.

~WWWWWUWW~~UWUWu~1INAPRAFORGÓT i
I a ;~~á~~:nj:::~b:~ó k~!:nn~:nt~a- I

i
1937.nov.1-töI30ig P17.10 I

" dec.1-től 31-ig P 18.10
1938. jan.1-től 31-ig P 19.10

áron vásárolja a nH O M B Á RU
sz:övetkez:et

IftftfiRR~fiAA~R*RAAAftA~

·M O

.-.e

ind
érk.

17.38

17.511

Endrőd - Gyoma-Szeghalom- Berettyóujfalu :

6.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 17.55

6.36 ! Gyoma" t 17.
34

7.27 Szeghalom p. u. 16.38

857 Berettyóujfalu p. u. . 14 00

9.03 érk. "köz:si'gház:a ind. 13 50

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Berettyóujfaluba p 5.10.
Menettérti-jegy: P 4.-. "P 9 50.

Feltételes megállóhely: Gyoma-halmagyi Olvasókör és Perjés.

Összeállították a B1selben,
Reimsben és Bordeauxban nov.
11-12 és 14.-én szereplö délí
válogatott. A csab;!Í alosztályb61
Z<;ilinszky (B.MÁV), Schmidt
(GyAC) és Bodorik (MAFC) ka
pott helyet a csapaiban. Mint
tartalék kiulazik Cslillög (BTE)
és Friedmann (GTK) is.

Szerdán tárgyalta dr. Sajó
Jenő egyesbiró a Csak és a B.
Törekvés pontjainal< ügyét. Ered
mény: az egyesbiró tanácsadás
végett ítélethozatal előlt megkeresi
az Alszövetséget s csak azután
dönt.

A Hunyadi visszakapta a lé
vesen elvett 4 pontját, mert be·
igazolta, hogy tartozásait idejéb~n

rendezte.

Gyoma p. u. .
Endröd templom-tér

Viteldij: 50 fillér.

Endrőd-Gyoma- Püspöidadány- Debrecen:

6.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 17.50

6.
36 I Gyoma " . t 17.

32

7.28 Sz:egh?lom p. u. . 16.38

8.42 W Püspökladány. 15.23

9 la ~ Hajduswbosz:ló: . . 14 43

955 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 14 10

Menet·jegy: Endrödre -.50 Menettérti-jegy: Endrődre - .80 P
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus7oboszlóra P 5.90. Debrecenbe P
Menettérti-jegy:" P 4.-. P 1050. P

A gyomai kir. járásbiróság,
mint telekkönyvi hatóságtól.
2883/1937. tk. sz.

Arverési
hirdetmény- kivonat

Kádár Elek végrehajtatónak Balázs
Imre, Balázs jános, kiskoru Balázs
Lajos és Antal végrehajtást sz:envedők

ellen inditott végrehajtási ügyében a
telekkönyvi hatóság a végrehajtási ár
verést 36 P tőkekövetelés és járulékai
behajtása végett az EndrCd községben
fekvő, s az endrőei 314. sz tkví. be
télben A t L sor. 17/1. hrsz:. 156 öl
terűletű végrehajtást sz:envedettek ne
vén álló bel1elkes kertre 1050 P kikiál·
tás i árban elrendelte.

Az árverést 1937. évi december hó
2. napján délelőtt 9 órakor Endrőd

kC'izségház:ánál fogják meg tartani
Az: árverésre kerülő ingatlan a kikiál

tási ár felénél alacsonyabb áron nem
adható el.

Bánatpénz: a kikiáltási ár lOD/o-a,
amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi
D/o-ára kell kiegész:íteni.

Gyoma, 1937. évi augusztus hó lO-én.

Dl'. Molnár sk. kir. jb.

A kiadmány hi teléül :
Szilágyi dijnok.

PORT
Békésszentandrási Hunyadi I

MSE-GySC 5:2 (3:2)
Gyoma, II. o. b, vez:ette: dr. Magyar.

Huny:,.di: Dékány-Virág, Tar
has-Hegedű~, Vida, Bantovícs
Gaál, Juhás?, Bencsik, Fazekas,
Sinka.

GySC: Gálos-Fekete, Imre
Lőrincz,Mallak. Czifrák-K.Szabó,
Kárpáli, Kruchió, Győri, Takács.

A GySC az ulólsó bajnoki
mérkőzésén meglehelösen erős

összeálJílásban szerepel t. A sérült
Szrnkányi helyeit Gálos védte a
kaput, sajnos kevés sikerrel. Ismét
játszot! a réi?!átott KMpáti, frissen
és ötletesen, valamint Matlak is,
az ö formáján azonban rontott a
hosszú pihenő. A volt "Turul"
játékosokkal megerősödöltHunya
di egységes és jó játékerő! kép
viselő együttesnek bizonyult. A
gyözelmet - ha nem is ilyen
arányban - feltétlenül megérde-:
meHék.

GySC kezd erős nap ellen, de
Bantovics jól szereli a tétovázó
Kruchiót, Gélálhoz játszik, az öreg
róka elhúz Czifrák mellett és
lapos lövése a rosszul velődő

Gálos aiatl a háJóba köt ki. l
perc (l :0) OySC-t megzavarja a
hirtelen bekapott gól. A 10. p-ben
Imre fauiloJ, a 30 méteres SZ8

badrugást Bencsik kapura íveli s
a labda az erős naptól is zavart
Gálos mellett a kapuba megy (2:0).
GySC lefutásakkal kisérletezik.
l6-ik p.-ben Győri szökne. Virág
azonban felsl) karral érinti a
labdát. A biró a ll-es pontra
mutat és Kárpáti lövése védhe
tetlen (2:1). Három perc mulva
Bencsik egyéni játékból ismét
gólt lő (3: l). Gálos végre magára
talál és félidő végéig sok veszé
lyes lövést tesz ártalmatlanná. A
GySC finisel és a 4 p.-ben Győri

jól szökteti Takácsai, kinek bea
dását a Hunyadi védelme elvéti
és az erősen álló Czifrák belövi
(3:2). Szünet után változa los me
zőnyjáték, majd kibontakozik a
Hunyadi nagyobb állóképessége.
A veszélyes csatársor! egyenlőn

jól fogja a Fekete-Lőrincz-Imre

trió, de a 24-ik p.-ben ujabb gól
esik. Gaál a baloldalról jó kornert
ível, Bencsik feje!i Gálos kifulv3
véd, de kieili a labdát Sinka elé,
aki begurítja (4:2). 34-ik p-ben
Juhász szép lövéssel újabb gólt
szerez (5:2). GySC-ven Fete, Lő·

rincz és Kárpáti kifogástalanúl
játszo!t, de Imre, Czifrák és a
balszárny is elég jól műköeött.

K. Szabó mig szélen játszott jó
volt, azután eltünt, Kruchiónak
azonban semmisem sikerült. Dr.
Magyar jól vezetett

November 7-i bajnoki mér
közések : Mezőturon: MMÁV
Tarhos, vezefi: Kereki, Szent
andráson : Huny;:;di-TAC. veu,ti:
j{limal.
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ELŐFIZETÉSI ARAK:
N'~gy~l1évTe 1'30 r, Fél évre 2'60 P, Egés2 évreS'2f1P.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszánl i8.2811.

Lapzárta c s ti l Ö r t Ö k este 6 óra
Megjelenill minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztő: WAGNER MARTDN
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y o m:!l. Kossuth lajos utca 64,

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai ~

Egyhasábos (55 mili széles) l cm. magas h.iráete~

20 fillér. Ötször i hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéJ
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél 20. százalék es
félévi hirdetés esetén 2!J százalék kedvezményt adunk.

gü fát kapunk ld ezzel a szá
mitással és csillagászati ábrán
dozásnak tekinthetnénk, ha
nem ellenőrizhetnénk a szá
milásunkaL

Talán elég is volt a fából.
Elégedjünk meg 60.000 gyü
mölcsfa évi gyümölcs termésé
vel és 300.000 q haszonfa és
tüzifa kitermelésével. -

Ha a két község szántóföld
jének csak a 10 százalékát fog
nánk be fümag termesztésére
és holdanként csak 3 q magot
kapnánk, ez 6000 holdon 18
ezer métermázsa lenne és en
nek mázsáját csak 500 pengő

vel adnánk el, ez is csekély 6
millió pengő lenne.

A fű szénájából is kiteine
vagy 25 OOO birka eHartása,
ennek is volna egy kis hozama.

A belterjes gazdálkodás mel
lott nagyobb mennyiségű áHa
tot is állilanánk elő, több trá
gyát is termelnénk, a fümagra
elvett 10 százalék szántómüve
lési terület elmaradását bőven
pótolná a megmaradt 90 0/0,
mert bő trágyázást tudnánk
eszközöini ...

De sok munkaalkalmat tud
nánk igy teremteni s ekkor
tudnánk a gépeket igazán hasz
nosHani a gazdálkodásban. Igy
egy-két nap alatt aralnánk le
és egy hét alaU csépelnénk el.
Ki merne vállalkozni az igy
nyert minőségi és mennyiségi
többhozam kétségbevonására?
Ez is szép haszontö bleL volna.

És ha öntözőgazdálkodást

folytathatunk és azt meg is ta
nultuk. Ha mindent kihozunk
a talajunk összetételéből: a
napsugárral és a vizzel elérhető

il'eket, zamalokat, fehérjéket,
vitaminokat, akkor hazahivhat
juk az Amerikába és máshová
elszakadt véreinket és még
mindig kevesen les.zünk a sok
dolog elvégzésére. Es ha ennek
II nagy nemzeti munkánknak
hozamából lefurhatunk vagy 3
ezer méter mélyre, meglaláljuk
a hajtóerőt a gépeink munká
jához, a hővizet II lakásaink
fiitéséhez és primőrök ter
mesztéséhez, egyben a gyógy
vizet a betegeink gyógyitására.

Ugyebár, nagyon gazdagok
vagyunk 1

Mennyibe kerülne
mindez?

Hevenyészett számítások sze
rint mintegy 30.000 pengő költ
séggel lehetne mindezeket meg·
építeni. Roppant nagy összeg
ez. Azonban miriden befekle
tésnek a hozamát kell tekinteni,
de ha az amortizációt és a

régi vizet kell átemelni a gáton
és ez bizony pénzbe kerül.
(Ezzel a vízz"! a hu!flímtéren rét
ön!ö,'ésl lehetne forY!l1lní Szerk.)

Uszómedence-
srirand

csónakázó
A versenyuszoda medencéjét

a hid és ligeti állöllés között
épitenék ki. A községháza
felőli oldalon a partot lppcsö
zetes kiképzésben tribünnek
építenék meg, a további részt
meg parkiroznák. A kabinokat
a liget fái alatt helyeznék el,
a kabinok és a viz közötti részt
homok-strandnak hagynák.

A két áttöltés megfelelő át
vágásávallehetővétennék, hogy
csónakokkal lehetne végig ladi
kámi az egész Körösön.

Pár héttel ezelőtt történt,
hogy dr. Sorbán Jenő főszolga

bíró a vonaton összetalálkozott
Fehér Istvánnal, a magyar
uszószövetség déli kerületének
elnökével, akit meghivott, hogy
látogasson el Gyomára, ahol
nagyon alkalmas helyet mulat
neki egy sportuszoda és strand
fürdő építésére.

Fehér Istvánnak ez. a láto
gatása november 10-én megtör
ténL Dr. Sorbán tőszolgabiró

meghívta még SchulekBéla
társulati főmérnököt,Ugrin Ist
ván községi mérnököt és Neme
rey Péter GySe elnököl, akik
kel a községháza alatti holt
Köröst és a meUette elterülő

ligete t mutatták be Fehér Ist
vánnak, aki elragadtatással
állapította meg, hogy ezen II

helyen a vidék legszebb strand
ját és versenyuszodáját lehetne
megépíteni.

Schulek Béla főmérnök tájé
koztatta a társaságot, hogyha
készen lesz a szentandrási duz
zasztó, a folyó-Körösl ől szivor
nyázással annyi \ izet lehet a
holtágba emelni, amennyire
csak szükség lesz. Csupán" a

z ország legsze
vidéki strandja ép I

"yoma

November 7 én, mult vasárnap, Körösladány presbite·
riuma egyhangulag hozzájárul! ahhoz, hogy Rt5pás Pál
gyomai lelkész Gyökössy Dániel körösladányi lelkésszel 
szabad akaratukból - elcseréljék egymással lelkészi álfá-
saikat. .

E határozat alapján november 21-én Gyökössy Dá
niel végzi a vasárnap délelőtti református istentiszteletet
Gyomán. Utána Harsányi Pál re! eSjJeres és dr. Telegdy
Lajos egyházmegyei tanácsbiró együttes elnöklése alatt li
református egyházi teremben presbiteri diszgyülést tartanak,
amelynek egyetlen tárgya Oyökössy Dániel lelkész appro
bálása és üdlJözlése.

épás ál gyomai és
G ökössy ániel körös

Iadá i lelkészek
állás cserél ek

e .. ..vagyunk
Aranyban járunk, csak le

kell hajolnunk érte - mon
dotta az alispánunk pénteken
a főszolgabiró hivatali szobájá
ban és lendületes gesztussal
mutatott ki az ablakon az ut
cára és megismételte: Ou is
aranyban járkálunk!

Igen! Csak le keH hajolnunk
érte. Csak tudni keH a módját,
hogya sok aranyat meglássuk,
felvegyük.

Ezek mind képletes szólások,
de szószerint igazak.

Csak ugy kapásból egy párat:
Gyoma nagyközs,ég bel· és

küHerületén 2813, Endrőd nagy
községben 3168 ház van. Tehát
a két községben összesen 5981
ház van, ahol majdnem egész
éven át emberek tartózkodnak.
Ha mindenik háznál csak 10
darab nemes gyümölcsfát ül
telnének és azokat egyfajtából
telepitenék és szakszerüen ke
zelnék, játszva összehozh.atnánk
60.000 gyümölcsfát.

.Egy szót se vesztegeljen az,
aki azt akarja velem vitatni,
hogy a határ nagyobb részé
ben, a sziken nem terem meg
a gyümölcsfa~ A meHéheszélők,

vagy javithataUan ellentmon
dÓk menjenek el a Csapószi
getre, nézzék meg Bari Mátyás
szikes lanyaföldjét és gyönyör
ködjenek benne, hogy ez a
szorgalmas és a földet szerető

testvérünk milyen gyümölcsfá
lmt varázsolt öt év óta aszikre.

Node menjünk tovább. Hat
vanezer gyümölcsfánk már van.

Hogy a két községünk belte
rűletén 'és külterületén hány
l,ilométer az utcák és az utak
egy·egy oldala, nem tudom
megmondani, de azt állitom,
ha ezt a legkevesebb 7.000 ki
lométer hosszuságot legna
gyobbrészt akácfával üitetnénk
be és 25 év mul va megkezde.
nénk a kitermelést, 100 méte
renként 20 fát számitva, évi
300 kilométeren mintegy 60
ezer fát termelhetnénk ki és
ha egy fát csak 5 métermázsá
val vennénk, ez 3 OOO ezer va
gon fát adna. 1935-ben 16.355
vagon tözifát hoztunk be az
országba.

Szinte hihetetlen mennyisé-

Gazdagok
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A hasHfuszról, mint ragadós,
fertőző betegségről és az ellene
való védekezésről a Gyomai
Ujság hasábjain mar megemlé
kezlünk. Most rövid tájékozla
tást szeretnék nyujtani ezen
betegség jelen állapotáról és az
eddigi lefolyásáról.

Gyoma községben az 1937 év
folyamán összesen 17 tifusz
megbetegedés fordult elő. Ezek
közül az év elején csak elszór
va jelentkezett 1-1 be:egség,
aránylag enyhe lefolyással.
Aguszlus és szeptember hóna
pokban már tömegesebb meg
betegedéseket jelentettek, ami
5-6 beteget mulatott ki ha
~onta, e két nyári hónapban.
Azóta szerencsére ismét lefelé
ivel a megbetegedés pályája.
Viszont az utóbbi esetek közölt. ,

már összesen 3 halálos áldoza-
tot is követelt. Ez kb. 17)/0 ha·
lálozást jelent, ami elég magas
szám. Megnyugtató azonban
azon körülmény, hogy az utób
bi héten ujabb megbetegedés
nem került bejelentésre. A li
fuszbetegek jelenlegi létszáma
igy l-re zsugorodott össze. Jár
ványos feHépésről tehát nem
lehet szó.

Ha egy házban hasi-hagymá
zos, vagyis tífuszos megbetege-

Ilyen ugynevezett "bacillusgaz
da" Gyomán is van 2, akik
állandó orvosi ellenőrzés alatt
állanak.

A betegek hozzátartozóit vé
dőoltásokkal is ellátj uk. Ez azt
jelenti, hogy egy kis tüszurás
árán néhány hónapra a be
oltott egyén védve lesz a meg
belegedéstől, még akkor is, ha
állandóanbclegekkel érintkezik.

Ha a megbetegedés olyan
hejen lép fel, ahol sok egyén
tal'ló.dwdik pL iskola, uradalom
stb. az összes oWakók kötelező·

védőollását foganalositjuk. Ez
történt a napokban CsudabalIán
a Vásári és Geiszt-féle urada1
rnakban. Mindkét uradalom
ban 1-1 tifuszmegbetegedést
jelentettelc A betegek Turkevé
ről származtak, ahol·- állHó
lag - sok ilyenmegbelegedés
uralkodik. A tőbbi személyzet
egészségének megóvása végett
az összes berendelhető sze
mélyzetet: számszerint

103· egyént azonnal védőol

tásokkal láttunk eL Egy hét
mulva második, ismét egy hét
mulva harmadik védőoltásban

részesül a személyzet és ezál
tal a további megbetegedések
nek egyszerre gátat tudunk
vetni. Természetesen további
intézkedésekre van szükség, igy
a kutak környékének megfele
lő állapotba hozása, idegenek
nek Turkevéből való letelepe.,.
désének megakadályozása, a be-

szasti
I

dés fordul elő, a beteget elkü-
.. Jönitjük egészséges hozzátarto
zóitól és csak egy személyt en
gedünk állandóan a beteg mel
leU maradni: az ápolójáL A
ház falára vörös kereszt kerül,
a háztól semmiféle élelmiszert
eladni nem szabad. A tisztior
vos kiszáll, megvizsgáija a meg
betegedés körülményeit, uta~i

tás! ad a szükséges óvóintézke
dések végrehajtására; különö
sen az ürülékek: székletét és
vizelet friss mészvizes fertőlle

nitésére forditandó nagy gond.
A kut és árnyékszék, valamiq.t
szemétdomb közelsége igen
gyakran okozza, hogya trágya
lé és árnyékszék tartaíom bé
jutván a kut vizébe, megbele
giti a kut vizéből ivó, vagy an
nak vizét mosdásra, mosásra
használó egyént, sőt ilyen viz
zel öbliteU tejes edények is okoz
hatnak tifuszmegbetegedést.

További intézkedés az orvo
sok részéről a betegek váladé
kainak tifuszbacillusokra való
vizsgálata. Mig ezekben tifusz
bacilus mutathalóki, nem sza
bad a beteget felszabaditani a
zárlat alól Sőt egészséges egyén
is hordozhat magán ilyen ba
cillusokat és egészségesekkel
érintkezve terjesztheti a ragályI. I

sz
etegsé

,
a

,
erezsit kihozza a befektetés,

meg kell csinálni, különösen,
ha ilyen nagy jelentőségü in·
tézményt tudunk belőle létesi-·
teni.

Jól tudjuk, hogy a folyó
Körösünk vize felér egy gyógy
forássaL De mert messze van
a strand és egyetlen fa sincs
oU, a nyári hőségben nem jár
nak oda annyian, mint amen)'·
nyire a ligeti strandnál számít
halunk. Ha pedig elérjük, hogy
többen fürdenek nyáron, a
fürdőzők egészség gyarapodása
is nemzeti vagyon, tehát hasz
nunk lesz belőle, nemzeti hasz
nunk.

"Mansz" leányok
teaestje

A gyomai M A N S Z leány
csoportja családias teaestét ren·
dezett a polgári iskola torna
termében, november 6. án. Be
vezetőül nehány szórakoztató
szám, monológ, kis jelenet
hangzott el a lányok előadásá

ban. A jelenlevők hálásan· fo
gadták a szereplőket. A leányok
azután teát szolgáltak fel, saját
készitésü süteményekl>.el. Ha
marosan megszólah a gramo
fon és a fiatalság táncra kere
kedett. Kedves, intim összejö
vetel volt, várjuk a folytatását
a M A N S Z ilyen irányu mü
ködésének. Kérjük ViUányiné
tanárnőt, foglalkozzék tovább
is a leányokkal, akik bizonyára
hálásak az önzetlen és fárad
ságos munkáért.

Új id.ők.-régibajok
Egy öreg gazdatiszt levelei a

szerkeszlö!Jöz.
(2)

Mindenekelőtt azzal legyünk
tisztában, hogy ezt kivétel nél
kül minden ország igyekszik a
termőföldjeivel elérni, ezzel
elérendő, hogy ne kelljen en~

nivalóért külföldre pénzt kiad
ni. Különösen áll ez a keI)yér
magvakra és amil yen megle
petl§sekkel teli világban élünk,
nagyon könnyen megtörténhe
lik, hogy egy gazdag buzatermő

esztendőben a nyakunkon ma
rad a buzafölösleg. Ez még ak
kor is megtörténhetik, ha vala
melyik ország "alákinál" a mi
buzánknak.

Ebben a szükültgyomru vi
lágban nagyot nőtt az igény
telenség. Hol vagyunk már on
nan, amikor holmi kis vám
politikai összezördülés miatt
kisidőre megállt a magyar liszt
a bécsi uton s az oUani pékek
addig nem sütöttek finom - sü
teményt - a bécsi kávénéni
kék nagy bánatára -, mig a
magyar liszt ujra meg nem ér
kezett. Ma - megeszik a gyen-

T Á R c A ge kiflit. Ha kell, megeszik a
"semmikifUt" is, lévén ez ol
csóbb, mint a gyenge. De most
már nem fortyannak fel a pé
kek: sütnek abból, amit el
érnek.

Készen kell hát lenni min
den eshetőségre. Mélyen mü
velt, jó trágyaerőben lévő föld
jeinken bármilyen igényt tá
masztható növényt termelhe
tünk. D ~ ha akkor kapkodunk
talajjavító eszközök és módok
után, amikor már kellene is
valamilyen uj termény, elkés
tünk, minden konjunktura el
szalad előlünk.

Egyetlen, de ez aztán igazi
szerencséje Gyomának, hOi!y
már megvan az értékesHő szö
vetkezete, amelynek keretében
a termelésnek is fontos szerepe
van. Van tehát egy szerve,
amely által a tagjai .folyton
oxigénnel dusan telt levegőt

juttathatnak ennek az impozán
san nagy vonalon megnyílvá
nuló gazdasági életnek a vér
keringésébe.

Hogy mekkora egy ilyen
Szövetkezelnek a teljesitő ereje,
számokban talán ki sem lehet
fejezni. Függ ez ugyan a tagok
számától, a tagok által képviselt
földtulajdon menuyiségéböl, de

nincs azzal egyenes arányban,
mert pl. a Hombárban tömö·
rült gazdák nemcsak any~gi, de
annál sokkal jelentősebb erköl
c~i erőt is képviselnek minden
vonatkozásban.

A számitó gazda, ha körül
tekintéssel kikalkulált és szak
szerüen levezetett marhahizla
lási évadját lezárta, csak akkor
lehet megelégedve az ered·
ménnyel, ha a trágyát a vállal
kozástól ajándékba kapta. En
nek ott, a telepen költségmen
tesen kell visszamaradnia, mig
az egyébb befektetett tőkék,

takarmányok - üzletileg ko
rektül felszárnitható haszon
mellett - meg keH, hogy té·
rüljenek.

Ezek szerint nem is kell
mást tenni: takarmányt ter
melni, jószágot beállitani, in
gyen trágyát kihordani. Beren
dezkedni a mély müveléses
gazdálkodásra. Egy két csapásra
előUünk állana a holdoguló al
földi magyar, aki már a maga
lábán is megáll.

Nagyon, de nagyon megbuk
na az az ember, aki ezt ilyen
egyszerünek képzelné el és
kiüzenne a tanyára, hogy hiz·
lalják meg odakint azt a 4 vagy
6 öreg ökröt vagy tinót, ame-

lyik most beszorúlt a legelőről.

Ebbe a számitástalan észjárás.,.
ba óriási hiba csuszott, \ mert
kimaradt belőle az eszme: a
szövetkezeti.

Bár ugyan, mindenektől el
tekintve, nyitva áll az ut min
denki előtt, lehet hizlal ni oU
hon is, de fel kell imi min
dent, amibe a vállalkozás bele
került. Csak a jó Isten a meg
mondhatója, mennyi érték és
vesződés válik semmivé a mai
legelő ellenőrzés, a takarmány
ban rejlő táperő ismeretének
hiányából. Sok minden okát·fo·
kát el lehetne annak ill magya
rázni, hogy az ilyen elszigetelt
küzdelemnek nincs semmi ér
telme, de ezt kevésből is meg
lehet érteni, ha felszárnitjuk,
hogy milyen su!yos különbséG
get támasztanak a vevők az
"uradalmi hizott" és a "szedett
hizott" jószág közt, de mindig
a szedett kövér-állat gazdájá
nak kárára. A kicsinyben és
eladásra való hizlalásnál a ká
rosodás egyik sajátos neme a
vásárjárás. Az ilyen gazda so
hasem részesülhet a házhoz
helybehozott pénz áldásaiban.
Mert ha ilyen pénz van, ilyen
áldás is van.

(folyt KÖV.)



tegelt lakásának ujrameszelése,
fehérli emük, ágynemük ldfőzé

se; ágyak, evőeszközök alapos
lemosása ill. leforrázása, az
árnyékszékek erélyes meszes fer
tőtlenítésére, slb.

A fenti intézkedések a kö
zönség részéről nem okoznak
nagyobb nehézségeket, sem ki
adásokat, viszont mindennel
telér az a tudat, hogya védő

ollásban részesült egyén maga
nem betegszik meg, sem a be
tegséget tovább nem adja, igy
egyeselleg terjedőben levő

járványt csirájában el tudunk
fojtani, csak egy kis megértésre
van szükség, hogy a közönség

E gy
zete választ

A NEP községi szervezete
november 7-én havi választ·
mányi ülést tartott. A választ
mányi tagok szép számban je
lentek meg és az ülésen
G. Nagy László földbirtokos,
választókerületi elnök is részt
veU, aki érdeklődésselhallgatla
meg az ülésen elhangzolt tájé
koztalókaL

Nemerey Péter helyi elnök,
a váJasztókerülefi elnök és vá
lasztmányi tagok üdvözlése és
a Hiszek-egy együUes elmon
dása után, az ülést megnyitotta.

Palotás István vezető-titkár

ismel'leHe az Országos. Központ
körlevelében és a kül- és bel
politikai helyzetről kiad>!t tá
jékoztatóban foglaltakat, felol
vasván azok szószerinti t~rtal

mát.
A választmány a felol va

soUakat örömmel ludomássul
veHe.

Beszámoló a nap

közi otthonról

Nemerey Péter a szervezet
müködéséről részletes beszá·
molól tartott és az eddig elérI
eredményekről tájékoztatta a
jelenlévőket.

Ismertette a Napközi Otthon
eredményes működésél és be~

jelentette, -miszerint Várme
gyénk illusztris Föispánja, az
olt közremüködött pedaaóCluso o
höJgyeinknek sajátkezüleg alá-
irt oldevelekllen fejezte ki kö
szönetét és elismerését. Az
oklevelek szeptember havában,
a pedagógus hölgyeink tiszte
letére rendezett estén adattak
át, amikoris a Napközi Otthon
működéséről .részletes beszá
molót is tartott Nemery helyi
elnök.

A Napközi OUhon fenntar
tása és müködáse a jövő évben
is biztositottnak vehető.

ne huzódozzék az aránylag ár
tatlan védöollásoktól és ami
fő, a legkisebb rosszullétesetén
is keresse fel az Ol"\'ost, hogy
idtjében megtehesse ö is a
szükséges óvóintézk eJéseket és
ezáltal megkiméJjük polgártár
sainkat és család tagjainkat egy
nagyobb járvány kitörésétől.

Igen fontos továbbá az orvos
állal adott utasítások szigoru
betartása, mert e nélkül bármi
lyen szépen kigondolt védeke
zési eljárás csak irott malaszt
marad és nem fog megvédni
bennünket ezen veszedelmes
fertőző betegségtől.

Dr. Szilágyi Ferenc
lll. kir. tisztio: ~os.

IlO -ai- sze e-
á i lése

Megindult a him·

zőlanfolyam

Nemerey Péter helyi elnök
bejelentette, hogya szervezet
égisze alatt egy háziipari tan
folyam indult meg, amelyen
30 résztvevő sajálilja el a bluz
himzés, ajour és egyébb him
zés müvészetéL A szakoktatást
két kilünő munkaerő látja el
és a munka a NEP szervezet
párthelyiségében, Szabadság-tér
5. alatt folyik. A szakoktatók
véleménye szerint, a tanfolya
mon résztvevők munuális ü
gyességi ől teHek tanubizonysá
got, örömmel és kedvvel dol
goznak és foglalkoztatásra ér
demesnek tartják. Az egyik
szakoktató olyan ügyes mun
kaerő, hogy munkateljesitmé-·
nyével napi 3.50-4 ar. P-ig
terjedő munkabért . képes el
érni. Igaz, 10 éves gyakorlata
van,amire azonban a mi mun
káslányaink is szert tehetnek,
hiszen foglalkoztatásukról - a
szervezet elnöksége gondosko
dolt és gondoskodni ·fog a jö
vöben is. Kezdetben boldogok
leszünk, ha polgártársnőink

teljesilményeikkel l.~ 1.50-2.
ar. P-ős munkabérl érhetnek
el, mely . a további gyakorlat
kapcsán csak emelkedni fog.
Eza kereset is megbecsülendö
azonban, mert jól tudjuk, hogy
ilyen munkabér többeknél az
egész család szerény megélhe
tését is biztosítja.

Megindult a szö

vőtanfolyam is
Nemerey Péter helyi elnök

bejelentette továbbá, hogy egy
szövőlanfolyam létesítése tár
gyában is előterjesztést tett és
erre a célra két drb. szövőgé

pet és 2 drb. szövöszéket igé
nyelt Főispán urunk Őméltó

sága utján. Ez II tanfolyam is

háziipari célokat hivatott szol
gálni és ezuton is kereseti le
hetőséget óhajt a szervezet az
azzal foglalkozni kivánóknak
nyujtani és biztosHanLKivána
tos volna, ha gazdáiok az in
tensiv kendertermelést is beál
lilanák gazdálkodásukba, hogy
a nyers anyag beszerzése ilt·
hon eszközölhető legyen.

A háztartásra 30
án jelentkeztek

Nemerey Péler helyi elnök
jelentést tett arról is, hogy a
Földmívelésügyi Miniszter Ur
Őnagyméltósága, előterjesztelt

kérelmére, a Szervezet részére
egy 6 hetes háztartási tanto
Iyamot engedélyezett, mely f.
évi december hó lB-án veszi
kezdetét. A tanfolyamra 30
hölgy jelentkezett, kik a tan
folyam befejezése után képesi
tett gazdasszonyi mivoltukat
ígazoló oklevelet kapnak. Több
résztvevőelhelyezése lehetetlen,
igy további jelentkezők rész
vételre nem szá.milbatnak.

A háztartási és szövőtanfo

ly~mok a Hartenstein-féle Kos~

sulhLajos-utcai házában. nyer
nek elhelyezést. Az épületet
dr. Christian Kálmán ügyvéd
közbenjárására, az Országos
Hitelvédő Egylet szegedi fiokja
díjtalanul bocsátja a NEP szer
vezet rendelkezésére. Az OHE
nemes gesztusáért és dr. Chris
lián Kálmán ügyvéd értékes
közbenjárásáért ezuton is há
lás köszönetét fejezi ki községi
NEP. szervezetünk elnöksége.

Vegyesek

Bejelentés tárgyát képezte
több egyéni kérelem elintézésé
nek ismertetése, melyek közül
több, Főispán Urunk Őmélló

sága értékes támogatásával ked
vező elintézést nyertek.

Nemerey Péter elnök beje
lentette, hogy az Ipartestület
szabószakosztálya tagjainak fog
lalkoztatása érdekében illetékes
helyeken interveniált és ennek
folyományakéIlt érdekelt iparos
polgártársaink máris közmunka
elvég7.ésére kaptak megbízást
és további megbízások juHatása
kilálásba helyeztetett.

Versenyuszoda

Nemerey Péter elnök - tudo
mására hozta a Választmány
nak, hogy két évvel ezelőtt,

Főispán Urunk Őméltóságának
egy verseny uszoda és strand
létesítése tárgyában előterjesz

tést teU, de ettől függetlenül
Dr. Sorbán Jenő járási főszol·

gabiránk is, ezen nemzetnevelő

és egészségügyi kérdés megold
hatása érdekében, saját iniciáti
vájából, a sziHtséges -lépéseket
megleHe s megvan a remény

arra, hogy az ő érlékes támo·
gatásával, ez az elgondolás
meg is valósul. Páratlan és sok
oldalu értékes tevékenységével
még igen sok problémát meg
oldani hívatalI és büszkék le
hetünk, hogy ilyen főszolgabi

ránk van, aki nemcsak az ak
ták tömkelegét intézi el az iró
asztalnál, hanem minden nem
zelépítö és sociális munkák
megoldásában teljes odaadással
bekapcsolódik, munkálkodik,
biztat, segít és irányít és min
den nemes tulajdonságai révén
mintaképe a közigazgat~si ve·
zető tisztviselöknek.

Gyoma-dévaványai
ut kiépitése

Tárgyaltatott a Gyoma-Déva
ványa és Gyoma-Turkeve kö
zötti trtaknak, műutakká való
kiépítésének kérdése és ezen
ügyekben Nemerey Péter elnök
a választmány tudomására hoz
ta, hogy ezen ügyeket állan
dóan evidenciában és felszínen
tartja és minden kínálkozó al
kalommal ezen utaknak fontos
ságát és szükségességét előter

jeszti. A Gyoma-Dévaványa
közötti utnak cca. 3 km. hossz
bani szakasza, értesülés szerint
a tavasszal kiépül, sőt arról is
értesült, hogy a tavasszal a
beHerüleLi sárrázók egyrésze is
munkába kerülnek, mely utób·
bi célra Alispán ur Ömél1ósága ,
a szükséges fedezetről máfÍs
gondoskodott.

Elszegődöttleven
ték részleges fel
mentése

G. Nagy László választóke
rülen elnök, gazdatársai érde
kében a leventeköleles ifjak
két hel enkén ti foglalkozás-já
rása tárgyában interpellált.
Nemerey Péter elnök ezen in
terpeUációra kijelentette, hogy
két hetenkénti felmentésre tör
vényesen rendelkezés nincsen,
azonban ugyaleventeköteles
ifjak, mint a gazdák érdekében
illetékes tényezőknél interveni
álni fog, hogy ez a kérelem
közmegnyugvásra kedvezően el-
intéztessék.

G. Nagy László kerülete el
nök és a választmányUtagok,
az elhangzot! jelentéseket, elő

terjesztéseket és felvilágosításo
kat örömmel tudomásul velték
és meggyözödést szereztek afe
löl, hogy NEP. szervezetünk
elnöksége - önzetlenül hasznos
és eredményes munkásságot
fejt ld továbbra is a köz és
egyének érdekében egyaránt.

Több tárgy nem lévén,elnök
lő Nemerey Péter, megköszön
ve G. Nagy László kerületi el
nök és a választmányi tagok
értékes hozzászólása il és szi \'es
türelmét, az ülést 5 órakor
berekeszteUe.
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A kirakodó vásár fejfájára !

A Ballai Legeltető Társaság
felszámolása

jó árúért, semmint pénzét si
lány árúért adja oda.

Hallgassuk apáink, dédapáink
hangzatos meséit a mult vásá
rainak színes világáról és őriz

zük meg, mint a mult idők

tovatűnő emlékél, de már tud
juk, hogya mi világunktól ez
az intézmény nagyon távol esik.

G.L.

MOST JELENT MEGr

John Roynton
PRIESTLEY

JÓBARÁTOK
(THE GOOD COMPANIONS)

NUly, emberi, humorában és szo
morusdgában egyformán csoddIa
tos regény. Boldog és hán}'a/oit
életű emberek taldlkozása. Igazi
jóbarátok története, akikről ug}'
éNzzük, hogy nekünk is jóbariÍ
taink. A kiváló író főműve; az

angol irodalomnak Dickens óta
egyik legszebb alkotása.

580 oldal. Ára 6 pengő,

egés21lcÍszonkőtésben 8 pengő.

SINGER és WOLFNER KIADÁSA

E hó 5-én reggel 2 órakor,
életének 78·ik évében meghalt
Szarvason dr. Haviár Gyula
kir. közjpgyző, m. kir. kor
mányfőtanácsos, a békési ág.
hitv. ev. egyházmegye örökös
tb. felügyelője, slb slb.
. Dr. Haviár' Gyula munkás

közéletű működésével nagy
megbecsülésben állott községé
ben, vármegyéjében és még
azon is tul. Ez a temetésén is
mélt~ kifejezésre jutott, mert
nemcsak Szarvas lakossága
vett azon részt, hanem sokan
a vármegyénk részéről és még
más megyékből i.s. A gyomai
járást dr. Sorbán Jenő főszol

gabiró képviselte a temetésen.
Az elhunytban dr. Haviár

Gyula gyomai közjegyző édes
atyját veszi elle eJ.

VAMCSERENAPLÓT
MALMOK RÉSZf.RE

szállí! :

HUNGÁRIA-NYOMDA
Gyoma, (Wagner-fatelep).

1nffii...iMI10_0

HIRDESSEN
LAPUNKBAN!

I!IU~~WIUUY\l\I.l!IU

F:-GVUla. I
elhaláíozása .

ii@§ií &R~ ED

Mi is volt hajdau a vásár.
Először ünnep, mert mindenütt
ünnepnapnak lartolták: öröm,
mert hosszu hónapok alatt fel
torlódott szükségleteket itt le
hetett IdelégíLni, elszakadt ru
bát, kabátot kicserélni; társa
dalmi esemény, mert a rossz
utak következtében a falu má
sik tanyavégen lakó rokonokat,
jó barátokat itt meg lehetett ta
lálni és'végül a szórakozás, amit
a lacikonyha és a vásár közeli
korcsmái nyujtoUak. Ami a
háztartáshoz és az embernek
mag~\nak kellett, csak a vásár
ban lehetett megtalálni és iH
kellett azt megvenni. Érthető

tehát, mennyire féltelte ezt a
sok jóval kecsegtető napot a
falu, tanya lakója az .időjárás
szeszélyétől és igy minden al
földi községben, mint Gyomán
is, szólás-mondássá váll, hogy
"Eső nélkül nincsen vásár",
mert előfordultaz is hébe hóba,
hogy vásárkor esett az eső.

Ma a helyzet megváltozolt.
A vásár lesülyedt,előszörgazda
sági jelentőségében. Nincs már
többé rá szükség. Ma már vá
rosi nívóju üzletek állnak a
vevőközönség rendelkezésére,
ahol válogatott sok gonddal és
jó izlésselösszeállított reklá
mok és fényes kirakatok izlé
ses formában nyujtják a vevő

közönségnek mind azt, amire
szüksége van. A kereskedelem,
amely állandóan fenttartja az
érintkezést a vásárlóval, fi,llyeli
annak izlését, sokkal jobban
tudja, mi kell a vevőnek, mint
az az ismeretlen vásáros, akivel
a vevő először és utóljára áll
szemben és akinek nincs más
célja, minthogy mennél drágáb
ban adja el silány portékáját,
amelyet csak olyan vásári áru·
sok részére készítettek, a~dk

egyszer akarnak a vevőjüknek

minél drágábban eladni.
Példátlan alkudozás után,

veszekedés, méreg és kár min
den vásárnak a következménye,
míkor összegyüjtött szerény
filléreket olyan dolgokért kel
lett odaadni, aminek haszná·
lati értéke semmivé vált a si
lány minőség, a helytelen ki
választása vagy a kiválasztott
árú helyett csomagolt silányabb
árú használhatatlansága miatt.

Községünkben, ahol ma már
olyan nagy városiasan felsze
reH üzletek állnak a vevőkö

zönség rendelkezésére, mint
amilyen a környék egyetlen
nagy községe, sőt szomszédos
városai is irigyelhelnek méltán

. meg, idöszerüllenebbé leH a
kirakodóvásár intézménye. Sőt

maga a helybeli község kifino
mult izlését ma már a vásári
nívó ki sem elégíti, mert hiszen
a vásárló közönség mindinkább
tér be az állandó üzletekhe

történtek szájról szájra jártak.
A kirakodó vásárokkal kap

csolatban áll fent a fenti elgon
dolás, amennyiben ma, a fejlett
termelés korában, amikor a ke
reskedelem tökéletesedése min
den időben minden igényt ki
tud elégíteni, mégis a mult
kapcsolatai alapján a vásérok

nak a népnél olyan vonzó ereje

van, amit a modern keres
kedelem drága reklám eszkö
zei is nehezen tudnak ellen
sulyozni.

hozam csekély értékét még az
is, hogy Gyoma és Endrőd

községtől olyan távol fekszik a
birtok, hogya széna hazafuva
rozása is tetemes l{öllséget
jelentett.

Az is hozzájárult a felszá
molás megszavazásához, hogy
a társaságo I legeltető minőség

ben nem lehetett tovább meg
hagyni a nélkül, hogy a ren·
delkezések szerint meg ne ala
kuljon alapszabályszerü legel
tető társasággá. A kötelező fá
sitással l{apcsolalban jelenté
keny területü fásitásra is köte
lezték a társaságot. És legfő

képen és végeredményben: a
rés7vényesek nagyobb része
nem kapott a birlokból olyan
jövedelmet, hogy az előirt költ
ségeket érdemeseknek tartoLták
volna viselni és ebben a gaz~

dálkodásban tovább is meg
maradni.

A felszámolás elhatározásá
nál a közgyülés kikötötte, hogy
a birtok holdjáért legkevesebb
300 pengőt kell elérni. Ha ezt
az összeget a maradni akarók
biztositják, akkor semmi· sem
áH utjaban egy uj alakulat lé
tesitésének és ez vegye meg a
felszámolni szándékozók rész
vényeit és ebben az esetben
maradhat minden a régiben.

Dr. Sorbán Jenő főszolgabiró

megteszi jelentését a főispán

nak és ha egy komoly alakulat
kivánna tovább is foglalkozni
a ballai legeltetési terület meg
tartásával, hisszük, hogy a fő

ispán segítségét is megkaphat
ják a megvételhez hiányzó
összeg megszerzéséhez.

Ehhez azonban csak ugy
fogjanak hozzá az uj alakulat
megszervezői,ha a felszámolást
elhatározók érdekeit is megér
tik és nem gyülölséget és ha
ragot visznek az uj alakulásba,

hanem kölcsönös megértéssel

egyeztetik össze az érdekeket.

Vannak intézmények, ame
lyek mint árnyék követik az
embert Születésük mindig
valami szükségszerűség ered
ménye, de jelentőségük elve
szett és csak mint a mult
tradicionalis ·emléke élnek még
az emberek lelkében. Hogy m.a
még állnak, léteznek, tengetik

halódó életüket ,csupán annak

az apáról fiura szálló nim
busznak köszönhetik, amilyen
élményt, társadalmi eseményt
hajdan jelen!eltek és az ott

A' mult számunkban már
emlitést tettünk, hogya Ballai
Legeltető Társaság elhatározta
felszámolását és a felszámolás
intézésére megválasztott bizott
ság már meg is kezdte . mükö
dését.

Tudni kell, hogy e társaság
nem a törvények előh-ása sze·
rint megalakuH legeltető társa
ság, hanem egy közkereseti
társaság, amelynek 600 hold
közös birtoka van, amelyet a fel
számolással áruba bocsátanak.

Ezzel a felszámolással kap·
csolatban vitéz dr. Ricsóy-Uh
larik Béla .főispán' megkérte
dr. Sorbán Jenő főszolgabirót,

tájékoztassa őt ennek a 'Legel
tető Társaságnak helyzetéről, a
felszámolás okáról és ha mód
van reá, meg kell akadályozni
a társaság felszámolását

Tekintettel a főispán érdek
lődésére Tápay Károly társasá
gi elnök távollétében vitéz Vá
ry József, a felszámoló bizott~

ság elnöke szerdán este 6 órára
a községházához összehivta a

.társaság intézőbizottságáL Erre
az összejöveteire dr. Sorbán
Jenő föszolgabiró és dr. Thaisz
Lajos gazdasági felügyelő is
elment és meghallgaUák az in
tézőbizottság tagjait a felszá
molás okáróL

Nem titok, hogy a Ballai
Legeltető Társaság részvénye
sei között többen vannak olya
nok, akik a részvényeik ará
nyában nem tudtak elég álla
tot kiLeimi a legelőre~ Az is
tudott dolog, hogya legelő jó
szággal be nem töltött járáso
kat esztendőnként szénakaszá
lóul osztják ki a járások tulaj
donosai között. Itt sem talál
ták meg a részvényesek a szá
mitásaikat, mert mondhatnánk,
10 év alatt csak egyszer akadt
egy jó szénatermés és bizony
9 éven ál nagyon kevés és si
lány minőségü szénát tudtak
hazahozni onnan. Tetézte a
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Szerkesztésért és kiadásért feJeln~ :
WAGNER MÁRTON.

Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
Felelős üzemvezető: Wallach Mihály.
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Sorsjegy árak:

Egész: ar. P 3.-
fél: ar. P 1.50.

Sorsjegy kapható minden oszfálysors
jegyföárusílónál, dohánylözsdében. Pos
tai rendeléseket a pénz előzetes be
küldése után azonnal teljesit a m. kir.
Pél17ügyigazgatóság, Bupapest, V.

Szalay-utca 10.

A nyeremények számát és
összegét jelentősen felemelték!
A székesfővárosi m. kir. Pénzügyigaz
gatóság felkéri az igen tisztelt Közön
séget, hogy aki a eimére küldöt! állam
sorsjegyet megtartani óhajtja, annak
árát a postatakarékpénztári befizetési
Iap felhasználásával mielőbb egyenlitse
ki. Aki a beküldött sorsjegyet nem
kívánja megtartaní, szíveskedjék azt a
a mellékelt portómentes küldésre jogo
sitó válaszborilék felhasználásával visz
szaküldeni oda, ahonnét érkezeIt. AL
állami sorsjáték jótékony céll szolgát
s aki a meglartani nem kivánt sors
jegyet azonnal vissza nem küldi, a

jótékony célt károsítja meg.

nák. Féja Gézáék tehát láthatják,
hogy milyen jó s ·olgálatot let
tek - lla jóhis7el1lŰen is - nem
annyira hadjuknak. de ellenséges
szomszédainknak.

69. m. kir. jótékonycélu állami
sorsjáték 18.729 nyeremény,
275.000 ar. pengő értékben.

Főnyeremény:

40.000 ar. pengő.

Nyeremények:

20.000 ar. P.
10.000 ar. P.
2-szer 5.000 ar. P.
4-szer 2.500 ar. P.
6-szor 2.000 ar. P.
20-szor 1.000 ar. P.

stb. nyeremény, melyeket mind
készpénzben fizetnek ki.

Huzás december 3.-án.

A lefoglalt le6ny. Egy érce
kes per kapcsán veti fel a cser
benhagyott. hitegetett leány mé
lyenszántó problémáját Tápay
Szabó László dr. egyetemi rend
kivüli tanár Tolnai Világlapj I uj
számában. Érdekes fejtegetésében
tanácsot ad a fiatal leányoknak
jogaik megvédésére. A legkíválóbb
magyar irók novelláin és a nagy
szerü folytatásos regényen kivül
közel száz pompás képet talál az
olvasó a llépSZelű képeslapban.
Tolnai Világlapja egy száma 20
fillér.

A modern Japán eg~ik leg
nagyobb zeneszerzője nyilat
kozik hazá'járól a Délibáb uj szá
mában, amely nagy terjedelemben
és gazdag tartalommal jelent meg.
Pompás illusztrált rádióműso

rokat, egyfelvonásos színdarabot,
premierbeszámolót, színházi piety
kákat. nag) s~erü filmrovatot és
több mint száz szebbnél szebb
képet talál az olvasó a népszeril
szinházi képeslapban. A Délibáb
egy száma 20 filér.

vel kezdödik. A nyugdij jogosull
sága 15 szolgálati év után ~el

dÖdik. Ezulán minden szolgálati
év 2%-01, 20 év után 2.5%-ot,
30 év után 3010-01, 40 év után
2.5%-ot számítanak. Tehát az álla
mi tisztviselő 64 éves korában
mehet nyugdíjba.

A téli szegényakció Német
országban október IO-én kez
dődött meg. Ezen a napon min
den német állancpolgár csak egy
tál ételt eszik ebédre. A megta
karitott összeg a segély céljaira
megy.

A spanyol vörösök közelí ve
reségével már számol a világsajló.

Husz millió nemes valutát kapunk
az idén kiszállitásra kerülő, hét
és fél millió mázsa tengeri ellen
érlékéül.

Dobszóval hivták lakoda
lomba az egész kÖrséget egy
hevesmegyei faluban. A vendégek
megeltek: egy tehenet, egy sertés!,
150 csirkéi, 70 kacsát. 3000 to
jás·, 300· kg. lisztet, 100 kg, zsirt.
3000 lit. bort.

Békésen a hatóság nem hagyta
jóvá a hentesek és mészárosok
közösen megál la pi toll egységárail.

HajduszoboszIó gyógyfürdő

az idén rekordot honyolított le.
A fü, dőt 30. 500 vendég velle
igény br. Ez 33% os emelkedést
jelent, a tavalyi évhez képest. A
fürdőiizem bevétele 233 804 P.
volt Nem számítva. amit a falu-

. ban hagytak a vendégek A fürdő

vezetősége látva ezt az eredmény!,
elhatározta, hogy ujhól bővili az
üzemel. Berendezkednek téli üzem
re is. HullámfÜrdőt, gyógycsarno
koto csónakázó tavat építenek. A
városban kiadó lakások is nyil
vántartás alá kerülnek.

A "falukutatók" könyveit
Romániában nagy örömmel fogad
ták, amint azt a román ujságok
ból megállapithatjuk. Boldogan

ujságolják, hogy Magyarországon

parasztforradalom lappang. ami

nek kilörését persze ők nem bán

Az utolsó évtized legnagyobb ame
rikai könyvsikere ez a hatalmas
regény. (Amerikdban egy év alaff
másfél millió példány kel! el.)
Áradó meséje magával ragadja
az olvasót. A regény hösnőjének

SearleU O' Hara-nak élete mint
ha egy kicsit a mi életünk is vol·
na, sorsa a mi sorsunk. Megje
lenése világraszóló szenzáció volf.

920 oldal. Ára 8 pengő,

egészvászonkötésben 10 pengő.

VÁSÁR

MOST JELENE MEG!

Margaret

MITCI·I.EI"L

ELFUJTA A SZÉL
(GONE WITH THE WIND)

Friss szélben lengő szines sátorok. Hirtelen lett tarka
város. Hangos uccáitokban nyüzsög a nép. S amire mi,!
dig vágyva vágytunk, oit van jelhalmozva garmadába. Es
a hangja hiv: vegyél meg, én, csak én kellek néked.

A vásári nép. mint balga gyermek hallgat a hivó sza
vakra és minden kincsét szerteszórja. Vidáman ül a hinta
lóra s, búját jelejti zeneszóra.

Am estére mindennek vége. Lába kerekedik a tarka
városnak, hült helye a sok szines mézes szivnek. Olt ál
lunk ~ijosztva, sötétben.

Elet! Te szines tarka vásár. Friss szélben - lengő kez
detén, hej, mennyi vágyunk igéred. S hogy hisszük, minden
a mienk lesz. Egy rövid nap tart az igéret, . .. oh tudjuk
már, hogy mi az élet. W-né

SINGER és WOLFNER KIADÁSA

Előléptetés. Roknics György
. örnagyot november ebejével al
ezredessé lép'ellék elő.

Endrőd uj postamestert kap.
Kaposi MárIon endrődi postames
tert - saját kérelmére - Med
gyesegyházára helyezték át. Utód·
ját még nem nevezték ki. tehát
még egyelöre ő vezeti az endrő·

di postát

Meghalt MacDonald voll an
gol miniszterelnök. Tanulmány
utra indul! Amerikába, s a hajón
halt meg 71 éves korában.

A mezőgazdasági Kamarai
Kirendeltség november első nap
jaiban megkezdte müködését Bé
késcsabán Irányi u. 2. szám alaH.

Uj őrlési rend a malmokban
A 48 órás munkahetel a malmok- .
ban is bevezellék november l-től

kezdvf'. A malmok reggel 8 órá
tól este 6 óráig tartanak nyitva.

A készülő uj nyugdijtör
vényről a következőket lehet haJ
lani: A nyugdijigény a 24. életév

OZIBANAPOllÓ

Kedden, nov. 16-án három elő

adás lesz, amelynek teljes be
vétele a gyomai szegényeknek

lesz ki fizetve.

Tabáni orgonák
Az egyetértés olvasóegylet

vezetősége ismét Lizonyságot
tett vezetésre hivatottságáról
azzal, hogy progammjába veHe
mükedvelő előadások tartását.
Dicséretet érdemelnek ezért az
elhatározásáért, hiszen az egye
siHeti életnék talán egyetlen
más ténykedése sem szolgálja
a közmüvelődést olyan nagy
mértékben, mint a mükedvelő

előadások megrendezése.
A november 7-én, a Zöldke

reszt javára, előadott Tabáni
orgonák cimü operett előkészi

tésénél még nagyobb anyagi
áldozaUól sem riadtak vissza,
hogya régi és uj díszletek fes
tésével és egyéb tárgyak be
szerzésével is biz/osabbá és
kellemesebbé tegyék a darab
sikerét. Betanilásra megnyerték
Benke Mártont, az ismert mü-

I kedvelő specialis/át, akinek
hozzáértő munkája és maga
kreálta táncai mindenkor a
legszebb siker biztosítékai.

A gördülékeny elő"dást fö
ként a hozzáértő betanHás és
az összhangzatos, lelkiismere
tes szereptudás jellemezte.

A primadonna szerepét Bácsi
. Matyó játszotta. Kellemes hang
ja és szép játéka nagy tetszést
keltett. Partnere Kéri Lajos 1.,
aki Körösházi István szerepé
ben kifogástalan vol t. Mind
ketten sok tapsot kaptak. De a
darab igazi fénypontja Gyeb
nár Ferenc, Kéri Pirike és
Imre Zsigmond együttese volt.
Minden szavuk, minden moz
dulatuk ujabb kacagást válto It
ki a nézőkből. Imre Ferencnek
is bőven kijutott a lapsból, de
jó is volt az urasági inas sze
repében. Nagyon tetszett még
és emelte a darab nivoját Dá
vid Tinike, Vavró Erzsike,
Pethő Pirike, GöUer Magdus,
Lévai László és Jószai Sanyi
j átéka. A keretet Magyar Gizi
ke, Kiss Irénke, Domokos Esz
tike, Katona Irénke, Kegyes
Mihály, Kéri Zsiga és Kéri La
jos ll. egészítették ki. Karmes
ter Farkasinszky Gyuszi voll.

A darab szinrehozása körül
sokat tevékenykedett Csaki
József egyleli jegyző. A regge
lig tartó tánc vidám hangulat
ban ért véget Az előadást köz
kivánatra megismétlik. B.
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Korona Hangos Mozgó Endrőd

" 29.80

" 21.60

" 17.-

Férfi-raglán

Férfi-esőkabát

férfi-öltöny

Modern ebédlö szob"butor eladó
Zrinyi ulca 57. l-l

Arany János utca 22 számú ház
kedvezó fizetési feltételek mellett örök
áron eladó.· 2-1

Szép 9yUmölcsfaoltványok kap
hatók Zöld Péter államilag elknőrz.ött

faiskolájából Kosuth Lajos ut 22.
3-2

Gróf Tisza István ut 34 számu
ház elaaÓ. Érdeklődni lehel ugyanott.

3-2

Magas foku, zamatos rizlingbor
literenként 40 fillérért kapható Ke
rekes Károly borkereskedőnél.

A vadnyulbort darabonként 20 fil
lérért vásárolom. Minden egyébb bőrt

11 legmagasabb napiáron Spí!z.er Dezső

toll és bőrkereskedő. x-7

Férfi-átmenetikabát " 33.-

Publikáció

Férfi-gazdászkabát ,,30.~

SZABO BÉLA
.tiszakürti szöllögazdaságábal'l

közvetlen kővesut mellett nagyobb
mennyiségü fehér faj borok és finom jó
pálinkák mérsékkelt áron kaphal6k.

Keresek megvételre komplett fel
szerelve borszivógépet és röglörő gyű

rűs hengert és lógereblyét. 3-1

~UUUUUU~UUUUUUUUtiti~ti~

IFérfi-átmenetikabát p 25.80

férfi-Bocskay kabát " 64.
szörmegallérral

Férfi-bőrkabát " 47.-

Eladó: 78 kat. hold prima szántó
nagy gazdasági épülelekkel, gyümöl
csössei, 80.000 pengöér!. - 40 I;at.
hold modern épületekkel mintegy 800
20 éves akácfával kőrülvéve 60.000 P
ért, község/ől 3 km-re. - Eladó pó
halmon 23 kat. hold szántó 20 hold
szántó és egy tiz holdas szántó ked
vező fizetési feltételek mellelt. - 2
hold maglárJaposon 2200 pengőért. 
7 kat. hold pusári szántó 4500 pengő

ér!. - 2 kat. hold szöllös és gyümöl
csöskert 8000 pengöért. - - Gróf Tisza
István uton egy 2 úob:\s családi· ház.
2500 pengöér!. - Horthy Miklós uton
4 szobás üzletház Hősök Emlék uJján

-2 szobás cserepes pados lakóház 3000
pengöért. - Mátyás kir. ulon 4 szo
bás üzletház 5500 pellgőérl. - Eladó
egy Remington és egy YOST irógép,
érdeklődni lehet Izsó Balázs ingatlan
közvetílőnél. Gyoma Horthy Miklós ut
Telefon; 50.

-
férH-sportzakko-

nadrág" 32.-

KULPIN DIVATHAz

IFérfi- és. Fi~készruha-osztályaI
BEKESCSABA

érk. 600
ind. 610

érk. 17_55

t 17.34

16.38

14 00

ind. 13 5o

Berellyóujfaluba P 5.10.
" P 950.

madtak, mivela játékos nagymérvű iro-I
dai elfoglaltsága miatt a CsAK uté'bbi
ed/ésein nem vehetett részt s az uj in
téző emiatt nem állitotta be vi!sárnap
a csapatba. Egyébként közöljük, l10gy
Cs. NagYl11k a CsAK·tól v~I,) 111egvá
lásacsaknem bizonyos s amennyiben
ez bekövetkezne, ugy Cs. Nagy anya
egyesüleIéhez, a GySe-hez fog vissza
térni, ahol 6 hónapi várakozási idő le
telte után, tehát május l-tól kezdve
már ujra játszhatna.

Csütörtökön indult utnak a DLASz
válogatott. Ma 13án Baselben, 14·én
Reimsben, 20 án Párisban, 21·én pedig
Bordeauxban játszik és 22 én indulnak
haza. A csoportot Adorján alelnök és
Boross kapitány kiséri, de kimegy, sa
ját költségén Venk Ferencz társelnök is.

Anyakön.",-"i hirek
A gyomai anyakönyvi hivalal

könyveiben okI. 20-tól nov. ll-ig
a következő bejegyzések történtek:

Születtek: Dobó Lajos fia, L~-.

jos. ref. TÓlh István leánya, Mar-·
gil, ref. Szendrei Balázs leánya,
Irén, ref Veres juliannának leá
nya, Piroska, ref. Bartik József fia,
józsef, ág. ev. Hegedűs jános le
ánya, Anna, rk. Nyiri Lfljos leá
nya, Irén, ref. Homok István leá
nya, Anna. Teréz, ref. Imre János
fia, ferenc, rk. Ádám Bálinl leá
nya. Piroska, rer.

Házasságot kötöttek: K Szi
lágyi Lajos Ágoston Erzsébettel.
Cwlák Károly molnársegéd Kiss
SArával. Pápai Gábor Sándor
Rozáliával. Bohák Imre Sztan
csek Máriával. Badon Dániel
Andor JuHannával.

Meghaltak: Bagi Eszter 10
éves. ref. Ozv. Papp Zsigmondné
69 éves, ref. Gönczi Mária 5 éves,
ref. Balla Mihályné 31 éve" ág.
ev. Pfeifer Mihályné 31 éves ág.

. ev. Nagy Jakabné 65 éves, ág. ev.

Gyoma község októberi
népesedési jelentése:

Születés 20, halálozás 14, ter
mészetes szaporodás 6, házasság
kötés 10.

Gyoma- halmagyi Olvasókör és Perjés.

Endrőd templom-tér
Gyoma "
Szeghalom p_ ll.
Beretty6ujfalu p. u. .

községháza

P 2.30.
P 4.-.

6)0 ind.

6.
36

~7.27

857

9.03 éTk.

Menet-jegy: Szeghalomra
Menettérti-jegy:

Feltételes megállóhely:

tányJásra fog lalálni, és sikerre
fogja vezeini azt az ahciót. mely
nek végeredményben az a célja.
hogya helybeli lakosság széles ré
tegei számára megkönnyil~e azon
elönyöknek elérését, amelyeket a
villamosvilágitás mini ku!turté
nyező elvitá1 hatattan módon ma
gában rejl. Az akció-hét pontos
ideje falraga< nkon lesz meghir
detl'e.

PORT
November 14-én a II. oszt északi

csoportjában már nem lesz bajnoki
mérkőzés.

lapunk f. évi szeptember 19-iki
számának "Alszövetségi nap" c. cikkére
vonatkozólag, a DLASz elnöke, dr. Gi
dófalvy Pál levelet intézett a Gyomai
Vjság szerkesztőségéhez,:melybenrész
letesen tájékoztat bennünket arról, hogy
nem az Alszövetség, hanem az intéz
kedő szervek hanyagságán mull csak,
hogya JI. oszt. egyesületek a jelzeit
napon meccs nélkül maradtak. Az el
nök úr tájékoztató sorai! lapunk szűk

terjedelménél fogva nem közölhet jük le,
azonban a cikknek a tett alszövetségi
intézkedésekre vonatk07o részét kés7:
séggel visszavonjuk.

Dr. Juhász-Nagy Bélának, Frierl
TibOr GySC ját~kos ellen, amatörvétség
miatt tett feljelentését a mult vasárnap
tárgyallák Gyomán. A OLASZ részéröl
dr. Uhrin András alelnök jelent meg,
rajta kivül jelen voltak még dr. Juhász
Nagy Béla, Fried Tibor a fried édes
atyja, Kolozsi László DSE-intéző, Vilek
Béla DSE jétékos, Farkas ígnác szer
táros, továbbá Imre Lajos és Kiss ÁkClS
GySC pénztárnok.

Atárgyalás folyamán bizonyitást nyert,
hogy Fried, a GySC-töl játékáért soha
s e m m in e mű ellenszolgáltatást nem
élvezett. A további tárgyalásokat Déva
ványán fogják megtartani, amikor is a
dr. Juhász által bejelentett ujabb-tanu
kat is kihallgatják.

Nagy meglepetést keltett sportkö
rökben, hogy Cs. Nagy Gábor, a CSAK
jeles játékosa nem vett részt csapata
mult vasárnapi mérkó7:ésén Mint meg
bizható forrásból értesülünk, Cs. Nagy
és a CsAK között néztteltérések tá·

Endrőd -Oyoma-Szeghalom-Berettyóujfalu:

"MAvAUT" T É L l AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. október 3-tól 1938. május 14-ig.

Gyoma-Endrőd:

ind_ Gyoma p. u. .
érk. Endrőd templom-tér

Viteldij: 50 fillér.

Endrőd-Gyoma- Püspökladány- Debrecen:

6.10 ind. Endrőd templom:tér érk. 17.50

6.
36 I Gyoma " . t 17.

32

7.28 Szegh;;llom p. u. . 16.38

8.42 'ff Püspökladány . 15.23

9.19 l HajduszoboszIó . . . 14 43

9.>5 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 14 10

Menet-jegy: Endrödre -.50 Menettérti-jegy: Endrődre -.80 P
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus1.OboszlÓra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti-jegy:" P 4.-. P 10.50. P 12.50'

•••••••••••••••••
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(DRÁGA KINCSEM)
~ - • ~ 1:1Lgy !iiZl.neszno

kalandjai.

fŐSZEREPLŐK:

RökkMarika, Hans Söhnl<er,
leópoldine Konstantin, Genia

Nikolajewna, Sima Oszkár
Alfred Abel.

Nagyon érdekes és bonyodal.
mas történet, elejétő! végig
roppant lenyűgöző műalkotás.

HAJÓK
VESZÉLYBEN

életmentés a tengeren.

Magyar Világhiradó

MO

A. GyoJnai Villa~
II 11.....·" h tJnOSInU d.n..t:J.O- e e

Az Első Budapeslí Gőzmalmi

RI. Gyomai Telepe elhatározta,
hogy villamosvilágifásnak minél
S2 élesebb körökbe n való népsze
rUsitése érdekében a közeljövőben

ugynevezeH akció-hetet rendez.
Ennek lényege abban áll, hogy
azok az uj előfizetők. akik fogyasz
tási készségtiket ezen akció-hét
folyamán jelentik be a Villamos
Műnek és kötelezik magukat, hogy
legalább egy teljes évre egyfoly
tában a Villamos Mti fogyasztói
lesznek, fogyasztási idejük első

fél é\ ére a világitá~i egységárból
50 % engedményt élveznek.
Amint érte~ülünk, a helybeli vil
lanyszerelő cégek is csatlakomak
az akció-hét propagálásához, és
az ezen idő alaH jelentkezöfogyasz
tóknak a szerelés, illetve annak
fizetési módozatai tekintetében
ugyancsak jelentős előnyöket bizo
sitanak. Hisszük és reméljük,
hogy ugy a villamosáram szolgál
tató társaság, mint szerelőiparo

soknak ez az előzékeny gesztusa
az ui villamosfogyasztó közönség
körében kellő visszhangra és mél-

r-.........-.IIIIII.-..-..-..,

I Értesitem Gyoma és vidéke t. i
i

közönségét, hogy bármilyen cse- i
rép, vagy csempe kályhák ké
szitését vagy a meglévö \l'ályhák

~ átrakását vagy takaréktüzhelyek i
, készítését elvá Ilalom felelősségi mel!ett a legjobb kivitelben i..
~ Bartolf Mihály vállalkozó
~ Gyoma, IV. ker. Bocskay u 19. i
! 2-1 !L...........-.-lllil1..-__.J

1937. november 14-én
vasárnap 6 és fél 9 órakor.

RÖKK MARiKA
.N AGYSIKERT ARATOTT

fILMJE

SZÍV
ELADÓ
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ElÖFIZETESI ÁRAK:
Negyedévre 1'30 P, fél évre 2-60 P, Egész évre 5'20 P.

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

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

Felelös szerkesztli: WAGNER MÁRTON
SzerkeszUiség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNY01'VIDA
G y o '1'1 a. Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) l CIlI. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén ~ százalék kedvezményt adunk.

Gazdagabbak leszünk...

aross zöv tség
nagygyü-lésePécsett

A
SZE ÉS ANNAK

ÁPOLÁSA
A látás érzékszerve a szem.

Ezt a csodálatos fínomságú ér
zékszervet a természet igen
bölcsen különféle védőkészü

lékekkel látta el. Maga a szem
golyó a koponyának csontos
üregében El szemgödörben fek
szik és fínom izmok segítségé
vel forgatható minden irányban.

A szemhéjak védelmezik a
por és egyébb idegen testek
bejutása ellen, merI önkén
telenül is behunyjuk szemün
ket, ha valami idegen test ké
szül belejutni. A tulságos erős

fény ellen is védik a szemet a
szemhéjak, mert ilyenkor ösz
szehuzódnak. A szemhéjak belső

nedves felülete, a kötőhártya

a könymirígy váladékával ned
vesíti a szemet.

A pillák szintén a portóI vé
dik a szemet, a két szemöldök
pedig nemcsak dísze az arcnak,
hanem arra is való, hogy a
homlokról lecsurgó izzadtságot
feltartóztassa. A szemgol)'ón
több" hártyát különböztetünk
meg: a legkülső fehér, át nem
látszó réteg az inhártya, ennek
elülfekvő folytatása az áLlátszó
szaruhártya, az inhárlyán belül
van li feketére testelt érhártya,
amely vérrel taplálja a szemet.
Az érhártya látható része a
szivárványhártya, amely külön
böző színű, majd kek, majd
szürke, majd feketés barna.
A szivárványhártya közepén
lyuk van, ez a szembogár, más
néven pupilla, amely a sötétben
kitágul, világosságban megszű

kül. Az érhártya belsejére van
feszítve az ideghártya, amely
a reá rajzolódó képeket meg
érzi és érzéseit a látóidegnek
átadja. A szivárványhártya mö
gött lévő kettősen domboru
szemlencse a szem legfőbb

fénytörő közege. A szemlencse
előtti csarnokvíz és a mögötte
lévő üvegtest szinten a szem
fénytörő közegei.

A látás úgy történik, hogy a
tárgyakról jövő fénysugarakat
a domború szaruhárlya és a
lencse összegyűjtik s a tárgyak
képét az ideghártyára rajzolják,

tést máris megtanulhatjuk,
amig az öntözéshez jutunk.
Kápráztató lehetőségei vannak
a kisgazdának ebben.

És ha a már beszédtárgyát
képező gyárakat is itt állitják
fel, amelyekben feldolgozhat
juk a termelvényeinket és téli
munkát adhatunk a munkása
inknak, nemcsak a földek ára
ugrik tel holdankint többeze
pengöre, hanem mindenkinek
lesz jövedelme, aki dolgozik
és a jövedelem nyomán jólét
és megelégedettség lesz.

Ilyen lesz az életünk, ha
okosan éljük azt.

A Baross eszme hatalmasan terjed

Vasárnap Gyulán alakul meg
a Baross Szövetség fiókszervezete

- Nekünk előjogunk van a
Dunamedencében, amint elől

jártunk az áldozatban és a fáj
dalomban.

- Magyarország az energiák
országa. Nem kard csörtetésre,
ffázisokra van szükségünk, ha
nem csendes, okos magyar
munkára. Erre neveljük az if
juságot, hogy ők arassák le azt
a termést, amit mi elveteUünk.

A Baross Szövetség óriási
megmozdulás a magyar ipar,
kereskedelem, gazdasági élet
megmagyarositására. A magyar
szellem, magyar tőke és főként

az öntudatos magyar fogyasztó
közönség megteremtésére. Fel
becsülhetetlen érdemei vannak
máris. Érdeklödjünk és lép
jünk be ebbe a szövetségbe
mi is, erkölcsi kötelesség,
anyagi érdekünk egyaránt.

Holnap Gyulára érkezik
Ilovszky János országos elnök,
Temesváry László fővárosi bi
zottsági tag és Lányi Árpád
ny. ezredes és az alakuló gyü
lésen Horthi Béla megválasztoU
elnököt beiktalják ünnepélyes
keretek között.

Nagyszabásu mozgalom szin
helye volt vasárnap Pécs vá
rosa. Budapestről különvonat
vitte le a Baross Szövetség ve
zetőségét és a sok barátot, EI.

Dél- Dunántuli testvérek láto
g~tására és az eszme terjesz
tésére.

A Dunántul csodálatosképen
hamar megértelte a Baross
szövetseg céljál, élénken csat
lakozott ehhez, ugy, hogy oU
már népes helyi szövetség
müködik.

A Szövetség fővédnöke, vitéz
dr. József Ferenc őfensége ·be
szédéből a tisztán látott nemes
célok bátor és határozott
elénk I árása hangzott.

- Az egyik Baross munka:
a nemzet életszinvonalának
emelése, mert ez a háboru
óta annyira lesüllyedt, magával
rántva civilizációt, eszménye
ket.

- A pályákat meg kell nyit
ni, ugy, hogy ne legyen lené
zett foglalkozás többé. Ne jáIsz
sza senki az urat, mert ez
nem uri tempó. Az az igazi
úr, aki a saját hivatását dere
kasan betölti és megbecsüli.

találni a neki való foglalkozást
és a neki való jövedelmet. És
ezt maga végezheti. Az élel
mese a gyümölcstermesztést is
folytatja majd, azonban itt a
Schulek Béla főmérnök szövet
kezeti elgondolása lesz a he
lyes kisgazda gyümölcster
meszlése.

És különösképen állat, állat
és ujra csak állat tenyésztése,
mert az öntözésh~7. trágya, trá
gya és mindig trágya kell.

A belterjes baromfitenyész-

Aki hétfőn délután meghall
gatta Békéscsabán dr. Freytag
Ferenc mÜszaki tanácsos elő

adását a Körösök hajózhatóvá
tételéről, a nagyobb mérvü
viztárolásokról és ön1özési le
hetőségekről, az képzeletben
kibontakozva láthaUa a Körö
sök menténe1terülő és vég
nélküli gyümölcsösök és a bel
terjes vizgazdálkodással folytat
ható ferületek gazdag sorát.

Immáron ötven esztendeje,
hogyaKörösöket szabályoz ák.
Azóta a Körösmenti lakosok a
Körös vizének semmi hasznát
nem vették. Söt néha-néha ár
vizzel fenyegették, sőt néha
meg is tették a Körösök egyike
másika, hogy kitört a medré
bő.J. és nagy kárt telt. A két
part közötti részt csak nagy
kerülővel lehetett elérni, tehát
bosszantó akadályt képezett a
folyó. .. Minden nyáron ki
méletlenül elvámo1ták a Körö
sök az ember-adót. Sertésvész
esetéo fertőző országutat usz
taUak abedobott hullákkal ...
És igy folytathatnánk ...

Ha minden· a szárnitások
szerint halad, 1939-ben már
elkészül a szentandrási duz
zasztó és akkor megindulhat a
hajózás és öntözés.

A hajózás egyszerre fog men
ni, ahhoz már van elég szak
értő. De nem ugy az önlözés!
Ehhez is vannak szakér
tők, azonban ezt előbb meg
kell tanulni minden gazdának
is, aki foglalkozni akar vele.
És iH fog majd érvényesülni a
szorgalmas tanulás, kisérlete
zés és igyekezet.

Nehogy azt higyje valaki is,
hogy a zzántómüvelésü ter
mesztést egyszerre abbahagy
juk és csak bolgárkertészetet
lesz érdemes fol;.:latni. Dehogy!
Azt hiszem, a legkevesebb lesz
a ma ismert bolgárkertészeti
termesztés. Talán megmarad a
paprika és szaporitják a para
dicsomot, de ezeket aztán
csakugyan nagy mennyiségben.
A tömegtermeszlés a magier
mesztés lesz. Ebben az irány
ban fogja a kisgazdánk meg-
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zuk: \Vagner Márton 3.-, Dr.
Kovács János 1.-, Hekele Lász
ló 2.-, Nádudvary Mihály 2.-,
Nagy Lajos 1.-, Dr. Messinger
Albert 3.-, G. Nagy Lászlóné
5.-, vitéz Váry (Wagner) Jó
zsef 3.-, Csermák Kálmán 2.-,
Dr. Legeza Tibor 2.-, Bedö
Imréné 1.-, Glück László 1.-,
külön adományok 23.-, Zöld
Sándor 1. -, Dr. Sorbán Jenő

2.-, Csapó Lajos 1.-, Elu'mann
Ernő 1.-, Kiss István· 2.-,
Máday Aladár 5.-, Dr. Szilágyi
Ferenc 5.- P.

AZ ÉLET

Köszp,rrfsük'
egymást

A Vitézi Szék egy igen bölcs
rendelkezése látoH napvilágot
a napokban. Kötelezi a vitéze- .
ket, hogy köszöntsék egymást,
fiatalabb az öreget, az idősek

pedig - m;nt egy család tag
jai - egymást, előzékenyen,

minél előbb.

Szeretném ezt a rendelkezést
kiterjeszteni a még nagyobb
közösségek tagjaira is, akik egy
helyen lakva ismerjük egymást,
de a köszönésre nem nagy
hajlandóságunk van.

A magyar ernber- általába~

lovagias gondolkodásu, de a na·
gyobb része azt tartja, hogya kö
szönés ajándék a másik fél szá
mára. Ez nagy tévedés, mert
az udvarias köszönés elsősor

ban a köszönő fél müveltségé
nek, társadalmi csiszoltságának
csalhatatlan jele. Nem levon
belőlünk, de a mi jólneveltsé
günket, uri mivoHonkat· bizo
nyitja.

Aki ezt még nem tudná,
azokat figyelmezteti a Vitézi
Szék, és fegyelmi eljárás terhe
mellett kötelezi ennek meg
tartását.

Nem ártana ezt mindenki
nek tudomásul venni. Barátsá·
gos, kellemes légkört teremtene
a kölcsönös, udvarias üdvözlés
az emberek között. Ne takaré
koskodjunk tehát a köszönéssel,
mert ez mindég minket emel
fel, az elmulasztott köszönés
pedig magunkra vel kellemet
len árnyékot.

Az életet oh megbecsüld
Kincs az, mit l~ten fö:dre küld.
Az életet i~j pazaroiJJi llelll Ieliet
Hisz éltünk tovaszáll, mint lehelet.
Elindul az élet c50davollata,
Indul és gyors tempóban tova rO!lan3.
Végál!omására egy pillanat alalt berobog,
Tesiü, k kihül és szívünk többé nem

[dobog,
Hisz örök életet itt il földön senki sem

[talál,
Mindnyájunkért eljön egyszer a kőszívő

[halál,
Még egyszer visszatekinlűnk az élet

[ködébe,
És aztán költözünk a sír Örökkéfedőölébe.

ADÁ\\ JÁNOS (Gyollla).

lányok II ui B

- Legkevesebb 1 P. 50-et na
ponta, de felmehet 2.-, 2.50 P
re is. Tessék megnézni a Mancit
(pesti előmunkás)ő 3.P, sőt 3.50
et is megkeres.

A kis, fényes tü büvész gyor
sasággal ugrál fel - le a rá·
mán, hámulatos 8 kéz gyakor
lott mozgása.

A munka egyéb~,ént egysze
rü, de finom és izléses. A min
ták váHozaLosak, az anyag gyö
nyörködtető.

- Mi van az érlékesitéssel ?
- kérdem. Ki veszi meg ezt a
rengeteg bl uzt ?

- Amennyit csinálunk, an
nyit vesznek át. Sürgős meg
rendelések jönnek. Ez most a
divat a külföldön, Londonban'
ugy, mint Argentinában. Magya
ros mintáju bluzok. Hetenként
kapjuk az anyagoI, hetenként
szállitunk, négy-ötszáz bluztleg
kevesebb. Havonta 2000 dara
bot is felvesznek tőlünk. Ez azt
jelenli, hogy egy héten 225 P.
munkadij marad, vagyis jön a
községünkbe. Egyelőre. De a
kilátások igen biztatóak.

Csodálkozom, hogya lányok
nincsennek tizszer annyian.
Ügyes kezü ass2;onyok, lányok,
fogjátok meg a hozzátok gu
ruló Pengőket. Dolgozzatok lá
nyok!

ajándéknak tartogat számukra.
Ht köszönjük meg a fáradha
tatlan rendezőségnek Péter
mann Józsefné elnök és Pán
czél Józsefné vezetésével vég
zett önzetlen munkájukat.

A feliiHizetéseket HL nyugtáz-

dön pedig (mert a termésfe·
lesleget el kellett adni) szem
ben találtuk magunkat a kana
dai buzával, melynek minő

sége már akkor is hires volt.
A magas buzaár leesett és na
pirenden voltak a panaszok a
buzánk minősége ellen

Megindultak a kormány ré
.széről a kisérletezések, neme
sitett vetőmag akciók, ugy, hogy
ma már a buzaterüldek 701)/°
án minőségi buzát termelnek.
A nemesítés még mindég folyik,
ugy, hogya felvilágosult, hala
dó gazda, a legszebb anyagi
eredményt kapja a nemesitett
buzájáért.

ozzato

inöségi buzát
. kell termelni

ol

Szerényen huzódik meg a
többi üzlethelyiségek közölt a
piactéren. Semmi sem jelzi ki
vül, hogy milyen lázas munka
folyik bent.

A földből nőt ki ez a mühely,
nem magától, lelkes és fárad
hatatlan kezek teremtették.

Ahogy belépek a tágas helyi
ségbe, szőke, barna fejek emel
kednek fel a rámákról A rá
mán hófehér selyem, a sely
men finom azsur, apró virágok.
A tanfolyam vezetője, aki Pest
ről érkezett a munka belanitá
sára, fehér köpenyben jár-kel
a rámák között, hol egyik, hol
a másikhoz ül le, egy-egy ne
hezebb öltést megmutatni.

- Mikor kezdték a tanulást?
- kérdem.

- Még csak egy hete - feleli
a vezető hölgy, azonban a gyo
mai lányok oly ügyesek, hogy
amit Bihar megyében két hét
alaH sem tudtam elérni, ezek
a lányok 2-3 nap alatt megta
nnIták.

- Hányan vannak? - né
zek körül.

- Harmincan, - feleli - de
ezek közt már négy olyan lány
van, akinek a munkájáért már
is fizetnek.

Érdeklödöm, mit lehet ezzel
a munkával keresni annak, aki
tökéletesen megtanulja ?

A háboru óta nagy változás I
állott be a buzatermelésben.
Azelőtt, miután Ausztriával kő- .
zös vámterületünk volt, s mi
láHuk el egyedül - konkuren
cia nélkül - buzával, mindegy
volt, hogy milyen buzát adunk
el neki. Ebben az idöben a
magyar gazda igyekezett hol
dankénti minél több buzater
mésre berendezkedni. Igy azok
a nemesített buzafajták terjed
tek el, amelyek bő termést
adtak.

A háboru után a helyzet
megváltozott Az uj vámhatá
rokkal megszünt Ausztria kizá
rólagos vevönk lenni. Külföl-

A külföld csak ezt keresi.

A NE? himzölanfolyamának nagyszerű eredményei

Beszámoló a Stefánia teaestjérő\

Sikerült teaestét rendezett az
urikaszinóban, melyen a társa
dalom szine, java· megjelent. A
kitűnő hangulatban eltöltött este
120 pengőt jövedelmezett a Ste
fánia szegény gyermekeinek,
amit a vezetöség karácsonyi

ahol ez a kép a látás érzését
kelti és ezt az érzést a látó
ideg elvezeti az agyvelőhöz.

Hogy szemünk a különböző

távolságban lévő tárgyakat is
tisztán látja, az onnan van, hogy
alkalmazkodni tud, med len
cséje kőzel lévő tárgyak nézése
kor domborubbá lesz, messzebb
lévő tárgyak nézésekor pedig
kevésbbé lesz domború. Az
öreg ember szemlencséje közel
lévő tárgy nézésekor már nem
lud annyira kidomborodni,
hogya tárgyak képe épen az
ideghártyára vetődjék, az ö
szeme csak a messze lévő tár
gyakat látja tisztán. Ezért
messzelátó. Már fiatal korában
is lehet valaki messzelátó, pl.
az olyan; akinek a szemgolyója
a rendesnél kisebb. Akinek
pedig nagyobb a rendesnél a
szemgolyója, az meg messzire
nem lát jól, az ilyen a közel
látó, vagy mint mondani szo
kás: rövidlátó. Ugy a messze
látó, mint a rövidlátó szemen
errevaló szemüveggel segHhe
HínI" de csak olyan szemüve
get viseljünk. amit szemorvos
rendel, mert különben ártunk
a szemünknek a rossz, nem
neki való szemüveggel.

Két szemünkre egész éle
tünkön át szükségünk van, ezért
meg kell óvni azok látóképes
ségéL

Megerőltetjük szemünket, ha
tulságosan apró és rosszul lát
ható tárgyaklu:l.1 dolgozunk, mi
nők a nagyon apró betűk

kel, rossz papiroson nyomott
könyv, - tisztátalan, rossz tin
tával vagy ceruzával írott írás,
megerőHeti a nők szemét a
Hnom himzés és varrás is.

Ártalmas a szemnek, ha elég
telen világosságban, pl. esti
homályban, vagy sötét szobában,
rossz lámpa mellett munkál
kodunk. Épúgy káros szemünk·
re, ha nagyon fényes lárgynkat
nézünk, - vagy fénylő papí
rosra nyomtatott· könyvet ol
vasunk.

Olvasáskor, íráskor, vagy
más munka közben nem sza
bad nagyon közel hajolni a
nézett tárgyhoz. Aki közönsé
ges olvasáskor, iráskor köze
lebb tartja szemét, mint 25-30
centiméternyire, az nem bír
rendes liltással s jól cselekszik,
ha orvoshoz fordul és anllak
tanácsa szerint szemüveggel él.

Ártalmas a szemre nézve,
ha sok por éri, - ha kuruzs
lók által árult szemvizzel, csep
pekkel izgatják, ha bárminő

sérülés éri.
Ha szemünkben bárminő fáj

dalmat érzünk, vagy rajta vö
rösséget látunk, vagy szemünk
könnyező,vagy genyedzö, azon
nalorvoshoz keH fordulni, mert
igen sokszor a hanyagolás a
megvakuláshoz vezet.

Dr. Vincze Endre
községi ügyv. orvos G
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I Rádiót, csillárt karácsonyra ifj. VARGÁNÁL vásároljunk I
Orion ésTelefunken univerzális készülékek! nlodern csillárok nagy választékban.

Dijtalan ké§zül k .beInuta á§!

r~~~~~~"í.Ml>~~~ Jácint hajtása, Itt az

iA világ legnagyobb rádió gyára ap H I L I P S ideje, aki korán akar jácinfot

I virágoztatni, hogy hozzáfogjon
5 világrészben 78 államban a a munkához. Csakis komoly,

~ .v e z e t őv i I á g m á r k a ct megbizható kereskedőtől ve-
~ E g ye d á r Ll s i t 6: B e II j á in i n I s t \I á ll. e gyűnk hagymát. Csak használt
i G Y O M A N: el cserépbe üHessünk. Beöniözve,
J Fekete Lajos mUszerész ihletében. ..~. 30 cm. mélyen elvermeljük a
... E 1\1 DR Ö D Ö 1\1: szabadban..
;:":t'"

j a H om o k i f é I e emeletes házban. ~ Decemberben a korai faj tá-
Kérje dijtcala.n bellD.uta.t.iscit2 kat már kiveheljük a vermelés-
~ftftftftftftftMft~ftftftftft~ftftoftftftftftftllft'M~~~~ftfllftI ből és ládába. homok közé, jó

Kétezer olunkásház
épült

Nérnetorszáabano

Tiz év előtt

1927. nov. 20.
A hősi emlékmü vasárnap

megérkezett. Hétfőn kezdetét
veHe a beszállitás. A SZOl or
maga csak szerdán került sorra.
Pontban kilenc órakor induH
el a menet, a községi előjáró

ság, a lelkészek és a nagy kö
zönség kisérete mellett, ugy,
hogy mÍllden templom harang.
jai zuglalc

1927. nov. 20.
Hőseink! Négyszázhatvanki

lencen vagytok, kik életeteket
áldoztátok a hazáért ...

1927. nov. 20.
A Szeghalmi Kisbirtokos Szö

vetség megvásárolta a kultnra
kölcsönkönyvtár 1200 kötet

.. könyvét, tagjai szellemi épülé-
sére.

1927. nov. 27.
A Hősök Szobra leleplezése

alkalmáal rendezett ebédről

fenmaradt 10 millió korona,
amiből a szegény gyermekek
számára karácsonyra cipőt fo
gunk vásárolni.

_._--- --.

meleg helyre {esszük, naponta
kétszer is öntözzük.

Ha már hajt, a cserepeket
kivesszük, letakarva áll 10 na
pig, aztán világosan színesedik,
végül hüvösön áll tovább.

A négyéves terv egyik
legszebb eredménye.

MF. Rendkivül okos és elő

relátó módon oldja meg Né
metország a munkásság lakás
sal val ó ellátását. Nem épit
többé bérkaszárnyákat, különö
sen nem vidéken, ahol kertes,
viJlaszerü lakásokat terveztek.
Ezeket a két-három szobás kis
házakat. maguk a munkások
építik,· a munkaidőn tul, közö
sen. Három-négy szomszéd
együtt épiti mindegyikük házát.
Az oti töltött munkaidőt javuk.
ra számolják el és evvel lehet
törleszteni a házak árát A lak
bérek alacsonyak és azt is fel
lehet használnia ház árának
részleteire. Igy nevelik öket az
összetartásra, jó szomszédságra
és a közösség megértésére. A
jóravaló, szorgalmas munkás
tehát az állam segitségéve!. kis
családi házhoz juthat. Igy néz
ki a kommunistaellenes propa
ganda

levet, mert a trágyalében sok
a gyomrnag és ezzel alucer·
nást mesterségesen gyomosit
juk. Az istálló trágya sem alkal
mas a felültrágyázásra, hanem
kifejezelten csak a mesterséges
trágyák, elsősorban a szuper
foszfát, melyből kal. holdan
kint 200-250 kg-ot kell ki
.szórni az őszi ápolási munká·
latok elött.

Fogasolás után a lucernást
már ne legeltessük, mert az
összetiprolt, tömött talaj ta
vaszi ápolása nehezebb és a
lucernás fejlődésére a késő

őszi tipratás mindenképen
.hátrányos.

NépszerűsítH\

a birkahúst

Virágt~edvelőknek

Egyes nyugati államokban
népszerü étel a birkapecsenye.

. Magyarországon azonban a Kun
ság kivételével alig van jelen_O
tősebb birkahusfogyasltás. A
földmiivelésügyi minisztérium
mos a birkahus népszeriisHé
sére tervezetet dolgozott ki.
IJIetékes helyen nagy fontossá
got tulajdonitanak annak, hogy
a birkahus minél szélesebb
néprétegekben megismerjék, fo
gyasszák és ezért összegyüjtik
a birkahus elkészítésére vonat
kozo recepteket is. Az a terv,
hogy a minisztérium ezekne a
recepleknek terjesztésével kezdi
meg a birkahuspropagandát.

kor akarják,' mert a megren
delést hamarosan megtesszük.

Uj jelentkezőknek' is kész
,séggel ad~n\{ t.ájékoztatást és

"felvilágosHÍíst.·· .C

A HOMBÁR szövetkezet megkezdi
a ketreces-csirkeakcióját

fejét és annak rügyeit, a sorkö
zöket pedig a gyomoktót tisz
títsuk meg. Ha ezt a feladatot
skarifikátorral (vagy La:il.s bo~

ronával) megoldhatjuk, akkor
már ezzel is kielégitő munkát
végeztünk. Ha azonban a lucer
násban találunk gyomos folto
kat, ezeket külön felássuk és
bevetjük ujbóllucernával, vagy
évelő herefüves keverékkel. Ne
törjük a lucernásban keletkező

gyomfészkeket, mert ezek az
egész lucernást rővid idő alalt
elgyomositják.

Idősebb lucernást felütni
gyázásban is kel1részesileni.
E célra ne használjunk trágya-

Az évelő herefélék
őszi ápolása

UTÓLSÓ NAPOK
A jótékonycéh.l m. kir. állami
sorsjáték huzását december
3.-án tartják meg. Még nem
késett el, még vehet sorsjegyet.
Kapható minden osztálysors
jegyföánisitónál, valamint az

összes dohánytőzsdében.

SORSJEGY ÁRAK:

Egész: ar. P 3.
Fél: ar. P 1.50

A nyeremények száma és ösz
szege jelentősen emelkedett.
3.- pengöért 40.000 pengő l nyerhet,
ha rés7tvesz a 69. jótékonycélu állami
sorsjátékban. Kapható minden dohány
tözsdében, vagy osztálysorsjegy főárú

siiónáJ, illetve közve!lenüJ a székes
fővárosi lU. kir. Pénzügyigazgatóságá-

nál, Budapest, V., Szalay-utca 10.

A ketrecesek ideje iH van.
A lázas várakozás-véget ért.
Ujra munkához fogunk. Aki
tavaly belekó~ olt, . nePltudja

lucernásoklegnagyobh'el- abbahagyni.. Ha . még ugy" Jo':
lenségei az évelő gyomok, me- gadkozott is valaki, akinek va.
lyek a lucernást nagyon gyen- lamilyen oka volt, félszemmel
gitik és ezért a lucerna ápolá- mégis odasandit a csirkések
sánál a gyomirtás egyik fő fel- társadalmára és lesi, mikor ér
adata. Különösen nehéz a ve· kezik el a pillanat, hogy ő is
tésböl a keskeny levelü utifü-beugorjon
vet kiirtani, mely magtermelés

Az országos felfigyelésü a
~setén a vetőmag közé is bele-

valyi kisérietiink anyagilag iskeveredik. Még nehezebb a
szépen sikerült, de tapasztala

gyermekláncfű irtása. A Dunán-
tot is széptm szereztünk. Ezetulon különösen ez a gyom

röviditi legjobban a lucernások ket a tapasztalatokat akarjuk
élettartamát. Éppen ezért a most hasznositani és ujra meg-

szervezzük a ketrecesek Csolucerna ápolásánál figyelemmel-
portját. A HOMBAR vezetőségekell lennünk a gyomok irtására

és e cél érdekében erős tava- már megtárgyalta a bék scsa·
bai keltető központtal a mi. szí fogasoláson kivül őszi fo-

l ' t' d l E 'l igényléseinket és biztató igé-gaso as IS a un {, rre a ce ra
él f L t 'l lá b re tet kaptu .k. A csirkék fajtá-az es ogn aas e e nc 0- .. .

d "d" bb l á Jat és az egész megmdulá.strona, e az l ase ucern _. . .
I 'l ké b (l 'fiká I mégIS meg kell beszélm, ezértSOI(na a s orona s.mn - . . .

t ) II l A ... f 'l felhIvJuk azokat, akIk résztor a (a mas. 10gas ugy a - " ,
ll't k b l k k" akarnak venm az akclOban,su e, 10gy az a soro 0- _.

zött járjon és a lucerna gyö- vagy a HOM~ ~R szövetkezet
kérfejét lehetőlea ne sértse. nél vagy,Bemschroth József
Mindig arra kell '"'törekednünk, asztalos mesternél irassák elö,
hogy ápoljuk a lucerna gyökér- hogy mennyit, milyet és mi-
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IS. CSAK A
VilÁGOS-FEJ
VÉDJEGYŰ

Télikabát

Férfiöltöny

Sportöltöny

Gazdászkabát

Bekecs szőrmebéléssel55.

Bocskay kabát " 64.

Bocskay bunda
la oposum gallérral
nutriette béléssel 125.-

KULPIN DIVATHAz

IFérfi- é,s, Fi~készruha.osztályaI
BEKESCSABA

Városi bunda
la oposom gallérral
nutriette béléssel 160.-

Fekete rövid télikabát
perzsa gallérral 71.-

-

Mezőtur város nagy
szabásu terve

A hulladék értékesitése.

Egyszerü és mégis nagyjelen.
tőségü tervel akar Mezőtnr pol
gármestere megvaIósifani. Ar
ról van szó, hogya 17000\lako
su város pöcegödreiben felhal
mozódott értékes trágyát has~

nositsák. Erre egy tervezelet
dolgoztak ki. mely szerint a
pöcegödrök ellenőrzése, szag
talan~t~Sf!,kihordása hatósági,.
feladat<' iesz~ A hŐS-éges 'nitro: '.
géntartalmu hulladék, szaksze
rüen kezeive, igen értékes trá
gya. amit jól me~fizetnek -az
okszerüen gazdálkodó, terme
lök. Ha ez a terv megvalósul,
Mezötur város egészségileg egy
nagyot lép előre, a föld (hely
ben megveszik a trágyát) láp
lálék utánpótláshoz jut, a váro
si pénztár pedig jókora bevé
telhez. Míndenki jól jár. Nem
lehetne tőlük meglanulni?

olyan nagy összeg, hogy sok
szegényember el ne birná.
Vegyünk tehát minél elöbb egy
kecskét, hogy a gyermekeink
nek annyira fontos tej, olcsón
és állandóan rendelkezésünkre
álljon.

.~rI!!l:,.• "'''J'''''''Crn~

Tartsunk kecskét
A kecske a szegényember tehe

ne, de akárki megtalálja vele a
számitását. Takarmányozás te
kintetében igénytelen. Giz-ga
zos, bokros helyek, amelyek
már semm,ire nem valók, jó le
gelöhely a kecske számára.
Ezért látunk nagy városok mel
lett, a legszegényebb lakosság
portáján és környékén annyi
kecskét.

Megállapítás szerint egy te
hén tartása annyiba kerül, mint
hét kecskéé. Hét kecske azon
bán több tejet ad, mint egy
tehén.

A kecske a mellett egészséges
állat. Nem kényes, nem igé
nyes, bár többet eszik, mint a
tehén. Igaz, hogya takarmánya
jóval olcsóbb.

A fejleHebb mezőgazdasági

kulLuráju országokban több
kecskét tartanak, mint mi. Bel
giumban négyszer, Németor
szágban halszor, Svájcban ti·
zenegyszer annyi kecske esik
egy lakosra, mint nálunk.

A kecske b~szerezése nem

lőLt 4 évvel szintén rész! veU
hasonló közigazgatási pályáza
ton, amikor is a belügyminisz
ter az ő munkáját nyilvánHolta
a legjobbnak.

Nemcsak Endrőd községnek
nyeresége, ha ilyen nagyvonalú
közigazgatási képzettségű'veze
tője van, hanem nyeresége ez a
lllegyénknekés az országnak is.

.. ( -

ki a piacot, akár sem, a vá-
sártérre két árnyékszéket ok
vetlenül épilsen a község már
a jövő vásárra, még ha »fede
zet c nincs is rá.

mit főz. Paprikás krumpli van a
fazékban, szalonnával. Mellelte
tarhonya leves, ami még hazai.

Kint a földeken vidáman nó·
táznak a leányok. Sárgarépa
magot szednek. Örülnek a ha
zai szónak és a látogatásnak.
Meg vannak elégedve a kere
settel, mindegyiknek terve van
a pénzével. A munkaadó is
szereti a munkásokat, jövőre

többel akar kérni belőlük.

Mindezt különben meghall
hatjuk tülük. mert nemsokára,
legkésőbb decemberben haza
jönnek.

A részletes kimutatás szerint:

A kirakodó vásár hasonló sá
ros időben való megtartására .
egyszer mégis hozzá kellene
fogni a vásártér apródonkénti
ldburkolásához.

Hiába erőlködünk a piactér
rel, a piacaink tul nöttek már
a tér keretein, előbb-utóbb

csak kiszorul a piac tartása is
avásártérre, tehát kezdjük már
meg évenként egy-egy rész ki
épílését és akkor, ha addigra
a jobb belátás muzeumba nem
utalja a kirakodó vásároka t
akkor sárban is megtartbatjuk
azokal. Azonban, akár tesszük

felhajlJs e'.adás

Bi1<a 33 25

Tl'h~n 412 114

Üsző 114 71

Ökör 36 16

Tinó 136 16

Borju 179 15

Bivaly 2

Ló 379 66

Juh 232 45

Sertés 640 249

összesen: 2163 617

Elmosta a jótékony eső a
vásárt. Ugy az állatvásárt, mint
a kirakodó!. Az u[óbbiért nem
volt kár, de az allatvásárl saj
náljuk, mert sokan számítotlal,
ill venni, vagy eladni.

Dacára a rossz- időnek, 'elég
szép felhajtás voU, de aránylag
kevés vétel történt; '.

"Az uj községi törvény" I
kiirással pályázatot hirdetett az
országos jegyző egyesület. Be
érkezett 15 pályamü, ezekből

ötöt fogadtak el. Büszk~séggel

közöljük olvasóinkkal, hogya
3-ik helyet a pályázók között
Harsányi László endrődi köz
ségi főjegyző nyerte el.

Harsányi László főjegyző eze-

Harsán i ászló
endrődi főjegyző kitüntetése

eszámoló
a.M~.rl9Jln~pi·.vásárról

sok konyhájába, ahol Zsuzsi
néni majd tdejli a kanalat a
kezéből, hogy magyar szót ball.
Már hónapok óta német szól
haU csák az idegenektől.

Zsuzsi néni meséli, hogy
május óta dolgoznak, és már
van, aki 400 márkát keresett,
sőt többet is. Bevezetnek a
lányok szobájába, ahol tiszta
fehér függönyök, fehér ágyak
vannak. Minden ragyogóan tisz
ta. Vigyázunk is erre a szép
szobára, . nehogy azl mondják,
hogy a magyarok nem !iszták.

Zsuzsi néni mugmutatja, hogy

Endrőd község
viriliseinek névjegy
zéke az 1938 évre

Képek
a Németországi

munkások életéből

A Magyar Figyelő tudósitója
bejárta a magyar munkásság
nehány csoportját, hogy hely
zetükről személyesen megygyő

ződjék.

Az autó gyorsan gördül a
tükörsima {)rszágulon. Quedlin
burg felé tartunk, melynek ha
tárában vagy egy nagy magne
mesitő cég telepe. A jószágigaz
gató azonnal vezet a munká-

1. özv. ,Ohat Károlyné TUIleve
2. Dr. Adám Ferenc Mezölur
3. özv. Szatmári Andrásné Me-

zölur
4 Dr. Tóth btván
5. Dr. Weisz Aladár
6. Csernus Mihály
7. Tim;\r Imre
S Dr. U~rín Péter Nándor
9 Hrinyec Vince

10. Vórju Fü\{\p
l l A\öPY Andor
12 Kovács Má!yás
13. U;;rin István Gy011l::l
J4 Dr KoviÍcs Péter GY0Il111
15 Dr. Ugrin László Szarvas
16 Uluin Imre
17. K'!már Imre
IS. Kalmár Bálini
19 Kalmár Károly
20. Ugrin Sandor
21. V,HjU Ferenc
22. Kalmár Vince

POTTAGOK:

l. Dr. Timár Sándor
2. UIHin Vendel
3. Szabó Imre
4 Ugrin Benjámin

Gyoma község
viriliseinek név
jegyzéke az
1938 évre

vitéz Purgly Emil Ballonya
2. özv. Csákói Geiszl Gyuláné

Budapest
3. Gyöngyöshalászi Vadász Pál

dr. Turkeve
4. OSVálh Sándor Turkeve
5. Pikó Béla
6. H:ljnal Ferenc Turkeve
7. Kner Imre
S SchwJrtz Gvörgy Budapest
9. Dr. Singer István

10 Kner Endre
11. viléz Czapáry Jenöné Szin
12 Debrecleni Endre
13 Harlenstein Ignác
14. MáJay Aladár
15. Berkovics Adolf
16. Lénárt Bálint
17. Bácsy Elek
IS. viléz Haviár Gyula dr.
19 Dr. Tardos Gáspár
20 Dr. Christián K Imán

PÓTTAG:

1. Dr. Szi lágyi Ferenc
2. Lénárt József
3 G~ück Armin
4. Kovács Lajos
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Modern ebédlő szobJbutor eladó
Zrinyi utca 57. 3-1

Korcsmárost, pénztárnokot, ldszol
gálókat felVeSZ Kovács János szövetke
zeti igazgató. 2xl

Szakképzett vendéglöst havi 120
pengő fix 10/0 forgalmi jutalék, 100/0
kiszolgálási díj, konyhajutalék javadal
mazás mellett, felvesz a Gyomai Ter
melők Szövetkezete. - Tancsics Mihály
II 28 szám alatti háza eladó,vagy
haszonbérbe kiadó. 2x1

Simon József háza eladó. TallCsics
Mihály ll. 10. sz. l-I

Volt "Macskás"-féle, Nagyál1ási
40 hold prima tanyásbirtok mely köz
vetlen a "németzngi" lIolt-Körks (zsi
lipes) vize mellett és Gj oma községtöl
1l1ini( gy kettő km-re fekszik, igen ked
vező fizetési feltétellel eladó. Érdek
lődni lehet Gyoma, Zrinyi u. 57. far
kas Bélánénál a tulajdonosnál 1-1

....~~.~ .
Gyse vacsora.

A Gyomai Sport Club, Gyoma
község 25 év óta fen: lló !'port
egylete f. hÓ 27-Én nagy társas
vacsorál rendez a Holler vendég
i6ben, melynek keretében a ful
b111csélpa t iagj:Jinak jubileumi ok
leveleket, a tl'e7öluri körzeti baj
nJkságot nyeri ifjusági csapa!nak
pedig az A!szöveiség érmeit fog
ják ünnepélyesenátnyujlani. Ugyan
akkor adja át dr. Gidófalvy Pál a
OLASZ elnöke a jubiláló egyesü
leinek az MLSZ jubileumi l1i'lgV

p1a\{eltjét. A vacsora áli: hurka,
kolbász, toroskáposzta és tepe:
tős pogácsából. Akik él társasva
csorán résztvenni szánJékolnak,
szíveskedjenek avendéglösnél levö
ivet aláirni.

Gyoma község
ingatianforgallna

Arany János és neje Csapó Teréz
gyomai lakosok vettek egy be1telkes
lakóházat Rákócd Gyula gyomai lakos
tól 6000 pengőért.

Szilágyi Lajosné Csapó Piroska gyo
mai lakos vett egy matakerlí lakóházat
Mészáros Kálmán és neje Szele Róza
mezőturj lakosoktól 2200 pengöért.

Táborosi Vince és neje Varju Eszter
gyomai lakosok vettek 2 hold 452
né yszögöl zsófiamajori szántól Csillag
János (nős Kruchió Eszterrel) gyomai
lakostól 1800 pengőért.

Varju I,me (nős fekécs Máriával)
dévaványai lakos vett 4 hold 615 négy
szögöl és 3 hold 1580 négyszögöl csu
daballai szántói Kruchi6 János (nös
Timár Ilonával) gyomai lakostól 4400
pengöért.

Szilágyi Benedek és nej" Kiss Róza
gyomai lakosok vetlek 19/20-ad rész
beltelkes lakóházat Cs. Szabó Lajos
(nős Pataki Etelkával) gyomai lakostól

Csrenyecz Juliánna gyomai lakos vett
rgy bánol1lkerti lakóházat Lukács J0
zsd és ne;e Vatai Roza gyomai lako
soktól 700 pengőért.

Négyesi Gergely és neje K. Szabó I
E:rzsébet gyomai I.~kosok vellek egy
beltelkes lakóházat 'ÜlV. Kovács jános-

A szolnold gabonatárház 9
mm.-! sii,lyedl a tul ot! lIlegleIhe
Jéstől.

Száz sinautót és motoros
kocsit szállít a Oclll!. gy:iI Ar
<.:én!Íllilha.

Tizenl{ét millió táppénzt fl
letelt ld az OTi ebhen az. évb,en.

Köszönet nyílvánítás!

A Gyoml1Í egyetértés olvasó I
egylet által november hóban
rendezeH összes miikedve!ő

előadáson résztvett minden
egyes sZ'erepHiinek, l<ivált
képpen a főszerepet előadó

leányoknak és fiuknal<, akik
az ügyesen betanult szerep
jükkel dicséretet érdemlő mó
don szórakoztatták a közön
séget, a mükedvelő előadást

rendező Benke Mártonnak és
a felülfizetést adott Kőszegi

István urnak, meg magát meg
nem nevező N.N. urnak s vé
gül a mükedvelő előadást pár
toló nagyközönségnek ez uton
mond hálás köszönetet -az
egyetértés olvasó egylet

elnöl{ség.

A keresl{edelem is képesi
téshez IbZ kölvc, ert'öl 1áro:y:;J
il kereskedilmi miniszter az érde
keltekke' .

Téli gazdasági tanfolyamok
lesznek Békés megye öt helysé
gében, a fö!dmive!é-ü&yi minisz.
térium reI\dez&sében Gyula, Békés,
V~SlIÖ Szeghalom és Oro,hizán.

Nagyatádi Szabó István sir
em é ;el felállitották Erdöcsoko
nyán.

Endrődön lugot ivott Hege
dűs Lajos földmives 3 éves le6.
nya. M glIai!.

Somogy megyében már 1000
hold g,ümölcs telepités van Á!lan
dóan 20 kerlész! és pá mos idő

szaki munkásl foglalkoilat.

A békési Hangya meglevö
kosárfonó Üz.eme mellett a seprű

gyáilást is megkezdi. Ezzel iS'l\ét
50 munkást' foglalkoztat éven át,
sőt a helybeli cirokterOlést is fl'l
veszi.

ESOL

APOllÓ MOZGÓ GYOMA

SHERLOCK
Egészen eredeti felfogásban ké
szUlt detektikfiim! Fairengetően

vidám, idegölően izgalmas, meg
oldásban frappáns. Csupa titol<,

csupa izgalom, csupa humor!
Hangos kultl.lr film.

Előadások kezdete: vasárnap
d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9,
hétköznap - fél 5, fél 7, fél9.

TÖkÉLETES
HANGVISSZAAOÁS!

November 2'1-22, vasárnap,
hétfő.

MAGYAR FiLM!
Romantikus
Szellemes
Frissen pergő

. Vidám'
, Elragadó

JÁVOR PÁL, MURÁTi ULI, KABOS
GYULA, G OM B A S Z v G I ELLA,
TŐRZS J E NÖ főszereplésével:

El ÖK t4~!S.ASSZONY
Egy mm tele ötlettel, élettel hu

morral és romantikával

Jaj a szellem
Pompás trLlkfilm. - Hangos hiradó-

A gyonui anYilkönyvi hivatal
ktinyveiben november ll-'öl nov
IS-ig a köveü, e~ő bejegyzések
Wriénlek:

Születtek: H111l2i1 S;lndor ful,

ldHé', let Tó h J'tIlOS leány;!, Jo
láa, rk. Wlif József leiÍlIya, ·Ar;,n
I,a, ág ev. Wolf Oyör~v leánya,
Erzsébel, ág ev. Dr:,I,ó UijOS fí!l,
lm re, rd

Házasságot kötöttel<: óvári
Tanár MihlJY Kiein E,z erle'.

Meo-haltak: Szabó JiÍnosné. ""A"o,;!on !\lilJiJ I ef. 52 évef. Perei
L~szlá rd. 4 hónapos. Sz.ilágyi
Antalné BirÓ bl.ter 55 éves reL

Nov. 24-25, szerda csütörtök.
A szezon meglepetése.

A világ legjobb detektivfilmje
, Hajmeresztő kalandok

~<acagtató jelenetek
Izgalmas pillanatok dc!n6dása
HANS AlBER5, HEINZ RŰMANN,

HANSI KNOTECK főszereplésélfel:

~~KT:;;;;~;-;:;~~l
l·,gazgata'Ql· bl'ZOtt- Pájer Imre és neje Török Mária gyű-

, Ll tonos melegedése következtében. mai lakosok vettek egy belIeikes lakó-

ság gyűlése A magyar füge termeszté- házat Kiss Dániel és neje [üuchi6
Közjegyzői áth>:lyezéz. Ai séröl, az amerikai téli almafdj- Róza, Kiss Mária és Kiss Dániel lápió-

iga-rságügyn,j,dszter I'J, '1 r á d) lákról, a győrvidéki kápJsztater- sZ~~~~~~<O;Z~~~lr2:s0~;eJ~en~~~~~ Ilona
lstvjn dr. l,Llmhóvá; I kOLjegYiö, té ől l őlő I é émesz sr ,a ugassz ü tet s - gyomai, lakosok vettek egy beltelkes
Slarvasra Ile!yez'e át. röl, a gyiimölcsős-, virágoE:- és lakóházat Sámson Mária és Bura Er-

Házasság. Brilssói Grt"iszing zöldségeskert aktuális teendőiről, zsébet gyomai lakosoktól 860 pengőért.

Jolánka és Z"íros J~n,)s dr. kőz- a kisáilattenyésztésről slb. slb. ir Nagy Lajos és neje V. Balogh Etelka
ségi orvos I:OV. 20 in J. u. 4 A MAGYAR GYÜMÖLCS legú- gyomai lakosok vetlek l hold 1352

négyszögöl tanyaföldi szántót Nagy
órakor tanj ik esküvűjüKel a hely- jabb száma, me!y képes szaklap- István gyomai lakostóJ 1600 pengóért.
beli r. k. lempiomb,Jn ból lapuflkra híVéitkozással ingyen Kruchió jános és neje Putnoki Etel

Békéscsabán ui rduíI!1 ~!u;; mulalványszámot küld a kíadóhi- gyomai lakosok vettek 3hoJd 1039
vatal: Budapest, IV" Gerlóczy négys7.ögÖl tanyaföldi szántót Csökönyi

templom épi:ésél h ItárOZlák el, ucca ll. Lajos gyomai lakostól 3400 pengőért.
mégpedig Erzsébelhelyen, Tandi Sándor (nős Danka juliánná-

A tisztviselők fizetését még Hárpia-vadászat. A legvé- val) gyomai lakos vett 773 négyszögöl
rengzöbb délamerikai !>asfajta élel- kölesfenéki ingatlant 300 pengöért.

novembe, ben, de legkésöbb de- Kruchió János (nős Timár Ilonával)
cemberben emelni foglák. veszélyes vadászalárój közöl rend- gyomai lakos vett egy lakóhiJ.zat Zubo-

kivül érdekes és szines eredeli le- gyi Ambrus Oszkár szolnoki lakostól
irást Tolnai Világlapja uj száma, 1700 pengöért.
amely most jelent meg. A legki- Csuvár István és neje Timár Margit
válóbb magyar irók novelláin és endrődi lakosok vettek 1 hold 12 négy

szögöl nagyállási szántót Balázs Mihaly
a nagyszerű folytatásos regényen és neje Mikus Anna gyornailakosokI6I
kivtil közel száz pompás képet 600 pengőért.

talál az olvasó a népszerü képes- Barta István (nós Cs. Nagy Reginá-
lapban. Toln::li Világlap;a egy val) gyomai lakos vett 1 hold 1362
szá ma 20 fillér. negyszögöl vidólaposi szántót Láda

Albertné K. Molnár Eszter gyomai la-
A párizsi szinházak legujabb kostól 1550 pengóért.

szenzációt A francia főváros

legujabb szinházi eseményeiröl
rendkivül érdekes, eredeti képek
kel illusztrált riportban számol be
a D~libáb legujabb száma. amely
nagy terjedelemben és gazdag
tartalommal jelent meg. Pompás
illusztrált rádióműsorokat, egyfel
vonásos szindarabot, premierbe
számolól, színházi pletykákat, nagy
SzeIŰ filmrovatot és több mint
száz l:ózebbnél-szebb képet talál az
olvasó a népszel ű szinház.i képes
lax.b3n. A Délibáb egy száma 20
fillér.

A főispán nyilaHrozik a Német
országi munlulsokról.

November to-én a vármegye
házán tartott gyűlésen dr. vitéz
Márky Barna alispán azt mon
dotta: A munkások tisztességes
mecréJhelésével törődünk, de a-

l::>

kik nem dolgoznak azokkal nem.
A szegény ügyben végleges

megoldást keresünk, mert a
norma keretében nem ad min
denki erejéhez mérlen.

A rossz termésű helyeken
téli munkálatokat tervezünk.

A föispán megállapítja, hogy
a Németországi munkások hely
zete jó. Többen máris vissza
akarnak menni jövőre. Többet
keresnek, mint .idehaza.

A vármegye területén se
milyenizgalfíst nem tűr.
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Endrőd-Gyoma-Szeghalom- Berettyóujfalu :

"MAvAUT" T É L I AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1931. október 3-tól 1938. május 14-ig.

Gyoma-Endrőd:

Szerkesz1ésért és kiadásért feleJös:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gy"ma
Felelős üzemvezető: Wailach Mihály.

SZABÓ BÉLA
tiszakűrti szöl!ögazdaságában

közveijen kövesut meJleit nagyobb
mennyiségü fehér f"jborok és finOill jó
pálinkák mérsékkelt áron kalhatOk.

Keresek megvételre komplett fel
szerelve borszivógépet és rög1örő gyű

rűs hengert és 16gereblyét. 3-2

~UUU~~UU~ti~~U~"UY~

Publikáció
Magas toku, zamatos rizlingbor

líterenként 40 fillérért kaphaló Ke.
rekes Károly borkereskedőnél.

Arany. János utca 22 számú ház
kedvezó fizetési fellételekmellett örök
áron el:,dó 2-2

Szép gyümölcsfaoltllányok kap
hat6k Zöld Péter áilamibg elkn"'rzöll
faiskolájából Kosulil Lajos ut 22.

Gróf Tisza Istllál'l ut 34 számu
ház elaaó. É'deklődni lehet ugyanott.

3-3

3-3

Eladt'>: 78 kat. hold prima szántó
nagy gazdas:\gi épüle:ekkeJ, gyü IIIől

csössel, 80.000 pengöért. - 40 I,at.
hold modern épületekkel mintegy 800
20 éves akácfával kőrülvéve 60.000 P
ért, községről 3 km-re. - Eladó pó
halmon 23 kat. hold szántó 20 hold
szántó és egy tiz holdas szántó ked
vező fizetési fellélelek mellett. - 2
hold milglárlaposon 2200 pengőért. 
7 kat. hold pusári szánló 45UO pengő

ért. - 2 kat. hold szöllős és gl'ümöl
csösl<ert 8000 peogÖért. _. GrM Tisza
István uton egy 2 szob:\s családi ház
::500 pengöért. - Horlhy Miklós u'on
4 szobás üzletház Hősök Emlék ujján
2 szobás cserepes pados lakóház 3000
pengöért. - Mátyás kir. uton 4 SZD-

.. bás üzletház 5500 pengőért. - Eladó
egy RemingIon és egy YOST irógép,
érdeklődni lehet Izsó Balázs ingatlan
közvetítönél. Gyoma Horthy Miklós ut
Telefon: 50.

IflIl'm~~ftftfllfll'1

IO~CSÓBB ~ BO~ I

egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kis7állitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér líterenként. Csakis

I
SOliteren felüli rendelést I
fogadok el. Hordót dijmen-
lesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordórn
30 napon belül bérmentve
klildendő vissza. SzétküI-
dés utánvéttel. Egy pengőI
levélbélyeg ellenében klil-
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Boraim kellemes édeskés,

tiszta, tökéletes zamatuak J
és n e m savanyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete

Soltvadkert, Pestme~ve.

L~titi~~~~d

érk. 622
ind. 610

ét
trombitás

1931. november 21-én
vasárnap 6 és fél 9 órakor.

Jön a két kedvenc hős!

MO
Korona Hangos Mozgó Endrőd

vigjáték
A főszerepekben :

ZORO és a hamis HURU
Zoro és Huru legjobb

vígjátéka.
A MŰSOR KIEGÉSZITVE:

VÍGJÁTÉK és
MAGYAR VILÁOHÍRADÓ

A Mezögazdasá~ október 15-i \
sz~mJ az id5s?e,ű számlalan apró,
tan3c~adó cikkek me!lett a Kom
polli Nl)vényneme~itö Telepet mu
tatja be, számtalan ércrkes 'fo~o

keretében. riport formájában. Az
emberi és állali ösztönökről szá
mol be igen értékes tanulmány
ban. Nitrogén trágyázásnak homo
lwn lévő döntő ielen~őségl ől ad
ponlos felvilágosítást és s1aliszti
kai kimula/ást. A dúsan illusztrált
szaklapból a MEZŐGAZDASÁG

kiadÓhivalala. Budapest, V, Vé·
csey-u. 4 I. em. 5/a. e lapra való
hivatkozással egy alkalommal díj
talanul küld mutatványszámot.

Endrőd templom-tér érk. 17.55

Gyoma" t 17.
34

Szeghalom p. u. 16.38
Beretlyóujfalu p. u. • 14.00

községháza ind. 13.50

P 2.30. Bereltyóujfaluba P 5.10.
P 4.-. "P950..

Gyoma-halmagyi Olvasókör és Perjés.

ind
érk.

17.38

17.51\

6.10 ind.

6.
36

~7.27
857
9.03 érk.

Menet-jegy: Szeghalomra
Menettérti-jegy:
Feltételes megálllóhely :

Gyoma p. u. .
Endröd templom·tér

Vlteldij: 50 fillér.

Endrőd-Gyoma- Püspökladány- Debrecen:

ijlO ind. Endrőd templom-tér érk. 17.50

6.
36

~ Gyoma " . t 17.
32

7.28 Szegh~lom p. u. . 16 38
8.42 Püspökladány. 15.23
919 HajdllszoboszJó... 14 43
9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 1410

Menet-jegy: Endrödre -.50 Menettérti-jegy: Endrödre -.80 P
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus70boszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti-jegy:" P 4.-. P 10 50. P 12.50'
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, Értesitem Gvoma és vidéke t. i

i
közönségét, hogy bármilyen cse- j!
rép, vagy csempe kályhák ké
szitését vagy a meglévö kályhák

j átrakását vagy takaréktüzhelyek •
készitését elvállalom felelősség !i mellett a legjobb kivitelben i

• Bartolf Mihály vállalkozó •I Gyoma, IV. ker. Bocskay II 19. •
I 2-2 !
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i STAN DARD rádió I
i a magyar rádiógyáriás büszkesége. I
j Egyedárusitó: Benjámin István. I
~ G Y O M ~. N: Fekete lajos müszerész üzletében. i
! ENDRÖNON: a Homoki téle emeletes házban. •

I Kérje díjtalan bemutatását! ,

L... ~ ~ ~.J

HÁZIASSZONYOK ! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb
lésztarecepteket megkapja, ha
még ma kéri a Dr. OETKER
féle vHághirü FÉNYKÉPES
RECEPTKÖNYVET, m e l y e t
bárkinek ingyen megküld a
gyár: Dr. OETKER A. Buda
pest, VUI. Conti-utca 25.

A gyomai kir: járásbiróság,
mint telekkönyvi hatóság.
2987/1937. tk. S7.

Arverési
hirdetmény-kivonat.

Békésmegyei Általános Takarékpénz
tár rt. végrehajtatónak Murzsi Sándor
és neje Hamza Eszter végrehajtást
szenvedők ellen inditott végrehajtási
ügyében a telekkönyvi hatóság a vég
rehajtási árverést 100 P tőkekövetelés

és járulékai behajtása végett az End-

réd községben fekvő, s az endrődi SZERDAI ESTÉK
4117. sz. tkvi. be!étben A + 1. sor. 7J2

hrsz. 222. ölterűletű Murzsi Sándor A Tr "I "dé' E "1 t l
és neje Hamza Eszter nevén álló bel. nozmuve O SI gyesu e el!,-
telkes házra 1890. P kikiáHási árban utóbbi két estjén vitéz Pajor Gyu
elrendelle. lia az Egyetértési Olvasókörben;

Az árverést 1937. évi december hó fény, víz, hő, talajerőgazdálkodds·

10. napján délelőtt 9 órakor Endrőd ról Dr Vincze Endre a Kisréli
kőzségházánál fogják megtar!a J1Í. '. .

Az árverésre kerülő ingatlant éspe- O!vasoba~ általlinos egészségügYI
dig a Békésmegyei Általános Takarék· kerdésekro! tartottak szép és hasz-
pénztár rt. végrehajtató érdekében a !IOS ismeretterjesztő előadásokat,

kikiáJtási ár felénél, a csallakolOt!n:lk nagyszámú hallgatóság előtf. A
kimondott. Nemzetkő~i Böripari és Ke· szórakoztató részben Molnár GJu
reskedeJ11l1 rt. érdekeben 11489. pen- l IT' J' f Ad 'k E é.. . ' a v Incze ozse (Jml rzsgonéJ alacsonyabb áron eladllll1em lehet. '. . '

Bánatpénz a kildáltási ár 10 %a, bet, ifJ· Molnár Gyula egyfe/vo
amelyet magasabb igéret esetén ugyan násos tréfával, Kéri Lajos irreden-
annyi %.ára kell kiegészíteni. ta ének és zeneszámmal, Balassa

Gyoma, 1937. augusz1us 21. Bobus ének és táncszámmal, Mol
Dr. Molnár sk. kir. jb. nár Erzsébel szava!attal működtek

A kiadmány hiteléül: közre nagy tetszéssel. November
Szilágyi díjnok. 24·én az !partesfületben Fehér

István tanár, december l-én a
Nemetvárosrészt Olvasóban pedig
Schusztek Sándor tanitó iesz az
előadó.

Mindkét estén a kisérő műsor

ban ének, zene, táncszámok és
Zilahy Lajos egyik legderűsebb

népies tohózata kerül szinre. Az
előadások pontosan este 7 órakor
kezdődnek.

A gyomai kir. járásbíróság,
mint telekkönyvi hatóság.
3095/1937. tk. szám.

Arverési
hirdetmény· kivonat.
Békésmegyei Általános Takarék

pénztár rt. végrehajtatónak Gyuricza
István és neje Juhász Rozália, végre·
hajtást s7:envedők ellen indított végre
hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság
a végrehajtási árverést 100 P lőkekö·

ve(elés és jáiUlékai behajtása végett
az Endrőd községben:fekvő, s az end
rődi 4988. sz. betétben A + 1. sor.
128/1. hrsz. 134. öJterületú végrehaj
tást szenvedők nevén álló Beltelkes
házra 1050 P kikiáJtási árban elrendelte.

Az árverést 1937. évi december hó
16. napján délelőtt 9 órakor Endröd
községházánál fogják megtartani.

Az árverés alá eső ingatlant éspedig
a Békésmegyei Általános Takarékpénz
tár rt. végrehajtató érdekében a kikiál
lási ár 1/2 -énél, a csa!lakozottnak ki
mondott Singer Mór W. özv. és fia
cég érdekében 10069 P-nél, a Kir.
Kincstár érdekében 10439 P-nél, Sin·
ger Varrógép rt. érdekében 12444 P·nél,
Sarkadi Rudolf Kézműáru rt. érdekében
14280 P-nél alacsonyabb áron eladni
nem lehel:

Bánatpénz a kikiáltási ár 1O°,'o-a,
amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi
O/o-ára kell kíegészíteni.

Gyoma, 1937. évi augusztus hó 24·én.

Dr. Molnár sk. kir. jb.

A kiaJmány hiteléül:
Szilágyi dijnok.
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p O l J T I K A I, T Á R S A D It. l !VI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP

ELÖFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre ! -30 P, Fél évre 2-60 P, Egész évre 5-20 P.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyomaa csekkszám 18_280.

Lapzárta c s ü t ö r t ö k este 6 óra.
Megjelenik nlinden s.zombafon reggel.

Felelős; szerkesztő: WAGNER MÁRTON Hirdetések dijszabásai;
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Egyhasábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA 20 fillér. Űtszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
G II (; m a, Kossuth lajos utca 64 1_ 15 százalék, l negyedévi hirdetésné! 20 százalék és

Telefon: 22. _ félévi hirdetés esetén 2ó százalék kedvezményt adunk.

HETVENÉVES AZ URIKASZINÖ

Jóváhagyta a vármegyei kisgyü
lés a vágóhíd építését

épviselötestületi
köz ülés

Hirdetési szabályrendeletel
fogadott el a képviselőtestület,

amelynek tárgyalásánál kifogá
solták, hogy az utcákon enge
dély nélkül elhelyezett izléste
len és szinte forgalmi akadályt
képező hirdetési táblákat he
lyeznek el állandóan, amelyek
ről senki sem tudta megmon
dani, hogy ki állilja ki azokat.
Pánczél Emil főjegyző igéretet
tett, hogy azonnal eltávolittatja
ezeket a táblákat az utcákról.

Elfogad ták a közpénztári

költségvetés egyes fejezetrinél

mutatkozó hiányokról hitelát
ruházás utján történő gondos
kodást;

a községi düllőutak ujabb
sorszámozását ;

a HOMBÁR szövetkezet által
kért 115 négyszögöl terület
adásvételi szerződést;

a Füzfás-zug, a három fa ty
tyasi házhely, a füzfászugí holt
Körös halászati joganak bérbe
adási szeáődéseit.

Megszavaztak 20 kérvénye
zőnek ingyenes házhelyet.

ejtett uj épület megépítéséig,
különösen ldhangsulyozva, hogy
1911-12. években olyan lelkes
kaszinói élet folyt és olyan lel
kesilő vezetői voHak a kaszi·
nónak, amely tényezők adott
ságával magyarázható, hogy a
kaszinó tagjai egy 40.000 koro
nás épitkezésbe mertek bele
fogni.

Bácsy Elek kaszinói elnök
1912-t61 kezdve ismertette a
kaszinó életét és régi jegyző

könyvek felolvasásával szem·
lélleUe a jelentősebb esemé
nyeket. A hallgatóság néma
megihletődéssel hallgatta, ami
kor a 25 év elötti házavató ün
nepélyen résztvettek nevét 01-

November 23-án rendkivüli
közgyülést tartott Gyoma köz
ség képviselőtestülete. A szép
számmal megjelent képviselő

testületitagok a 22 pontból
álló tárgysorozatot 12.30 óráig
tarló tanácskozással tárgyal
ták le.

A vármegye áHal jóváhagyott
határozatok bejelenlésekor kü
lönösen a vágóhid építésének
jóváhagyása keltett örömet. Ezt
a községi határozatot azzal és
csak ugy hagyta jóvá a kisgyű

lés, hogyha a hiányzó összeg
pótlása a vármegyélöl szándé
kozott kieszközléssel valóban
megtörténik. Reméljük, hogy
vitéz Márky Barna alispán
megérléssel lesz és hozzásegiti
községünket a kért segéllyel e
nagyon fontos közüzemünk
megépitéséhez.

A közgyülés fontosabb tár
gyai a következők v-oltalc

A községi tőkepénzeket az
Endrőd-Gyomai taka!"ékpénz
lár, a Békésmegyei Altalános
Takarékpénztár és a Gyoma
EndrődiHítelszövetkezetnél he
lyezték el.

Hetven év nagy idő egy egye
sület életében. Az alapilók uno
kái is javakorabeli emberek
már. Ennyi idő alatt nenlcsak
a világ, hanem a mi kis kaszi·
nói világunk is nagyolt válto
zott.

November 20-án tartotta az
u r i k a s z i n ó megalapHásá
nak 70 ·ik és az uj épület meg
építésének 25-ik évfordulóját".
Hajdu Béla ref. népiskolai ta
niló, aki hosszu éveken át volt
a kaszinó jegyzője, közvetlen
előadással ismertette a vacso
rán jelenlévő hölgyekkel és
számos kaszinói taggal a kaszi
nó történetét a megalakulástól
kezdve a 25 évvel ezelőtt meg-

Szegedi gazdasági értekezlet a
Trianóni délvidékért

Irta: KOZMA fERENC
m. ldr. kormányfötanácsos, a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár vezérigazgatója.

A történelmi Délvidéket min- rat szellemében - a z e g é s z
den szépségével és értékével d é l v i d é k é r t s annak né
együtt elvesztettük. Az az or- péért, népének magasabb kul
szágrész, mely azelőtt a Duná-
tól keletre, a Tisza Maros körül, turájáért s minél több ember
a nagy magyar Alföld nyugat- minél nagyobb földi jólétéért
keleti középvonalában feküdt és boldogságáért Megfontolt
s annak szive voU, DÉLVIDÉK- kivánságunk az áHandóan tartó
KÉ, TRIANONI DÉLVIDÉKKÉ központosilás megáUilása, a
alakult át s mezőgazdaságával, decentralizáció megindítása és
iparával, kereskedelmével, min- folytatása nemcsak a délvidé
den berendezésével erősen küz-
dő, határmenti szép városaival, kért, de az egész magyar vidé-
sulyos helyzetbe került. Tőle kért s annak több mint hét
alig 2-3 órányira é s z a k r a, millió lakosáérL Nem lehet
a Duna partján pompásan fekvő, ilyen nagy országrészt, mint a.
a Csonkaország minden részére TRIANONI DÉLVIDÉK tartó
nagy vonzó erőt gyakorló, azon-
ban mindent felszivó és erősen san mostani másodrendű hely-
centralizáló igen aktiv Budapest, zetében tartani. Mi szükséges
- közvetlenül délre pedig - nek tartjuk a jó szomszédi
a szabadkai harangszó álhallat- viszonyt déli szomszédainkkal
szik a szegedi tanyákra - a mielőbb helyreállítani. Jól tud
hatalmas sorompókkal elzárt
két déli utódállam fogja közre. juk, hogy erre a hajlandóság

Az ország szép fővárosa, köz- szomszédainknál is megvan,
ponti helyzete, elsőrendü be- hiszen mint emberek kölcsö
rendezkedése folyományaként nösen bec::>üljük egymást
akciórádiusát majdnem Szege- Minden érzésünkkel, gondo
dig terjeszti ld, - pl. Kiskun- latunkkal és erőnkkel II főváros,
félegyháza már Budapestre
gravitál, - mig Szeged és a - amelyhez annyi rokoni és
TRIANONI DÉLVIDÉK gazda- baráti szál füz mÍllaket .- és a
sági aktivitása. délfelé, az uj magyar vidék együtfmunkálko
határ miatt, teljesen megbénult dását akarjuk szolgálni s távol
A trianoni déli sorompókon a .áU tőlünk az, amit egyik kiváló
mi gazdasági és egyéb jószán- irónk a következő módon fejez
déku törekvéseink nem tudnak
áthatolni s mi itt a TRIANONI ki: "Minden magyar nyomoru·
DÉLVIDÉKEN ugy vagyunk, ságnnk között a legkétségbe
mint az ahatármenti nagybir- ejtőbb, hogy ha akad két iga
tokos, kinek szántóföldjeit, rél- zán nagy és nemes szívü ember,
jeit, erdőit, ipartelepeit a tda- akik egyképpen bármely piHa
noni békekötés elszakította. natban vérüket adnák a Hazáért,
Megmaradt a kastély, a park, ez a két ember Szent István
gazdasági épületek, a régi ura-
dalom egész központi admi- korától kezdve a mai napig
nisztrációja jól képzett vezetői- valami szörnyü magyar átok
vel, tisztviselőivel, nyugdijasai- törvénye szerint engesztelhetet
val és minden terheivel. Közel lenül féltékeny egymásra, vagy
20 év óta érzi ezt a gazdasági gyülöli egymást..
trombózist az egész 1 RIANONI Jlyenféle problémákról kivá
DÉLVIDÉK s ez a nép han- nunk a TÉBE Délkeleti Kör
gosan alig beszél erről, csodá-
latos türelemmel várja sorsa zete által Szegeden rendezendő
jobbra fordulásál, a. keletkezett november 28-iki GAZDASÁGI
összes problémák megoldását. ÉRTEKEZLETEN tanácskozni.
Megoldásra váró problémák Ez a tanácskozás a főváros és
vannak bőven. A mi szívünk a délvidék közéleti és közgaz-

dasági tényezőinek komoly
egyik legnagyobb óhajtása a találkozója lesz. Az a reményem,
délvidéki közélet és közgazda- hogy ez a találkozó és mozga
ság összes vezető embereinek lom a Haza és a TRIANONI
erőteljes összefogása, együUes DÉLVIDÉK javára értékes gyü
fellépése a megértés, a jóaka- mölcsöket fog termelni.
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benyomásaimat minél hiveb
ben megőrízhessem.

Ugy érzem magam, mintha
-szilveszteri társaságban lennék.
A terem bejáratánál emberarc
ra kifaragott tököket aggattak
fel. Az ebben elhelyezett gyer
tya ad némi világosságot. Az
emberek a legkülönfélébb jel
mezben vannak felöltözve s
hangos nevetgéléssel azon igye
keznek, hogy minél jobban rá
szedhessék a másikat.

Ezt az estet október 31-én,
Mindszentek estélyén tartják.
És érdekes, hogy Anglián ki
vül az egész vílágoncsak itt
ünneplik meg. Az ünnep ere
detévelsokan az amerikaiak
küzül sincsenek tisztában. Az

Érdekes kis ésapat vonja fi
gyelmemet magára, ahogy Chi
cagó (olv Sikágo) utcáit rovom.
Farsangi jelmezbe öltözött fiatal
leányok és fiuk vidám arccal,
hangos nevetgéléssel sietnek el
mellettem. Megdörzsölöm a
szemem. Nem, nem álmodom,
de hiszen még nincs itt -a far
sang! Mit jelent ez a kosztü
mös felvonulás? Zavarodottsá
gomon jót mulatnak az ipar
felügyelők, kikkel az egyetemi
előadásra megyek. Egymás után
adom fel nekik a kérdéseket,
mig mindent a legalaposabban
meg -nem tudok az _ünnepélyre
vonatkozólag. Sőt ezzel nem
elégszem meg! Magam is részt
veszek két ilyen estén, hogy.-

est sok tradicionaHs szokásá.
nak eredetét a kelta népek
vallásában kell keresnünk. En
nek legfonto~abb jellemzöje a
szellemtisztelet volt. Hitük sze
rint a természetben minden
nek megvolt a szelleme: állat
nak, sziklának, fának, hegynek,
folyónak. Szent fájuk volt a
tölgy, ezért istentiszteleteiket a
tölgyesben tartották. Szent ál
latuk a macska, mint az egyip
tomiaknak. Ünneplései1mél a
tüznek is fontos szerepe volt,
sőt még embert is áldoztak.
Mivel náluk az év november
l-én kezdődÖtt, ez a Dap a
nyár végét jelentette. Hitük
szerint az elhaltak lelkei ezen
a napon felkeresik régi oHho~

nukat és a természetfeletti lé·
nyek - kiknek a jóra roszra
egyaránt van hatalmuk 
ilyenkor szintén az emberek
közé keverednek. Ezért ezen a
napon jósoHattak maguknak és
igyekeztek megtudni a -rájuk
következő . év elkövetkezendő

ete

eplik
lITa a a

indensze

ogya
meri

vasta fel a jegyzőkönyvből,

akiknek legnagyobb része már
eltávozott az élők sorából.
Azzal fejezte be mindvégig
lebilincselő előadását, hogy a
kaszinó tagjai továbbra is sze
ressék a kaszinójukat.

Kovács Lajos, a SO-ik élet
évét betöHött ny. föpostames
ter, a kaszinó diszelnöke, aid
62 óta tagja a· kaszinónak,
kedves eml keket elevenített fel
a kaszinó életéből, ugyszintén
Wagner Márton is, ~ki az elő

dök emlékének megőrzésére,a
munkájuk megbecsülésére mu
tatoH rá és sajnálkozását fejezte
ki, hogy többen a tagok közül
nem vettek részt ezen a jelen
tős évfordulóján a kaszinónak.
Ajelenlévők kellemes hangu

latban töltötték el az estét.

_nlIi1l1i11in8riMí1iílMift1l1tin

HIRDESSEN
LAPU KBAN I
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Uj idök-régibajok
Egy öreg gazdatiszt levelei a

szerkeszlóhöz.

(3)

Mielőtt azonban arról lehet
ne szó, hogyan jön a házhoz
a pénz, azt is számításba keH
venni, hogy nem minden ta
nyán akad 6-S drb. legelőről

beszoruló marha, ha csak ed
dig meg nem vették. Csakhogy
ebben II pénzsovány világban
ez se ugy van, mint régen.
Megtörtént, hogy jó dolgában
ránkhízott 5-6 drb. fejőstehén

s elhatározta az ember, hogy
eladja és hoz helyettük sová
nyat, tejesebbett. Kisvártatva
jelentik a vásárban, hogy any
nyiért meg nem veszik, mert
lement a jószágára. A nélkül,
hogy megharagudni illett volna,
elhatároztuk, ha olcsó, akkor
veszünk marhát. A behozott 6
hoz vettünk másik 6-ot és ha
zamentünk a nélkül, hogy va
laki ezért utánunk kiáltott vol
na az uton. Ez akkor azért
volt könnyű dolog, mert ott
honról pénzt is vittünk ma
gun kkal és nem üres zsebbel
mentünk a vásárra. Ma a pénz
mindég másnál van, minélfogva
ott is keresendő, hár oU se
mindig található. Ilyenkor lát
ja meg minden kétkedő és egy

magamagán~)I valóember,hogy
ma már nem lehet, '8-'-::10 .<Irb
tinót.csak ugy l<érdezetlenül,
beteremteni a jászlak mellé,
ha. még annyi . jó takarmány
van is gonddal begyüjtve csi
nos és tekintélyes kazlaibal·

Ilyen helyen ma már a
"HOMBÁR" segit.

A gazdatársadalom elhatá
rozza, hogy elismeri a szakem
berek igazá!. Azt is elhiszi,
hogy csakugyan van ajándék
trágya, ha elkövetkező felada
taiban szakszerüséggel dolgo
zik. A számoktól nem kell
megijedni, mert a végén kide
rül, hogy bármennyire neki
vagyunk is huzalkodva, ez csak
egy töredéke annak a nagy
szükségességnek, amit ki kell
elégíteni.

Vetni keH ugyanis (nagy
holdakban) 1000 holdon lucer~

nát, mert ez a hizlalásnál télen,
~áron kelL Ugy 500 h. körül
takarmánycukorrépát, 600 hold
kukoricát s ide keH szánni
1200 hold buza vetés szalmáját,
pelyváját, törekjét álomnak.
Ha. megvan ez a felkészültség
és rendes gonddal valahova
egy helyre be van gyÖjtve;
vagy mód van hozzá, hogy
szükség szerint rendelkezésre
áll, elegendő 1200 drb, páron
kint 1000 kg sulyú, arravaló
egészséges (jobb ha fiatal)
marhának 1600-1700 kg-ra

., .' ,- , .
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valÓ feIh'izJalásához ugy-,--hogy_
a hizlalás. ha megindult, egész
éven. ál tart, s minden állat leg~

alább 6 hónapon át áH az is
tálÍóban. Hat arra való épület
ben szazánkint és hónaponkint
állanak helyre a sovány álla
tok és hat hónap muÍva indul
nak onnan ki, ugyancsak szá
zával és hónaponkinL

Ehez a vállalkozáshoz a hi
zóanyagot exportőrök _ adják,
ezekben van rendes választék,
ezt már a Hombárra kell :rá
bizni,

Aki látta, eszébe juthat, hogy
el voltak lepve annak idején a
nagyállomások környéki kato
nás rendben épült barakokkal.
Aki megfordul elszakitott ha
zai földeken, Szatmárban ma
is láthat ilyet.

Igy kell benépesíteni szolid,
olcsó istállóépiiletekkel - ke
rülve a sulyos anyagu, meleg
istállórendszereket - a gyo
mai állomás közeljét, azonkivül
megfelelő takarmányaprózó és
tároló helységekkel (silók), a
telepre vivő főkapu alatt foly
ton mŰkődő hidmérleggel, gaz
dasági vasnttal, modern trágya
telepekkel. Vizmüvei az állo
másnak megvannak.

Ha mindez már csak hely
kérdése lesz, gondolni keH
Endrőd csatlakozására is. Le.,.
hetetlenségnek tartom ugyanis,
hogy valaki a tálcán eléje ho-

- - -- - -'"

zol t --ÍJyeric'~ü~~I~'ai{ai -- és ~lŐ:

nyúket felhasználni ne akarná.
Számitásaink során azt lehet

látni, hogy az 1200 drb. hízó
nak kb. 200.000 q trágyája 1000
kat. holdnak rendes, egyszer
elég trágyaszükségletét fedezi.
Aki szeret számolni, ldvetbeti,
hányádrésze az az elégnek, ha
azt is figyelembe veszi, amit a
föld - Isten szent nevében
ugy is megkap. Ha rajtam ál
lana, ugy rendezkednék he,
hogy a termőföld minden hold
ja (rét is, legelő is benne!)
minden negyedik évben kapja
meg, a jó világ eljöttével már
műtrágyával kiegészítve, a tőle

nagyon régen elvárt becsületes
visszapóllást.

Hogy ez megvalósulhasson, a
marhahizlalásnak át kell ala
kulnia gyári hizlalássá, amikor
felváltva és párhuzamosan egy
cukorgyár és több mezőgazda

sági szeszgyár haszonnal meg
etelhető meUéktermékei is fel
használhatók.

Ha már a gyárakig is elju
tottunk, ahogy én Gyomán hol
Veled, hol egymagamban szét
nézhettem, hely lenne ott még
bőven egy len és kender szövő

és feldolgozó gyárnak is, amí
nek egy kiszugában a selyem
szövőipar is kivehetné a részét
a boldogulás felé megindult
eme nagyszerü masirozásból.

Ezek a dolgok azonban,
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Magyar Vörös-KeresztA

"Leg'yen világosság!"
és lőn nagy becsapás

a csodavil1anykörtékkel

eseményeit. Papjait{, a druidák,
nagy ügyességre tettek szert a
mágikus - dolgokban és jöven*
dőmondásban.

A kelták a mai Belgium,
Franciaország és Anglia terü
letén laktak. De ezek az ame
rikai ünnepségek azokhoz a
szokásokhoz hasonlók, melyek
a brit szigeteken voltak talál
hatók. (Ez érthető is, hiszen
Amerika törzslakossága az an
gol.) A régi Irországban min
den évben ezen a napon isten
tiszteletük főhelyén, az oltáron
kerék és kerékagy egymáshoz
dörzsöIése révén uj tüzet gyuj
toltak. Innen vitték azután szét
az egész országba. A mind
szenti öröm!üznek ez a szoká
sa hosszu ideig megmaradt,
még a XIX. sz-ban. is megta
láljuk Skóciában, sőt "Tales
tartományban, egyes helyeken
még a mai napon is.

A keHák Samhain (Szemhajn)
ünnepétől kezdve a tüz jelen
tőségét a Mindszentek minden
ünneplési formájánál megta-

mint a beHerjes és okszerü
gazdálkodás lehetőségének a
csúcsa megkivánják, hogy Gyo
ma müvelés alatt álló egész
halára a gazdasági keskenyvá
gányu vasutak sinpáraival le
hetőleg gépvontatási üzemben,
sürün be legyen hálózva.

Az ötletszerüség oU, ahol
terveket kell végrehajtani, az
előrehaladást nem szolgálja,
azért meg sem említettem a
hizlalásnak azt a nemét, amit
alkalmi hizlalásnak nevezünk
s akkor nyúlnak utána, ha né
ha napján takarmánybőségvan.
Ahol azynban ez megtörténhe
tik, ott az ellenkezőre is el kell
készülve lenni s jobb, ha az
ilyen lstenáldását szükebb világ
számára elteszik.

Öltsenek azonban ezek a
ma még álomszerü elgondolá
sok bármilyen számu közület
ben és bármilyen méretekben
testet, azokal megvalósitani
más, min t a Hombárok alkotni
tudó és akaró, lángoló lelkü
apostolai, - képtelen, mert ez
nem pénzügy, hanem a lesze
gényedett, árva magyar földet
szerető igaz emberek szivügye
ken, hogy legyen.

'."-------
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MALMOK RÉSZS-RE
szállil :

HUNGÁRIA-NYOMDA
Gyollla, (Wagner-fatelep).

Iáljuk. Ebből a forrásból szár
mazik a természetfeleUiele
mek: boszorkány, manó, tün
dér, szellem, sőt még a macska
tisztelete is.

A tüz tisztelete körüli szo
káshól későbben is sokat meg-

_őriztek. Voltak helyek, hol fe
hér kavicsokat raktak a hamu
ba, melyre előzőleg kivánsága
ikat irták. Reggel nagy buzga
lommal kereste mindenki a
magáét. Ha az irás eltünt vagy
megsérült, ez annak volt a je
le, hogya kavics tulajdonosa
már nem éri meg a következő

Samhaint.
Skóciában azon vetélkedtek,

hogy ki tud nagyobb tüzel
gyujtani. A gyerekek minden
családhoz elmentek, kiáltva:
"adj egy darab tőzeget megé
getni a boszorkányt!" Az ily
módon összegyüjtö!t tüzelőből

tüzet raktak és mikor ennek
utolsó szikrája is kilobbant
szétszaladtak : "az utolsót meg
fogja az ördög" kiáltással. Ter
mészetesen azon igyekezett
mindenki, hogy utolsó ~e

maradjon.
Ezen az estén almát, diót és

tököt esznek az emberek és a
legtöbb játékban ezeknek a gyü
~ölcsöknek van jelentőségük

van. Ez már nem kelta, hanem
római eredetü szokás. Ugyanis
a rómaiak Britaniát is meghó
dHot' ák. És ahol letelepedtek,
ott meghonositották vallásukat
is. Egyik istennőjük Pomona
tiszteletére rendezett ünnepség
időben összeeset! a keltákéval.
Pomonának szentelték az ősz

Még mindig akadnak áldo
zatok, akiket az emberi gyen
geségeket ismerő svihákok fon
dorlatosan becsapnak. Ilyen be
csapoUak sokasága várja Gyo·
mán, hogy a csodavillanykör
téket árusHók vajha mégegyszer
alkalmat adnának, hogya fel
veU előleget visszavennék és
az előlegeket visszaadnák.

Ugy történt a dolog, hogy
100 kilóméteres gyorsasággal
száguldotta végig egy jól szer
vezett társaság a község házaH,
ahol varázslatos igéretekkel és
azonnal bemutatott gyomai

termését. Ennek az ünnepnek
néhány elemét a bensziilöHek
is átvették. Ettől az időtől

kezdve használják Samhain
ünnepén a töklámpást a ellől

kezdve szórnak diót, mogyorót
a gyerekek közé.

Erdekes, hogy az összes szen
tek tiszteletére rendezett ün
nepet a keresztények 843-ban
május l-ről nov. l-re helyezték
át. Ezt a briUek AH Hallows
nak nevezték. Mivel a druidák
ünnepe előző este volt, ezt
Mindszentek estéjének, röviden
HaUowe'en (Haloin)-nek ne
vezték.

Mig a régi időkben ez az
ünnep a komolyság, sőt sok
szor a félelem napja volt, mi
vel a nép valóban hiU a ba
bonában és meg volt győződve
a boszorkányok és sötét ha
talmak létezéséről, - az ame
rikaiak ezt az estét a vidámság
és pajkoskodás idejévé teUék~

Bizony sokan nem is tudnak
arról, amit itt elmondtam, azok
közül, kik pl. a jelmezdijra
pályáznakl

De még ma is fennmaradtak
al régi elemek. Ilyen az üres
tökben elhelyezett gyertya, Po
mona tiszteletére a tök, dió,
mogyoró, alma, a jövő kuta
tása, ha nem is a halálra, de
legalább a szerelmesére vonat
kozóan. És "last, but not least
léteznek a tündérek és boszor
kányokis, de csak a férfiak
számára! ...

Dr. Kovács Mária

*"Last, but not Jeast" - Végső, de
nem utolsó.

ismerősök rendeléseivel igazol.
ták, hogy valóban olyan villany
ég6ket árusítanak, amelyek
sokkal több világosságot adnak,
mint a forgalomban lévők és
- Ht estek bele a kelepCébe a
könnyen hivők -sokkal keve
sebb áramot fogyasztanak. Hát
ki ne szédült volna el ll. látot
lakon, amikor egy véleire aján
lott 5-ös égő fénye egy l5-ös égő

nek felelt meg. Kinek ne leU
volna szíve, hogy egy ilyen
varázségőért a csapni való rossz
1.20-1.50 pengős égőkkel szem·
ben a potom 2-3 pengőt szó

nélkül ne adta volna meg. Sőt,

még előleget is adlak. ÁUitólag
az égőpróbaknál ll. kicsavart
régi jó égő helyett varázségőt

hagytak oU.
Teltek, multak a napok,

megérkeztek az égők és valóban:
pazar fényborította be a laká
sokat. A konyhában az 5ös
égők is pazarul megtették.

Még a fényesség mennyor
szágában sincs zavartalan vilá
gosság. Persze, hogy a boldog
csodaégő tnlajok dagadó mellel
dicsekedtek a látogatóknak és
szánakozó mosollyal tiltakoztak
a gyanu ellen, hogy az égökkel
valami suskus történt, mig mé
gis kicsavarták a körtéket és
akkor látták meg, hogy silány
hamisitványok azok. A számok
bÓJ. például a 15-ös körtéknél
lesurolták az l-es számot, per
sze, hogy 5-ös égőnek volt igy
számozva és ugy világított, mint
a 15-ös, azonban a fogyasztása
is a 15-ösnek felelt meg.

Valóságos csodaégő-láz fogta
el ebben az időben a lakossá
got és senkinek sem jutott
eszébe, hogyha ezek az árusok
egyenes uton járnának és ha
tényleg gyártana valamelyik
gyár ilyen csodakörtéket, azo
kat bizonyosan a kereskedések
ben is árusilanák és nem kel
lene velük házal ni. A hatóság
mégis neszét vette a dolognak
és lefülelte az ipséket, azonban
a becsapot emberek bottal üt
hetik a pénzük nyomát.

Tanulság: házalóval ne állj
szóba. Itt vannak az iparenge
déllyel árusitó kereskedóink,
azoktól vásároljunk. Aki ezt
nem fogadja meg, megérdem
lik, hogy becsapják.

A Békésvármegyei
Szarvas marha
tenyésztő Egye
sület felhívása

A jövő évi tenyészállat kiál
lítás 1938 évi március hó 23-28
napjain lesz megtartva. Azok a
tenyésztök, akik ezen a vásá
ron tenyészállatokkal részt
akarnak venni, e szándékukat
legkésőbb december l-ig jelent
sék be személyesen vagy irás
ban a vármegyei egyesületnél.

Az állatok száma korlátozva
van, tehát a kiállHóknak érde
ke, hogy idejében jelentkezze
nek.
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HUNGÁRIA-NYOMDA
Gyom!', Kossu1h Laios utca 66 sz.

lakodalmi meghivókat
olcsón és szép kivitelben kés:z.it a

mulva, drága pénzünkért sem
kapunk tőlük fát. Ébredjünk
fel közönyünkböl és fásítsunk
gőzerövel, hogy utódaink lesuj
tó véleményét és a fainséget
elkeriiljük.

A JÓ KÉPVISELŐ
A jó képviselő megbecsülhe

tetlen szolgálatokat tehet a kÖl
érdekek előmozdítására kerü
lele községeiben. Állandóan oU
tartja kezeit, jó orvosként, a
rája bizott kerület lakosságá
nak ütőerein. Vigasztal,. segit,
bátorit, felemel, gyámolH, he
lyes, üdvös tanácsokat ad, s
ahol arra szükség van, az ál
lamhatalom intéző faktorainak
felvilágositásától, a jog, méltá
nyosság, igazságosság megis
mertetésélől sem riad vissza.
Ilyen jó és megbecsülhetetlen
szolgálatu országgyülési kép
viselő - nem keH megijedni,
nem a gyomairól lesz szó - a
bajduszoboszlói kerület képvi
selője, akiről azt irjak vá aszlói :
Magas ivelésü, szellemileg emel
kedettség és erkölcsi tisztaság
sugárzik le arcáról s ehez iga
zodnak tettei is. Mindenben
megfelel a jó képviselö eszmé
nyének, ezért választották őt

meg a kerületben. (Nem is
bánták meg. Szerk.)

.Rendelet készül a
slepperek ellen

A vidék.i kereskedelem aliciója

A slepperek azok a fáradha
tatlan emberek, akik állandó
vasuti bérlettel, állandóan a
vasuton lalmale Óriási csoma-

. gokkal, hallatlan fesztelenség
gel vesznek birlokukba egy
egy kocsi l, oda aztán őrizzen

az ég bárkit bemenni.
Ennek a szép világnak, ugy

látszik, vége lesz. Legutóbb egy
nyíregyházai vonalon 900 li
bát találtak a slepperek cso
magjaiban, amit persze száHi
tási költség nem terhelt Most
a Máv komoly intézkedésre
készül, hogy az utas milyen és .
mennyi csomagot vihet magá
vaL Kiváncsian várjuk, miké
pen fognak a slepperek tuJjárni
az eszükön.

Ültessünk
gyümölcsfákat,
mig nem késő

gyakorlatilag is értékesíthet.
A tanfolyam dija személyen

ként 1-2 pengő lesz, de szegé
nyeknelmek díjtalan.

Jelentkezni lehet özv. Lukács
Aladárnénál, a községházánál,
vagy a fiókegylet elnökénél,
Dr. Vincze Endre községi or
vosnál akár személyesen, akár
levelezőlap utján f. é. decem
ber 15 ig.

A tanfolyamot a budapesti
központ által leküldöU nővér

személyesen vezeti.

Minél nagyobb számú jelent-
kez·ést kér az ELNÖKSÉG.

ügyes szélhámos áldozatai let
tek.

Ennek is van lanulsága : még
sorsjegyet se vegyünk idege
nektől. Aki a lakásunkba jön
házalni, azt 99 százalékig gya
Dusnak kell tekintenünk, ha
llem ismerj ük az illetőt sze
Ínélyesen.

A hiszékenyszőnyegaspirán

sok egyelőre, velünk együtt,
csak a sárszőnyegen kénytele
nek járni..

Riasztó hirként hallatszik
mindenfelől, hogy kevés a tü
zifa készlet az országban. Sze
geden csak 24 órára való kész
let volt a napokban. Utánpót
lás lassan, vagy egyáltalán nem
jön. A román szomszéd nem
adja a lekötött áron a fát, csak
jóval feljebb. Nagy baj a tél
kapujában tüzelő nélkül állani.

A baj fő oka Trianon, amely
elvette tőlünk az erdővidéket,

s igy ki vagyunk szolgáltatva
szomszédainknak. Ez a helyzet
már közel 20 esztendeje, de
vajjon tettünk-e valamit a hely
zet megváUoztatására?

Ime az idén ujabb erős fi
gyelmeztetést kaptunk az önel·
látásra. Még most sem késő II

közületeknek és magánosoknak
. ezt a figyelmeztetést meghall
gatni.

Odaát is oka van a fahiány
nak. Ök kitermel nek, de nem
ültetnek. Szavahihető szemta
nuk szerint, egy-két évtized

ázi betegápolási
tanfolyam

Tessék szőnyeg

sorsjegyetvenni !

A magyar vöröskereszt gyo
mai fiókegylete kellő számú
jelentkezés esetén egy hónapig
tartó házi betegápolási tanfo
lyamot óhajt rendezni.

A tanfolyam célja az, hogy
az azon résztvevők kellőképen

elsajátilsák a betegápolás leg
elemibb tudnivalói! és teendőit,

kellő jártasságra tegyenek szert
a sebkötésben, hömérőzésben,

sth.
A tanfolyamon bármely 18

évet betöltött nő résztvehet.
Annak befejezése után bizonyít
ványt kap, melyet az életben

.Még ki sem szedték a csoda
égőkrőlirt cikkünket, már egy
ujabb csalásról kell beszámol
nunk.

Egy, magát Szabó Jánosnak
bemutatott, ur járta be hetek
óla a községet és három per
zsaszőnyeg kisorsolására ld
nálla az egy peng6s sorsjegye
keL Az ő bemondása szerint a
NEP helyi szervezete végzi a
kisorsolást és jótékony célra
megy a haszon. A ldsorsolás
idejét november 25-re, az uri
kaszinóban jelezte.

Csodálatos, a hetek alatt foly
tatott házalás közben sE'nkinek
sem jutott eszébe, hogya NEP
helyi szervezeténél érdeklőd

jék a sorsolás felől. csak nov.
25-én, amíkor már az urikaszi
nóban többen összejöttek a
.sorsolásra" és mert hiába vár
tak, ekkor felhivták telefonon
Nemerey Pétert, a NEP szer
vezet helyi elnökét és érdek
lődtek a sorsolás felől. Nagy
leH az összegyüllek rémülete,
amikor megtudták, hogy egy

a H om o I< i f é I e emeletes házban.
Kérje dijtalan beD:l.utat.i.soit% lit
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A Stefánia
Szövetség

Gyomai fiókja
vándor kelengyék készítését ha
tározta el. Évente 40-50 olyan
anya hozza világra gyermekét,
aki ugyszólván még ron-gyokba
is alig tndja takarni azt. Nem
néhzeHk ezt tétlenül a szeren
csésebb anyák. Ezért határozta
el a Stefánia Szövetség, hogy
segít a bajon olyképpen, hogy
40-50 csecsemő kelengyét állít
össze, amil kölcsön ad a rászo
rulóknak. Eddig 13 kelengyét
ajánlottak fel, olcsó, egyszerű

kiállításban, de teljesen meg
felelően. A teljes kelengyét
ajándékozó, eszményi kereszt
anya lesz. Részlet darabokat
is elfogadunk. Kérjük tehát 3

jólelkü anyákat, adjuk össze a
szükséges kelengyéket. Minden
fel világosítást készséggel megad
Wagner Mártonné, Zrinyi u. 61.

Békésvármegyében
is kigyülladt a
Baross-fáklya

Vasárnap délután 5 órakor
GY1.dán szorongásig megtelt a
Göndöcskerti pavillon nagyter
me. Ott voltak vitéz Ricsóy-Uhla
rik Béla főíspán_ és vitéz Márky
Barna alispán feles.égeikkel és·
Gyula város nagyszámu közön
sége, mig Budapestről a Ba
ross Szövetség illusztris enöke:
Ilovszky János több munka
társával.

Nagy beszédet mondott dr.
Varga Gyula polgármester, utá
na Ilovszky János országos
elnök hatalmas lelkesítő beszé
det mondoH és felhivta a ke
resztén szülőket,: hogy minél
többen adják gyermekeiket a
kereskedelmi pályára.

Érlékes beszédet mondott
még dr. Temesvári László.

A lelkes gyülést a Himnusz
eléneklésével f, jezték be.

r~W~UUUIiUJ"'~UUU~V~~~~U~~~"

i
A világ legnagyobb rádió gyára a ft

lPHILIPS
5 világrészben 78 államban a

~ lj ez e t ő vilá g m á r k a I

I
I E g ye d á r LI s i t 6: B e n j á m i n I s t 11 á n·
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Fekete Lajos mUszerész üzletében.
E N D R li D Ö N:



Ma OY c vacsora a Hollerban!

" 44.

" 30.-

P 29.80

" 45.-Télikabát

69. jótékonycélu m. kir. áUami
sorsjáték. Huzás december3-án

Főnyeremény:

40.000
a r a n y p e n g ő.

Ezenkivül 18.729 különböző

nyeremény, melyet mind kész
pénzben fizetnek ki.

SORSJEGY ARAK:

Egész: ar.P~.-Fél:ar.Pi.SO-- --
Kapható minden osztálysors-:
jegyföárúsit6nál, dohánytőzs

dében, valamint a pénz előze

tes beküldése után a székes
fővárosi m. kir. Pénzügyigaz-

gatóságánál, Budapest, V.,
Szalay-u. 10.

A nyeremények száma és ösz

szege jelentősen emelkedett.

Városi bunda
la oposom ga !lérral
nutriette béléssel 160.-

Fekete rövid télikabát
perzsa gallérral 71.-

Bekecs szőrmebéléssel55.

Bocskay kabát " 64.

Bocskay bunda
la oposum gall érral
nutriette béJéssel 125.-

Lelkem hullámai. Versek, da
lok. (128 oldal) irta: Murgács
Kálmán. Az izlé5es kiállitásu ve-s
kötet legfőként nóla, dal, ének
szövegeket tartalmaz, melyek egy
szerűségŰk mellett is mély érzés
nek· sokszor halk, fájó, panaszos
megnyilatkozásai, sokszor pedig
a dacnak, a férfi-bűszkeségnek szi
laj, tűzes kilörései. Zeneszerzőink

valóságos kincsesbányát lelnek
ezzel a könyvvel, mert ennek
minden verse muzsika alá ki
vánkoz.ik. Hisszűk, hogy nemso
kára nemcsak gyönyörűséggel ol
vassuk, de a dal szárnyán még
nagyobb örömmel halgaljuk is
őket. LELKEM HULLÁMAI min
den könyvkereskedésben kapható.
Ára 3 pengö~

IFérfiöltöny

Sportöttöny

Gazd ászkabát

KULPIN DIVATHÁZ

IFérfi- éS, Fi~készrUha.osztályaI
BEKESCSABA

I

agldarság"

.Ahol legnagyobb a veszély, olt leg
közelebb a segély" mondja a példa
beszéd. Vegyen allami sorsjegyet és
szerencsés esetben minden gondjálól
szabadul. Ha nem nyer, jótékonyságot
gyakorol, mert az állami sorsjegy be
vételeít közhasznu, nyomorenyhitö és
jótékony célra forditják.

Nyomtalanul eltünt emberek.
Ezzel a eimmel lendkivül érde
kes eikk foglalkozik a I ejté/yes
módon eltünt hires emb~rekkel

Tolnai Világlapja uj száma. A
legkiválóbb magyar irók novelláin,
a nagyszerű folytatásos regényen
és azérdekfeszitö cikkek egész
során kiv ill közel száz pompás
képet talál az olvasó a nép'izerü
képeslapban. Tolnai Világlapja egy
száma 20 fillér.

Sebessy Jánosnak sajállermésű

bora van eladó. 4-1

a legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
Előfizetési ára:
1 hóra 3 P., n évre 9 P.

h-

Kiadóhiv" Bp Rákóczi-ut 30.

Baromfi köUőgép, kitünő

gyártmány, igen jó állapotban
eladó. Szerető-féle ház.

Hogyan végezzük a gyümöl
csösben az őszi nagytakaritást,
erről ir a Növényvédelem és Ker
tészet legujabb száma. Cikkeket
közöl még a filléres kerítés ké
szítéséről, az idei rossz borok
feljavitásáról, a gyümölcsös téli
permetezéséröl, az ujlelepi'ésü gyü
möJcsösök hibáiról, a gyilmölcs
fák metszésének technikájáról stl>.
A dusan iJIu~zfrált, szines gyü
mölcsképet is közlő két szaklap- I
ból a «Növényvédelem» kiadó hi- I
vatala (Budapest, V., Földmivelés
ügyi Minisztérium) díjtalanul küld
e lapra való hivatkozással egy al
kalomma! mutatványszámol.

Az Ember tragédiája elöadá
!>ára készülnek egy angydföldi
szinházban. Rendkivül érdekes ké
pekkel illusztrált cikket közöl er
ről a Délibáb uj száma, amely
nagy terjedelemben és gazdag tar
talommal jelent meg. Pompás il
lusztrált rádióműsorokat, egyfel
vonásos szindarabot, premierbe
számolót, szinházi pletykákat,
nagyszerü filmrovatot, és több mint
száz szebbné!-szebb képet talál az
olvasó a népszerü szinházi ké
peslapban. A Délibáb egy szá
ma 20 fillér.

A Gyomai GyUmölcsértékesit6 és
Központi Szeszfőzö Szövetkezet
1937. november 28-án vasárnap délután
3 órai kezdettel Tisza István ut 97.
szám alatt évi rendes közgyűlést tart,
melyre a tagokat ezuton is meghívja
az Igazgatóság.

FELHIVJUK olvasóink fí
gyeimét dr. Kovács Mária f'ol
dink Amerikából küldött ér
dekes cikkére Dr. Kovács
Mária egyévi tanulmányuton
van Amerikában. Reméljük,
több eredeti amerikai cikket
kapunk még. I

A Magyar vörös-kereszt gyo
mai fiókegylete 1937. évi de
cember hó 4 napján, szombaton,
az uri kaszinó helyiségében. tom
bolaiátékkal egybekötött jótékony
célu teaestélyt rendez. Bélépödij
nincs, teajegy 1 P. tombolajegy 30
fillér. Kezdete este fél 9 órakor.

REK

ReforDl.átu§
egyházi hirek I

Vasárnap dél~lőtt Harsányi
Pál esperes elnöklete alatt prt:sbi
teri gyűlést tartottak, amelyen
egyhangulag hozzájárultak a Ré
pás Gyökössy lelkészcseréhez. A
gyűlésen dr. Telegdy Lajos egy
házmegyei tigyész is résztvett.

November 28 án, vasárnap
délután 2 óralwr Bay József el
nök-lelkész a besenyszegi iskolá
b~n predikál.

November 25-én, ~sütörtökön

este 6 órakor a gyulai Lóránlffy
Zsuzsánna nöegylet meghivására
Bay József elnök-lelkész prédikált
a gyulai reformálus lemplomban.

Lovass József iskola felügyelő

most pénteken és szombaton a
gyomlli református iskolákat láto
g ,t'a meg.

Közismert fővárosi orvosi koz·
metika keres elsörangu készit-

ményei számára
H E L y I K É p V I S E L E T ET ,
lehetőleg gyógyszertárban vagy
drogériában, esetleg kozmetíkus
nál. Referencia megkivánta tik. Szí
ves megkereséseket "Kizárólagos
938" jeligére Blockner J. hirdető

irodájába, Budapest, IV, Városház
ucca 10. kérünk......_----_..•

Felhivja az Előljáróság ake
resetnélküli önálló iparosokat és
segédeket, hogy nyilvántartásba
vétel céljából december hó 5-ig·
a községháza 2 számu (közös)
irodájában jelentkezzenek.

A szegedi m. kir. Ferencz
J ózsef-Tudományegyetemen az
1937-38. tanév II. felére szóló
rendes beiratkozások 1938. évi
január hó 7-től t8-ig bezárólag
tartatnak. Az utólagos beiratkozás,
az akadályoztatásnak január l8-ig
történő igazolása után, február 7-ig
kari dékáni engedéllyel végezhetö.
A tandijmenlesség iránti kérvé
nyek valamennyi tudománykaron
1938 januar 7-ig nyujthalók be a
dékáni llivataiokba.

Kukoricamorzsolók
figyelmébe

A kedvező kukoricaá.rak nagy
ban serkentik a gazdakat, hogy I
korábban morzsolják le a ten
geri!. Kín és gyötrelem, ha az
ember ross·z morzsoló val pisz
mog és a. végén jelentős szem
veszteség is támad.

Mielőtt beszerzi ezt a fontos
szerszámát, nézzen széjjel a
forgalomban ~lévő morzsolók
között és a végén nézze meg
a HOMBÁR szövetkezet kész
letét is, hátha itt találja meg a
legmegfelelőbb morzsolót.

Községünk inségesei, ruhát
lan cipőtlen gyermekek, tehe
tetlen, öregek, s más elesettek,
tőlünkvárnak, szerencsésebbek
től, némi segítséget. A község
vezetősége, a jótékony egyesü
letekke! együtt, ugy határozott,
hogy egyetlen gyűjtést rendez,
egyszer keresi fel azokat, akik
tudják, hogy felebaráti köteles
ség a gyengébbeket felemelni.

A napokban indulnak el a
gyiijtőívekkel. Hangsulyozzuk,
hogy csak egyszer jövünk kérni
a nincstelenek részére. Köny
nyitsék meg az erre vállalkozó
emherek önzetlen fáradozását,
fogadják emberségesen őket és
teljesítsék a maguk és a köz
nyugalmát elősegítő munkáju
kat

Adakozzunk ! Nincsen olyan
kevés, amiből jó szivvel ne
lehetne adni. Ne felejtsük el,
hogy a többet azért adja az
Isten, hogy több jót tegyünk
vele. Az adomány lehet bármi·
]y~nélelmiszer, ruhanemű,

pénz, minden, ami a szegények
nek hiányzik. .

A község koldusai, a Stefánia
csecsemői és anyái, a napközi
otthon ellátatlan gyermekei,
mind ebből várják a segítséget.

Ne késsünk hát, -nyissuk ki
szívünket és ajtónkat. Adjunk,
hogy áldják nevünket és nyu·
godt lelkiismerettel alhassunk
a hosszu téli éjjeken.

Az adományokat az ujságban
fogjuk nyugtázni.

- Budapest egyik legnagyobb hentes
árugyára jól bevezetett, minden in-

formációt kibiró
KÖRZETI KÉPVISELŐT

keres. Részletes ajánlatok "Jutalék és
költség" jeligére E r d ö s - H i r d e t ö -
i r o d á b a, Budapest, IV., Teréz körut

35. eimre kéretnek.
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Endrőd -Gyoma-Szeghalom- Beretty6ujfalu :

"MÁVAUT" T í L.I AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. október 3-tól 1938. május 14-ig.

Gyoma-Endrőd:

610 ind. Endrőd templom-tér érk. I7w

6.
3G I Gyoma " . t 17.

32

7.28 Szegh~lom p. u. . i6.38

8.42 tr Püspökladány . 15.23

9.19 i Hajctuszoboszló. . . 14.43

9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 14.10

Menet-jegy: Endrödre -.50 Menettérti-jegy: Endrödre -.SO P
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus70boszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti-jegy: /I P 4.-. P 10.50. P 12.50·

Szerkesztésért és kiadásért felelés:

WAGNER MÁRTON.
Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma
Felelős üzemvezetö: Wallach Mihály.

ifj. Szabó Lajos gyomai lakos vett
1 hold 1572 négyszögöl pusári sz<íntót
Oláh Péter (nős kóródi R0závaI) gyo
mai lakostól 1474 pengőért.

Barta Endre és neje Oláh Erlsébet
gyomai lakosok vetlek i hold 738 négy
slögöl félhalmi szántót Kovács János
(nős Münich Máriával) gyomai lakostól
1200 pengöért.

Csath Sándor és neje Agoston Teréz
gyomai lakosok veltek 384 négyszögöl
kölesfenéki szántót Fekete LászlÓné
Sinai Ágnes gyomai lakostól 120
pengöért. .

Publikáció
Magas toku, zamatos rizHngbor

literenként 40 fillérért kapható Ke
rekes Károlr borkereskedőnél.

Modern ebédlő szobabutor eladó
Zrinyi utca 57. 3-2

Korcsmárost, pénztárnokot, kiszol
gálókat felvesz Kovács János szövetke
zeti igazgató. 2x2
- Szakképzett vendéglöst havi 120
pengő fix 10/0 forgalmi jutalék, 100/0
kiszolgálási dij, konyhajutalék javadal
mazás mellett, felvesz a Gyomai Ter
melők Szövetkezete. - Tancsics Mihály
u. 2S szám alatti háza eladó, vagy
haszonbérbe kiadó. 2x2

Egy jó megjelenési.'í nyugdijas férfí
szép kereseIre tehet szert. Cim a
kiadóban.

Zdusek lajosnál 2 drb. ruha
szekrény van eladó. Megtekinthetö
Zrinyi u. 19. Ix

ELADÓ: 183 m. hold földbirtok
többrészben is a községtöl 7 km ·re hol
danként 450 P-érI kedvező fizelési fel
tételek melJett,- 103 hold szép cserepes
tanyával és mindenféle gazdasági épü
lelekkel so.OOO P-ért, - 30 kat. hold
körösment~n cserepes tanyával igen
kedvező fizetési feltételekkel, - 4 hold
csergettyülaposon 2500 P-ért, - Hősök

utján 2 szobás, - Gróf Tisza István
uton 2 szobás, - Táncsics Mihály

. uton 3 szobás c!:aládi ház. Érdeklődők

forduljanak Izsó Balázs ingatlan forgalmi
irodájához Gyomán Horlhy Miklós ut
2. Te'efon: 50.

fA~ftftftAftftAAAAft~ft~

IOlCSOBB A BOR I

egy liter kadarka vagy
fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kiSlállitva
8 feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér Jiterenkénl. Csakis

I
50 Jiteren feltili re9deléstI
fogadok el. Hordót dijmen-
lesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bémlentve
kiildendő vissza. SzétküI-

I
dés utánvétteL Egy pengőI
levélbélyeg ellenében kül-
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés,

I
tiszta, tökéletes zsmatuakI

és n e m savsnyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete

Soltvadkert, Pestmegye.

~~~~uu~~~uuuuuu~vI

érk. 6"
ind. 610

Anyakönyvi hh-ek
A gyomai anyakönyvi hivatal

könyveiben november IS-'ó! nov.
25-ig a köveikező bejegyzések
lörténtek:

Születtek: Molnár Gábor máv.
al:iszt leánya Erzsébet rtf Kiszely
János cipész leánya, Luca rk. Gál
Ferenc fm. leánya Irén, ref. Kiss
Imre fm. leánya Erzsébet ref.

Házasságot kötöttek: Hor
váth Gábor fm. Szabó Erzsébet
tel. Wolf Gyula filmközvetit6 He
gyesi Idával. Domokos Imre fm.
Munkácsi Rózával. Novák Vilmos
fm. Szilágyi FranciSkáVal.. Baro-I
nyák István fm. B. Kovács Er
zsébettel. Kató Józs~f f. bírt.
Kucsmik Máriával. dr. Zsíros Já
nos orvos Greiszing Jolánnal.
Schwalm József könyvelő Kovács
Jo!ánnal. Kántor János esztergá
lyos Ladnai Erzsébettel.

Meghaltak: özv. Zöld Mihály
né, Hegedüs Róza 63 éves ik.
özv. Vándorí Jánosné Gyuricza
Vict6ria 85 éves rk.

Gyoma község
inqatlanforgallna

Csapó Lajos (nős Kaló Terézzel)
gyomai lakos vett I hold 251 négy
szögöl kölesfenéki szántót Cselei István
gyomai lakost61 SOO pengőért. .

Cselei Endre és neje Mikó Mária
gyomai lakosok vettek I hold 1533
négyszögöl pusari és 3 hold 1226
négyszögöl előhalmi sz~nlóbó[ 1/IO-ed
részt özv. Zöld Jánosné Cselei Teréz
gyomai lakostól 229 pen;;:öért.

Endrőd templom-tér érk. 17.55

Gyoma /I t 17.34

Szeghalom p. u. 16.38

Beretlyóujfalu p. u. . 14.00

/I községháza ind. 13.50

p 2.30. Berettyóujfaluba P 5.10.
P 4.-. /I P 950.

Gyoma-halmagyi Olvasókör és Perjés.

ind Gyoma p. u. .
érk. Endrőd templom-tér

Viteldij: 50 fillér.

Endrőd-Gyoma- Püspökladány- Debrecen:

6.10 ind.
6.3G I
~.~~ ,
9.03 érk.

Menet-jegy: Szeghalomra
Meneltérti-jegy: /I

Feltételes megállóhely:

PORT

S~~rke§ztö postAja.
I. B. Nem tudunk már helyet szo

rítani cikkének.
S. J. Megértjük a fájdalmát a ref.

telllplol~kertben kivágott fák miatt.
Nehéz lesz megszokni a mintegy 48
éves fák híányát, Eltünletik Gyoma
első sétakertjének fáit. Ismét szegé
nyebbek leszünk egy régi emlékkel.
Elhissziik, hogya templom épülete
jobban érvényesül a hatalmas méretek
kel a magas fák nélkül. Azt is elhisz
sziik, hogy szép parkirozást végeznek.
Mindent elhiszünk, de sajgó szivvel
fájlaljuk és sajnáljuk a megszokott
szép fákat.

Lapunk sportrovata a tavaszi SZeLOn
kezdetéig ideiglenesen szüneteIni fog.
Időnként azonban tájékoztatni fogjuk
olvaSÓinkat a DLASz fontosabb rendel·
kezéseiröl és az érdek~sebb sporthírek
ről. Mi fogjuk legelöször közölni a
tavaszi sorsolást is. Most tehát, midön
a sportrovat olvasoitól ideiglenes bú
csut ves7ünk, megköszönjük olvasóink
áHal tanusított nagy érdeklődést.

Sportbaráli tisztelettel
a sporlrovalvezetö.

SZABO BÉLA
tiszakürti szöUögazdaságában

közvetlen kövesut mellett nagyobb
mennyiségű fehér fajborok és finom jó
pálinkák mérsékkelt áron kaphat6k.

Keresek megvételre komplett fel
szerelve borszivógépet és rög!örö gyű

rűs hengert és l6gereblyét. 3-3
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I STANDARD rádió I
j a magyar rádiógyáriás büszkesége. I
I Egyedárusitó: Benjámin István. I
i G Y O M A N: Fekete lajos műszerész Uzletében. ;

! E N D R Ö N Ö N: a Homoki féle emeletes házban. !
I Kérje díjtalan bemutatását! I
L.. 4 ~.~~~ ~ ..J

•••••••••••••••••

1937. december l-2
szerda, csütörtök.

Ünneplőbe öHözteljlik lelkünket.
A legromanlikusabb magyar lár
gyu film. A magyar föld szeretete
Amagyar lélek tiszta romlatlansága.

PAULA WESSELY
ATTILA HÖRBlGER
RAJNAY GÁBOR

SOMLAy ARTHUR főszereplésével,

TA
A színjátszás csucsteljesitmé
nye, a magyar rónák végte
Jenje, az igaz sziv diadala, a

filmek gyémántja.
2. Pompás kisérő műsor

TriikkHlm és kulturfilm

Illillllllllll"III'IIII

j II I rt # 11'111 l< II U'I 1( f:: Ai ieJCA

APOllO MOZGO GYOMA

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1937. november 28-29
vasárnap, hétfő.

MA.GYAR FILMl

PÁGJ:R ANTAL
TURAY IDA
KABOS GYULA
MEZEY MÁRIA

PETHES SÁNDORfőszereplésével

esti mesel
A. kacagás és jókedv pazar
filmje, romantika, izgalom, báj
és kedvesség. Hónapokig fu-
tott a budapesti premierben

egyfolytában

2. Szines film: BARCAROLA
A legszebb zrnés szines csoda

3. H A N G O S H I R A D Ó K

1937. november 28-án
vasárnap 6 és fél 9 órakor.

Nagy sikert aratott
magyar film.

Móricz Zsigmond óriási
szinpadi és k-önvvsikert

elért műve :filmen.

MO

légy jó mindhalálig!
Főszereplők:

Csortos Gyula, Rózsahegyi Kálmán,
Kiss Ferenc, Ráday Imre, Gom
baszögi Ella, Tolnay Klára, Si
monyi Mária, Vizváry Mariska,
Dénes György és Dévényi Laci a

gyenr.ek főszereplője.

Paraszt lakodalom
Magyar Világhiradó

kiegész(tö mOsorok.
Ezt a szép sz!vhezszóló filmet min
denki nézze meg és amelyre meg
hivjuk az iskolás gyermekeket is.

Előadások kezdete: vasárnap
d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9,
hétköznap - fél 5, fél 7, fél 9.
Jegyelővétel vasárnap délelőtt

fél tO-től fél l-ig. Hétfőn Szer
dán Csütörtöl<ön fél 4 órakor,
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ELŐFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre l-30 P, Fél évre 2-60 P, Egész évre 5·20 P.

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

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

Felelős szerk.esztéS : WAGNER MARTON
Szerkesztöség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G y (I m a. Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhallábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetes
20 fillér. Otszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén. 25 százalék kedvezményt adunk.

Idézetek az endrődi

eszámolóból

ólsládájá

Ne-le-ne!!!

"Magyar testvéreim! Amikor
kijöttek ide, mindent igértek.
Ők itattak és etetIek. Én egyi
ket sem tettem. Nekik volt
igazuk, hogy itattak és etettek,
mert ha valaki jóíal1, akkor
nem szavaz rájuk. Lehet, hogy
helyükben én is itattam volna.
Magyar testvéreim! Ők mindig
igértek, én sohasem igértem.
Kérdezlék is tőlem; miért nem
igér képviselő úr? - Láthat
ták, hogy igéret most sem
hangzott el itt Tudják-e miért?
Nem igérünk, mert nem va
gyunk hajlandók népcsalásra.
Ezt nem vehetik rossz néwn.
Nem igérek semmit, egyetlen
egy dolgot igérek csak: a tiszta
szivet. Ha ez elég, akkor ezt
százs7.ázalékig maguknak adom.
(Sicc!)Ne várjanak tőlem igére
tet, mert aki ilyen nehéz idők

ben igérni mer, az egy csaló.
Az akkor kezdi becsapni ma
gukat, amikor maguk elébe
ideál!. "

nekem, maguknak. Azért mon·

dom, hogy szervezkedjenek,
mert már ráeszméllek arra,

nem csak itt, hanem minde
nüH az 0rszágban, hogy ma
már végre a dolgozó milJiók
táborát semmibe venni nem
lehel. Ma már nincs és nem
is lehet olyan politika, amelyre
a dolgozó miHióknak beleszó
lása ne legyen."

IEP lev
Budapest, 1937. nov. 29.

Nagyságos NEMEREY PÉTER bankigazgató úrnak
mint a Nemzeli Egység községi szervezetének elnöke

GYOMA

Amit máspárt"nál
elitél, azt az éi
párijánál szüksé,
gesnek tartja

"Még arra kérem magukat:
szervezkedjenek, szervezkedje
nek. Mindig mondtam: nem

A gépkadel után
ismét a titkos

A szónok megállapitotta, hogy
a gépek vámcsalásaiból 4.5
millióval károsilják meg az ál
lamot, azután igy folytaUa:

"Most azt kérdezhetnék ma
guk, hát kérem, Hl van egy
beszámoló, hát mondja meg
képviselő úr, hát hogy vannak
most a titkos választójog kér
désével? Hát engedjék meg,
hogy erre most meg is feleljek:
miért kell nekünk a titkos vá
lasztójog? Nekünk sohasem
kenett volna a titkos választó
jog, mert a nyilt választójng
nagyon jó és nagyon kiHinő,

amely olyan szavazási lehető

séget nyujt, hogy bizony nem
sok panasz lehet rá."

könnyitéseket tegyenek a nép
szörnyü terheln, ugyanakkor
vigyázunk, hogya saját pártja
meg ne buktassa a miniszter·
elnököt. Mert ha a miniszter
elnököt meg tudjak bukta Ini,
akkor elbuktatják a titkos vá
lasztójogot is. Nekünk kell ki
állanunk és nekünk kell vé
denünk a saját parljával sze·m
ben.

folyó hó 27·iki levelére válaszolva értesítem
gyomai szervezetünket. hogy az 1938. évi január hó
8-án, Gyomán rendezendő Vármegyei Nemzeti Bál
legfőbb díszelnöki tisztségét szívesen vállalom

Egyuttal örömömnek és elismerésemnek kell
kifejezést adnom, hogy szervezeJijnk a Nemzeti Egység
gondolatának terjesztésére és népszerüsHésére megfon
toltés Komoly eszközökkel törekszik.

Ha'lafias üdvözlettel
lVADY

Ha Darányi mi
niszterelnök
tudná ...

nÉn, aki becsületességet és
őszinteséget fogad130m, nyiltan
mondom, hogy mi vagyunk,
akik tartjuk a miniszterelnököt.
A saját pártja már rég meg
buktatta. volna. Az az igazság,
hogy Darányi Kálmán minisz
terelnök ur (éljenzés) megi
gérte, hogya titkos választójo
got meg fogja csinálni, mi pe
dig azt minden körülmények
között el akarjuk érni. Nincs
ár, amit azért meg ne fizes
sünk. Láthatják, hogy amikor
harcol unk a gazdasági kérdé·
sekért és azért, hogy bizonyos

Beköszöntő

"Szeretett magyar testvéreim!
Nekem itten tulajdonképen be
számolót kellene tartanom, de
elő~zörmegkérdezemmagamtól:
miről? Miről tartsak beszámo
lót? Mert ha végignézem azt
az időt, amely azóta telt el, a
mikor itt utoljára beszámolót
tartottam, azt látom, hogy nem
történt semmi. Beszámolót tart·
sak? - Hát nem tudok. Jöj
jek ide hazudni? Nem akarok.
Legnehezebb helyzetben van
ma egy képviselő, különösen,
ha ellenzéki képviselő."

Az elmult vasárnap délután Én nem vagyok
sok kiváncsi és ráérő ember jó képviselő

ment el Endrődön meghallgat-
"Én csak nevetek ezeken ani a független kisgazdapárli

politikusokat, akik sorrendben megállapitásokon, hO/lY én nem
vitéz Tepliczky szarvasi, Diny- .vagyok jó képviselő. Hát én el
nyés Lajos és Andaházy-Kas- is várom, hogy ne tartsanak
nya Béla képviselők és Vásáry jónak, mert ha jó vagyok nekik,
István felsőházi tag felszólalá- akkor nem tudok itt jó lenni.
saikkal igyekeztek a hallgató- És mikor azt mondják, hogy
kal meggyőzni. A gyorsirói rossz néven veszik, hogy én
feljegyzések elolvasása u.tán az kerülöm az uri társaságot.

Tévedés [ Én nem kerülöm ki,ember aggódva teszi fel a
kérdést: Hol vannak ezek az de roppant könnyü találkoz-
ellenzéki vezérek a régi ellen- nunk. Roppant könnJü.> Száll·
zéki politikusok értelmi képes- janak le a néphez, meglalálnak

? E d -l engem. Szálljanak le magukhoz,ségéhez mérlen . . . • gye li

Dinnyés Lajos beszédéből le- érezzenek velünk egyült, akkor
megtalálnak, ilt vagyok! Éshet kiérezni, hogy van mon-

danivalója, de a többiböl ? . , . amikor kérem Őket, nyujtsanak
Nem gondolják ezek az urak, jobbot ennek a népnek, nem
hogy egy Endrődhöz hasonló akarok keserüséget, nem aka
nagyközség lakosai értelmi rok egyenetlenséget. Békességet
szinvonalának a sárga földig akarok, együu~<;, becsületes
való lebecsülése, hogy egymás Ikomoly munkát:

után nsefülefarka" beszédekkel A mardosó
traktálják a jámbor hallgató· I lk·· t
ságot, amelyekből mint egyellSmere
rozo C1a gramafon-Iemez nye- "Amikor megválasztoUak kép
kere; ki állandóan a "titkos viselőnek, mindig azt mond·
választójog" és a nnyílasokkal,,· ták: lám, milyen rossz képvi
való hadakozás? .. Hogy lehet selő, megválasztották és feléjük
a független kisgazdapárt prog- sem néz. Igen ám, de egyszer
ramját ilyen üressé tenni egy· csak hallották, hogy járok a
vidéki összejövetelen, egy gaz· tanyákra, akkor meg azért
daközség lakosai előtt?.. kezdtek piszkálni."

De beszéljenek maguk az
idézetek, amelyeket Andaházy
Kasriya beszédébőlragadtunk ki:



Takarékosságra nevelnek Németországban

Krumplihéjért fát adnak

Téli tanfolyamok megrende- sárnaponként és akkor mea
zésében, háziipari munkák tarthatná azt a felkinált eg;
megindításában, az igy készitett fontnyi szivét, amellyel továb
cikkek elhelyezésében legyen ra is képviselhetne benünket
segítségünkre Andaházy-Kasnya de igy, igazán .nem tudnánk
képviselő ur. mit kezdeni azzal a husdarab-

És igy folytathatnánk, lega- bal, még ha az Ön szive is az.
lább annyi ideig, mint amed- Ne szólamokat, életet, mun.
dig az Ön beszámolója tartott kát hozzon nekünk képviselő
és még mindig nem érnénk a ur és majd aztán bizza ránk,
végére. hogy miként vélekedjünk a

A nehéz magyar életünk bib- lJyilasokról, a titkosróL
Hájából ezeket a fejezeteket seo Nem a hevenyészett pódiu
gitsen nekünk megoldani és mon, iH szeretnénk már egyszer
majd. akko~ valós~ggá vá~hatik Italálkozni; Önnel, képviselő
a LaJOS kIrály fott-tyukJa va- ur: a közömunkálkodásban.

ázaszék
A gyomai Ipartestület

valamint a testület tulajdo
nát képező segédszálIó örök

áron eladó. Értekezni lehet

Oláh Lajos ipartestületi el
nöknél.

-az ilyen felhivásra rögtön rea
gál, beáll a közös elgondolás
láncszemébe. A krumplihéjon
egyébként sertéseket hizlalnak,
a téli segélyakció inségesei
részére.

A napokban egy magyar ur
járt Berlinben és az utcákon
járva feltünt neki egy kocsi,
amelyik minden háznál megált
nagy csöngeIMseI. Német kisé
rőjétől érdeklődött, hogy mit
gyüjtez a kocsi? Nagyon cso
dálkozott, mikor elmeséLték ne·
ki, hogya városi háziasszonyok
nem dobják a szemétbe a
krnmplihéját, hanem összegyiij
tik és ehez a kocsihoz leviszile
A kocsis minden asszonynal{,
a krumplihéj, ellenében egy kis
csomagot ad, melyben aprófa
van.

Elképzelhető, milyen nagy
mennyiségü krumplihéj gyülik
igy össze, mert a német ember

Három anekdota: apupos
menyasszonyról, a beteg csir
kéről és a XIV. Lajos király
fazekában vasárnaponként főtt

tyukróL
Befejezésül még azt is telje

gyezle a krónikás, hogy a kép
viselő úr, szünet kitöltésül, csak
26-szor hangoztatta a .Magyar
Testvéreim" megszólitásL

A Gyomai Ujság
véleménye a
beszámolóról.

Nagyfoku tájékozallanságot
árul el kerü letünk képviselője,

amikor azt hiszi, hogy a be
szédéből összegezett kérdések
érdeklik kerülete lakosait leg
jobban. Dehogy, dehogy. Hát
nem tudja a képviselő ur, hogy
az endrődi és gyomai határban
még több szik van, mint a dé
vaváuyaiban? Miért nem indi
toU ilt is egy szikakciót ? De
hiszen Ht nem is kell egy uj
akciót kezdeni, csak kapcso·
lódjék be egy második orszá·
gos gyüjtéssel a főispánunk ál
tal már kétéve nagyon szépen
prosperáló szikjavitó akcióba.

Egy másik kérdés, ami mos
tanában különösen nyugtala
nítja a vármegyei gazdáinkat,
hogyaföldadót mérsékeljék.
Mért nem jön gazdáink segit
ségére a képviselő ur ebben az
igazán fontos kérdésben?
Endrődnek is, Gyomának is

alig van állandó burkolattal
kiépített utja: itt segítsen kép
viselő ur.

Összegezése a
képviselői

beszámolónak
Ők 30-an védik a .jogoliat"

a képviselőházban.

Az egyszoba-konyhás lakások
adómentessége.

1!A földhözjultatoHak kapják
meg végre azt a nyomtatott
könyvet, hogy tudja mindenki,
hogy mivel tartozik."

Vetömag-aszálykérdés.
Élharcosok.
Nyilasok, kaszások, kapások.
Helyenként a .titkos"

Befejezés: A fa
zékban főtt tyuk
és "Szakitsálok,ha
tudjátok" ..

nKérem, XIV. Lajos király
azt mondta, hogy Őneki az a
vágya, hogy minden polgára
olyan sorsban éljen, hogy va
sárnap lyukot főzhessen meg a
fazékjában. IH ez a jólét még
nincs meg, mert nálunk ilyen
kor (jön az elcsépelt vicc.)
vagy a csirke, vagy pedig az
ember beteg. És én mégis azt
mondom maguknak: hogyha
nem is vagyok XIV. Lajos ki
rály, nem is tudom azt a jogot
maguknak biztositani, nem hoz
tam semmi mást, csak egy font
húst, a szivemet, ezt azonban
mindannyiójuknak odaadom,
ha elfogadják és kérem Istent,
hogy adja meg, hogy felhasz
nálhassák a saját boldogHá
sukra!"

'"Uj idők-régibajok
Egy öreg gazda tiszt levelei a

szerkesztöhöz.

(4)

Az Alföld gazdanépe csakugy,
mint régen, ma is a búzater
meléssei áll, vagy bukik. Tagad
hatatlan, h()gy keresik és szive
sen vásárolják ezt, amiben nagy
része van az egységesítésnek,
de hogyaráfordított munka,
gond és aggodalom a mai árak
kal meg van-e fizetve, nagyon
könnyen kiszámítható. Ez a
méltánytalanság rajtunk kivül
álló okok szüleménye, de semmi
esetre sem ösztönöz arra, hogy
többet termeljünk belőle az
elégnél, különösen úgy, amint
mi termeljük : nem a búza túl
sok, hanem a terület, amit el
foglalunk vele.

Az, hogy megtaláltuk a Bán
kúti 1201-es búzában az Alföld
klimáját jól biró s minden
tekintetben megfelelő búzát,
még nem minden. Azokat II jó
tulajdonságokat, amelyekkel ez
a búza rendelkezni látszik,
nemcsak megtarlani, de az al-

T Á R c A földi nehézviszonyok között is még nincs más fegyverünk.
még fokozni keH, mert az a Ez az egyetlen útja annak is,
húzás-nyúzás, amivel itt a búza- hogy ugyanazon eredményért
termelést intézik, nem tudom, számottevően kevesebb földet
nem juttatja-e hamarosan olyan kelljen búzatermelésreforditani.
sorsra, amilyenben a nemes A pap imájára nem mondja
paripa szokott megcsökönyö- olyan bizonyossággal a kántor
södni, ha szalmán-kórón tanit· az "amen"-t, mint az én ilyen
ják a jó kerékkötő sárban da- beszédemre :szokta mondani
gasztani ! egy-egy hangosan gondolkozó

Minden esetre meg kell aka- gazda: 1!Úgyám! Hát az a szalma
dályozni a benne kifejlődve kutya?" Nem, a szalma világért
levő jó tulajdonságok visszafej- sem kutya és én nem is keve
lődését, keresni kell benne a sebb búzát akarok termelni,
még szunnyadó il) eneket, fenn sőt még többet, de kevesebb
kell tartani a fajtisztaságot. Ez földön. Ebben az értetlenségben
a munka, amely egy legalább az a fájdalom, hogy a szalmát
100.000 holdat magába foglaló nem azért féltik, mert ezzel
búzatermő körzetre fogja jóté- kevesebb lesz a trágya, hanem
kony hatását kifejteni, regene- mert kevesebb jut a bubosba!
ráló elitkerlben folyik, ahol az A búzát általában, de azt a
1201-es búza vetéséből évente búzát, amit olyan nagyon, de
vissza válogatnak kiváló töve- nagyon meg kellene becsülni,
ket, ezeket külön kezeive újra a Bánkúti 1201-est,ne \essük ké
elszaporHják. sőn lekerülhető kukorica után,

Hiszem, hogy ez a munka különösen, ha még egészen
Bánkuton folyik, de nem Gyo- meg sem szokta az Alföld kli
ma és vidékére is kiható ered· máját.
ménnyel, mig a fentebb vázolt A kukorica, amilyen szüksé
módon elérheljük, hogy nagyobb ges és hálás növényünk, épp
termés átlagokkal számolha- olyan zsaroló is, valósággal arra
tunk, okszerü termelés mellett, Ivan berendezkedve, hogy írá
mert az áraUanság ellen ma gyás földbe vessük. A trágya

gyomositó hatását. ismerjük s
ellen kapálunk. Kapálunk, de
nem elégszer. Még elég kapálás
mellett is magot köt közbe sok
szívós gyom, ami meg ki nem
kelt az idén, elvár, mig eljön
a napja, erre pedig a búza
közt, ha utána vetettük, van
idő elég. A búza különben
gyomneveló növény, de ha
ilyen helyre kerűl, még inkább
azzá lesz.

Hát még ha ősszel egy kissé
a szerencse is elhagyja a gaz
dát s a kukorica betakaritása
megkésik, mennyi életenergiát
elpazarol a még zsenge búza
növény, mig a goromba mun
káju földben a helyét megta
lálja, holott annak kellően meg
bokrosodva kellene a télnek
nekimenie ! A repcéfől kezdve
a pillangós virágú bükköny,
borsó-féléken át hány kellemes
előveteménye van pedig a bú
zának, még ha magnak termeI
jük is őket!

Vajha ezzel a lépéssel is kö
zeleb lennénk már a termelés
változatosabbá tételéhez s ne
lenne minden talajmunkáuk
sürgős és elnagyolt.

(Folyt. KÖV.)
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SINGER és WOLFNER KIADÁSA

Most jelent meg!

Ara 6 pengő, vászonkőtés

ben 8 pengő, amatőr bőr

kőtésben 16 pengő. Megte-
kinthetö minden könyves

boltban.

Forró átéléssel, zengő Urá
val és drámai erővel meg
festett portré a tragikus ki
lálynéról. Egy árva nemzet
s egy árva asszony csodá-

latos szerelme.

magyar királyné

új műve

November 11

Zsigray Julianna

Warszawa, 1937. nov. hó.
Az uj Lengyelország ezzel a

dálummal kezdte uj korszakát.
A lengyel szabadságnak ez a
napja, ünnepe, immár közel
husz év óta. A lengyel nemzeti
öntudat e naptól gerincesedik
s e napra néz, miként mi ma
gyarok szoktunk március idu
sára. Mégsem 1848 márciusára
emlékeztet a lengyel november
11, hanem arra a napra, ame
lyiken - ?! - feIszabadulna a
kisebbségi sorsban szenvedő

magyarság s "a Kárpátoktól le
az Aldunáig egy bősz üvöltés,
egy vad zivatar" söpörne el
minden elnyomát, minden ide
gent, hogy Istenhez emelt
szemmel és összekulcsolt kéz
zel ott állhasson a Magyar ...

Igazán csak akkor értenők

meg a lengyelség józan ünneplő

mámorát, csak akkor értenők

meg igazán az ő adakozó lel
kesedésüket. Addig - sajnos

la
I

olő a
avi is
éJ

két bajtárs szembe találkozván,
egymást három lépésre meg
közeliti.

A magyar katona nemesebb
érzése hozza aztán magával,
hogya fiatalabb az idősebbet

köszöntse előre, vagy a felis
mert, értük nagy munkát végző
országos csoportok, vagy fiókok
vezetőségi tagjait a köszöntésben
megelőzni igyekezzenek.

Ne menjünk el többé idege
nülegymás mellett, nagy ma
gyar tábori család tépett testű,

viharvert lelkű fiai! Nézzünk
egymás szemébe bátran, kato
násan, melegen és ... Bajtársak!
Köszöntsük egymást!

Izsó Balázs
a H ON.Sz. gyomai cs.

ügyvezető igazgatója.

pontos. elektromos szivvizsgá
latot tavasszal majd szintén
szakorvosok fogják eszközöini.
FeHünően sok a Iúdlalpúaknak
a száma 154. Ami azonban igen
szomorú: 32 rühes gyereket ta
láltam. Ezzel kapcsolatosan
meg kell még azt is emlitenem,
hogy a gyermekek egy része,
elsősorban természetesen a
fiuk, hadilábon állanak a mosa
kodással és tisztálkodássaL Da
cára a tanítói kar ismételt fi
gyelmeztetéseinek,igen sok gyer
mek hihetetlenül piszkos álla
potban került vizsgálat alá.
Nem egy gyermek hónapok,
sőt volt olyan, aki saját beval
lása szerint, évek óta nem
mosdott és arra is volt példa,
hogy csizmáját késsel kellet
levágni a lábáról, mert olyan
régen nem huzta le. El lehet
képzelni, hogy az ilyen gyer
mekeknek hogyan nézett ki a
bőrük, a testiile A Stefániába
járó asszonyokat, anyákat évek
hosszú sora óta ráneveltem
arra, hogy gyermeküket tisztán
tartsák és ápolják és így remé
lern, ha nem is könnyen, de
itt is sikerülni fog elérni azt,
hogy az iskolás gyermekek is
tiszta testtel fognak iskolába
járni, mert hiszen: Tisztaság
fél egészség.

Nagy Pál.

Mint már e Iap hasábjain is
több izben volt szó, Dr. Sorbán
Jenő főszolgabiró kezdeménye
zésére, az országban első izben,
a mi községünkben indult meg
először az iskolás-ovodás gyer
mekek rendszeres orvosi vizs
gálata. Eddig u. i. 3 éves korig
tartoztak csak a Stefánia kötelé
kébe a gyermekek, ez a Zöld
keresztes akció azonban lehe
tövé teszi a 3 éves kortól 15
éves korig az összes gyerme
kek orvosi megvizsgálását és
ellenőrzését. Október hónapban
az ovodásokat és kültelki isko
lásokat vizsgáltuk át, november
ben pedig a központi reformá
tus, romai katholikus és evan
gélikus iskolák tanulóira került
a sor. Vizsgálataim eredménye ,
röviden a következő: 558 gyer
mek közűl151, tehát 36 % adta
a Dermotubin reakciót. Ez azt
jelenti, hogy 100 gyermek kö
zül 36 tuberkulotikus fertözé
sen keresztül ment,vagy jelen
leg van benne. Igen nagy szám
ez, de ezeknek csak igen kis;
százaléka, amelyik gyógykeze
lésre szoruL Ennek eldöntését
pedig a tavasszal Gyuláról ide
hozzánk kiérkezö, röntgen autó
val is rendelkező, szakorvosok
fogják elvégezni. Az átvizsgált
gyermekek közül 22-nél szervi·
szivbajt talál/am, akiknél a

nem a kölcsönös tiszteletadá
son át vezet-e az ut ezen nemes
eszmék szolgálatára?

A vitézek és a hadirokkantak
kölcsönös megbecsülése, üdvöz
lése szerin tem a frontharcoso
kat is a bajtársi összelartozan
dóságuk megnyilatkozására kö
telezi.

Önmagunkat tiszteljük meg,
amidőn saját elhatározásunkból
köszöntjük egymást és ne a
kényszerü hivatalos határozat
legyen az, ami beniinket köszö
nésre késztessen, hanem azt a
b::ljlársi becsület védő pajzsa alá
kell, hogy helyezzük és annak
alapján a kölcsönös tisztelet és
bajtársi szeretet legyen, amivel
egymásnak tartozunk.

A köszöntés nem rangszerint,
hanem egyszerre történjék, ha

övid besz
ovember

·orvosi vizs

Néhány szó
a bajtársi
köszöntésrőll

Két évtized gomolygó ködén
is átragyog a kép, amikor
mlmdér feszült rajtunk, fegyver
a kezünkben, acél az izmaink
ban, lang a szemeinkben, ami
kor lépteinkre melegen dobbant
vissza édes magyar földünk
szíve, amikor még kalonák
voltnnk.

Milyen természetes voU az a
keményen kivágott forsriftos
kÖlizöntés, amivel megtiszteltük
egymást, amikor találkoztunk.
Mert bár reglama szerint járt,
a köszöntés a vériinkbe ment
át és éreztük, hogy a katona
becsület hozza magával a baj·
társnak, a másik katonának a
köszöntését.

Bezzeg nem köszönünk ma.
Idegenül tévelygünk el egymás
mellett az utcán, mintha nem
is leUünk volna katonák, mint
ha nem együtt küzdöttünk, szen
vedtünk volna és szenvedünk
ma is a magyar sors tragédiáján.

Az öntudatos bajtársi érze
lemnek és együvétarlozásnak
szüntelen ápolása keH, hogy
éljen köztünk ma is. Vajjon

A Stefánia
babakelengye
akciója

Igen szép megértésre talált
a gyomai asszonyok körében.
Minden jómódu, vagy kissé te
hetősebb anya siet az egyszerü

kelengyével a szánandó hely
zetben levő társán segiteni.
Eddig a következő asszonyok
ajánlottak tel egyegy babake
lengyét:

Pánczél Emilné PéLermann
Józsefné Mohácsi Jánosné Fe
kete Sándorné Glück Árminné
brassói Greiszing Józsefné Kau
czil Boriska Kató Lajosné
Vaskor Károlyné Nagy Lajosné
Dr. Nagy Pálné Dobossy Ká
rolyné Salgó Sándorné Kner
Imréné Tardos Gáspárné Wag
ner Mártonné Becher Ernőné

özv. Zolnay Béláné Sebessy Já
nosné Biró Béláné Mikor ezen
a helyen köszönelLel nyugtáz
zuk a kedves adományokat,
kérjük a további jelentkezőket,
mert még ugyanennyi didergő

csecsemő várja tőlünk a segit-.
séget. Minden felvilágosítást
megad Wagner Mártonné, Zri
nyi u. 61.
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A Békéscsabai Orvosi Kőr meg
hivja az érdeklődő kartársakat és a
nagyközönséget, december 8·án a Csa
ba mozgóban tartandó tudományos
filmelőadásra. Címe: Állkapocssebészet.
Ugyancsak december U-én este 7 óra
kor pedig a Csaba szállóban ülést tar
tanak,a legnevesebb békésmegyei szak
társak közrel11üködésével, érdekes és
időszerü előadás sorozattal.

Anyakönyvi hb-ek
A gyomai anyakönyvi hivatal

könyveiben november 25-lől de
cember 3-ig a következöbejegyzé
sek történtek:

Szü·lettek: Kiss lmlefm. leá
nya Erzsébet, fef. Palkó L'ijos
fm. leánya Erzsébe l , rk. Oraveez
Lajos gazd. cseléd fia Sándor rk.
Gál Imre fm. fia Imre, fef. Molnár
István máv. pályamunk1s leánya,
Erzsébet, rk.

Házasságot kötöttek: Nun
Mih: li fm. Turöeii juliannával.

. Meghaltak: Tó!h istván rk. !4
n"pos. Monár lslvánné Györi
Z· uzsál1na ref 65 éves.

November havi népmozgalmi
adatok.

S7üle 1elt 21. Meghall 10 Ter
mé»zI t ~s sz?porodás 11. Egy.éven
alUl elln!! 2 H,tlva szíiletett 1.
Házasságkötések száma 15.

Szerencsére ma már rendel
kezésünkre áU egy oly fütő

anyag, mely nemcsak a tűzifa

összes j6tulajdonságaival . ren
delkezik, hanem azt gazdasá
gosságban; fűtőértékben több·
szörösen felülmulja. Ez pedig a
nemesitett kőszénter

m ék : a k o k s z, m e I y a
I e gt ö b b vaskályhában és
cserépkályhábanegyaránt jól
eltüzelhelö.

A fafütéses cserépkályháknak
kokszlüzelésre való átépítése
nem okoz nehézséget, azt min,
den szakértő kályhásmester
kön..nyüszerrel elludja végezni,
az átépHésköltsége pedig a
fafütéssel szemben e l é rhe t ő

40-50)/0-05 megtakaritásból rö
videsen vissza! érü!.

A kokszfüiés mindenült a
világon egyre jobban terjed,
még a fában gazdag országok
ban, igya szomszédos Auszt
riában is. A szén nemesilése
s ennek eredményeképen . á
kokszgyárfás az utóbbi-évek
ben nálunk is nagyolt f€jlődött

s ezzel adva van a drága kül
földi fa helyett a több· mint
kétszeres iűtőértékü, de sokkal
takarékosabb fülőanyagnak, a
hazai szénből termelt koksznak
a használata.

A változott viszonyok mellett
a régi fűlési módhoz ragasz
kodni csak gondot, alkalmaz~

kodni hozzájuk: kevesebb pén
zért melegebb otthont jelent!
Ennél jobbat, ennél szebbet
pedig kivánni sem tudunk
kedves olvasóinknak

sokkal gazdaságosabban bizto
síthatjuk. Mindennepi életünk
nek ezt az egyik legfontosabb
problémáját akarjuk az aláb
biakban ismertetni.

Jól füteni annyit lesz, mint
a szükséges meleget minél ke
vesebb költség árán, egyszerü
és kevés tiizkezelés mellett, de
füst-,korom- és szagmentesen
előállítani.Ehhez természetesen
megfelelő tüzelő anyag keH s
ezért volt a legutóbbi években
a tűzifa·a legkedveltebb tüzelő-

szel'. Sajnos a belföldi lermelés
a tüzifaszükségletet megközeli
tőleg sem tudja fedezni, a fa
világpiaci ára mindenütt nagyon
felment s ezért van az, hogy
a fafütés megfizelheleHenül
drága lett.

tárgyalására száll ki december
9-én a gyulai Ur. Törvényszék
Gyomára és itt tárgyalja le a

bünpert.

ország minden részéből Wil
nába, Pilsudsld marsal szi véhez
és az édesanyja földi nyughe
lyéhez. Százezrek utaztak oda
s ha volt is valami a vikendből,

a lélek mélyén mégiscsak első

.orban s legnagyobbrészt az
Uj Lengyelország megteremtö
jével szemben állandóan érzett
hála megnyilatkozása vilte oda
valamennyiüket.

Az ember ujra és ujra látja,
hogy Pilsudski nemcsak az ál
lamnak adta meg életerejét,
hanem a gyökeréig megváltoz
tatolt és jó irányba terelt len
gyel lelkiségnek is ö leU a
megreformátora. S ki tudja,
nem voH-e nagyobb a csügge
désbe merült lengyel lelket fel
emelni poraiból, mint az 01'

szá).;ol? Isten kegyelme ugy
akarla, hogy m.indkeHö meg
valósulására ébredjen egy szép
napon egész Lengyelország és
az egész világ!

Bizonyára ez ad annyi ál 'o
zatosságot s annyi életkedvet
nemcsak november ll-én, ha
nem az évnek minden napján,
minden lengyelnek ...

Jó velük érezni és jó velük
ünnepelni a szabadság ünnepét,
csak egy kissé fáj ...

sz. Csorba Tibor.

yo ,itélk.ezik r-
ényszék az agyilk s

nyecz i fölö

A fv1ELEGOTTHON
Mindnyájunk életének legfőbb

célja, melyért minden áldoza
toU érdemes meghozni. A meleg
otthon a tökéletes lelki és testi
harmónián alapszik, melynek
egyik legfontosabh előfeltétele

a jól fötött szoba- Talán soha
sem vágyódott az emberiség
annyira a meleg otthon után és
talán soha nem okozott annyi
nehézséget annak megszerzése,
mint a mai nehéz visszonyok
között. De szerencsére az em·
beri akarat és találékonyság,
mely már nagyobb nehézsége
ket is legyőzött, a fütés terén
legujabban oly eredményeket
ért el, amelyek révén ottho
nunk melegét a megszokoH
kényelem és tisztaság mellett,

Emlékzetes még olvasóink
előU, hogy Mindszentlwr meg·
gyilkolta Hanyec Vince az ap-

ját. Ennek a gyilkosságnak a

- csak vágyakozón tudjuk cso- amelyet a lengyel nép ajándé
dálni mindazt, amit egy ilyen kozoU a hadi>eregnek ezen a
november ll-ki ünnep mulat nemzeti ünnepen.
és amennyit az esős warszawai Egymás után hagyták el
ulcákra tévedt idegennek. nyugalmi helyzetüket, hogy be-

A házak nemzeliszinben áz- vonuljanak a hangárba, mert a
nak az őszi esőtől. De nem- felszállásuk a sürü és egyre
csak zászlók lengenek, hnnem szálló köd miaU nem volt aján
a legfelsőbb emeleUől a pince- latos. (Ugyis ebben az időben

ablakig lenyuló széles fehér- történt epy szörnyü katasztrófa
piros is jelzi, hogy ünnepe egy utasszállító repülőgéppel.)

van az egyetemes lengyelség- Nem szálltak fel, de átvette
nek: a legmagasabban lakónak őket az állam, a katonai ható
és a földön kuporgónakegya- ság s ha l,eH, meglesznek már
ráut. A villanyoszlopokról (a a nemzet adakozó ünnepi ked
nagy hideg miatt) lekerüHek vének ilyetén való megnyilaI
már a virágok, de helyükön kozásáhól.
hat-hat zászlócsokor leng felénk. De nemcsak a nagybetüvel
Aldrakatokban nemzetiszinű irható Nemzetnek volt ily ada
szaUagok fonatából három arc- kozó kedve, hanem a diákság
kép néz az arramenőre. A nak, az ifjuságnak is. A közép
köztársaság elnökéé,a jelenlegi iskolák egy-egy osztályai gép
marsaIé és az a markáns, hosz- fegyvert ajándékozlak 'a szá
szubajuszos férfi arc, akínek zadnak. Nem minden iskola és
köszöni a hálás lengyelség en-; nem minden oszt:lly, de több
nek a majdnem huszadszor . iskola, több osztály, a fiuk és
megismétlődő napnak az örö- a lányok egyaránt.
mét. Hát ez volt a legmeghatóbb.

J. Pilsudski! Hát ez volt az ünneplés leg-
Meghalt. EHemeHék, - de szebb megnyilatkozása. Hát ez

csak a testét. A lelke itt él volt a lengyel hazafiasságnak
most is, itt ihlet most is, itf JegtíszleletreméHóbb és legkö

vetendőbb megnyilatkozása.
buzdit kitartásra, haladásra

És azlán, amikor már min-
most is és minden lengyel szi- den lezajlott, néhány nap mulva
vében, lelkében. zarándokvonatok indultak az

Aztán az egész nap gazdag
programmjával az ő szellemé
nek szól, az ő emlékének, a
Neki ajánlott hálával.

Az egyes egyesületeknek
megvan a maguk programmja,
de a nemzet számára is van
müsor reggeltől késő estig. Az
utcákon és helyiségekben, min
denütt. A katonaság tisztelgő

felvonulást tart a jelenlegi mar
sal és a kormány tagjai előtt.

Keményen lépkednek a disz
századok s zene szólal meg
mindenfelől. A látszat (igy
messze, amikor olvassa az em
ber) azt hiteli el velünk, hogy
szokásos nemzeti ünnep. lU
azonban máskép fest az egész.
Aki Hl látja s aki iU vesz részt
egy-egy ilyen lengyel nemzeti
ünnep müsorán, annak egészen
más képe van az egészről.

Ami mindenesetre a legmeg
hatóbb, az nem a nagy felvo
nulás, nemis a fényes harcjáték,
amelyezrekbe került s amely
a délutáni korasölélségben egé
szen félelmetes méretéket öltött
a lóversenytéren. Ott volt a
kormány minden tagja és ott
vollak százezrei a főváros és
vidék lakósainak. A legszebb
azonban a repülőgépraj tisztel
gése volt, annak a husz vado
naluj repülőgépnek az átvétele,
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fekete rövid télikabát
perzsa ga !lérral

Bocskay bunda
la oposum gallérral
nutriette bélésse!

Bocskay kabát

Télikabát

Városi bunda
la oposom gallérral
nutriette bélésse!

IFérfiö!töny

Sportöttöny

Gazdászkabát

ban, A gyomai állami polgári fiu den egyes számát nagy érdeklő- félre most minden kicsinyes club
és leányiskola igazgatósága sze- déssel várja a butor-szakma épp- érdeket és egyéni érvényesülési
reteltel meghivja a szülőket és ugy, mint aberendezkedő ma- lehető.ségekért ej ne buktassák
érdeklődőket az iskola tornatermé- gánember. Érthető is, mert min- valahogy ezt az akciÓi! Gondoliák
ben december 4-én délután 6 óra- den számban bő képanyagot hoz meg, hogy minden egyéni érdek
kor tartandó Horlhy Miklós és a legjobb és legszebb lakásberen- nél fontosabb most szeretett köz
Mikulás ünnepélyr!:'. dezésekről és egyes butorokról. ségünk egyetemes fulballsportjá-

Lelkészbeiktatás Köröstar- Cikkei és közleményei pedig a nak erősödése és a fui ballsport
esán. December 5-én, vasárnap, bulor tervezőnek és készítőnek nak a felnövő ifjúsággal való
délelőtt iktatják hivatalába Papp adnak felvilágosítást a legujabb megkedveltetése Addig mentsük
Gábor köröstarcsai lelkészt. aki eljárásokról, szerkezetekről stb. A meg a gyomai fulballsportot, míg
Gyomán is volt segédlelkész. A lakás berendezések mellett közölt nem késö, mert jól jegyezzük
lelkészbeiktatáson a gyomai refor- alaprajzok kítiinően tájékoz'a'ják meg: Gyoma fulballsportja ma az
mátus egyházat Bay József lelkész, aberendezkedő magánembert is egyesíléssel áll, vagy bukik!
Kruchió Lajos gondnok fogják a legegyszerübb lakás elrendezé- Ennek jegyében örömmel üdvö
képviselni. Va:ószinüleg a refor- sek felő!. Kérjen mutatványszámot. zöljük mi is az egyesités érdeké
málus tantestület is képviselteti Előfizetési dija évi P 8. Szerkesz- ben megindított ezen akciÓI és a
magát. tőség és kiadóhivatal: Budapest, kezdeményezök munkájához e

A csodatevő abbé titokzatos VIII., Horánszky utca 8 sz. Tele- sorokon keresztül küldjük őszinte

ingája. A svájci Mermet abbé fon: 136-080. szerencsekívánatainkal. -K.-
rejtélyes tehetsége körül csodá- GVSe c1ubvacsora. Novem-
latos történetek keringenek. Egy ber 27.-én rendezte meg a GySC
titokzatos ingát szerkesztett, amely- p O R szezonzáró clubvacsoráját, mely-
lyel ~yilkosságokat derit tt fel,' nek keretében átadták a körzeti
betegeket gyógyitott és belelátott ifjúsági bajnokságot nyert ifj.

Az őszi futball szezon befejezté- csapat tagjainak a DLASz-érmeit,
a föld gyomrába. Erről az érdek vel szándékosan sikkasztoltuk el a játékosok egyrésze pedig mű
feszítő témáról közöl cikket Tolnai szokásos bészámolónkat az el- vészi ktvitelti okleveleket kapott.
Világlapja uj száma. A legkiválóbb A vacsora keretében elsönekmult őszi fordulórói és ezzel kap-
magyar irók novelJáin, cikkein és Nemerey Péter, a GySe elnöke

csolatban a gyomai futball csapa- ól It f 1 é től k tta .nagyszerü folytatásos regényen sz a e s a e megszo o
tok elképesztően siralmas őszi remek beszéddel üdvözölte a

kivül közel száz pompás képet szereplésérő!. Ugy éreztük, hogy megjelenteket, Beszédében kiemeI
lalAl az olvasó a népszerü képes- a ll. osztályu bajnokságban részt- te, hogy az ifj. csapat által eléri
lapban. Tolnai Világlapja egy szá- vevő 10 egyesület között elért 8 szép eredményt további győzel-

ma 20 fillér. és 9-ik helyezéshez nem kell kü. meknek kell követni. A népswű
A világ legelső sportlady-ie. elnök lelkes, szép szavait hatalmas

J, lön magyarázatot füzni s ezt egy taps és éijenzés követte. Utána
Budapestre. Rendkivül érdekes ujság cikk keretében különben Darányi Vilmos OLASz kiküldött
képekkel illusztrált cikket közöl a sem tudnánk már szépiteni ... A keresetlen szavak ki~ éi-etében át
Délibáb uj száma, amely nagy- futball hoz közelálló sportemberek nyujtotta az Ml Sz remekművű
terjedelemben és gazdag tartalom- t' áb l k f jubileumi-plaketliét. majd dr, Le-

I Iszt an vo ta a gyomai utbélll- geza Tibor a GyTK üdvözleiéI
mal je ent meg. Pompás illusztrált sport visszaesésének okaival, a tolmácsolta. A megjelent szépszá
rádiómüsorokat, egyfelvonásos nagyközönség azonban tájékozat mú közönség a reggeli órákig
szindarabot, premierbeszámolót, lanul állott és elképedve vette maradt együtt,
szinházi pletykákat, nagyszerii tudomásul a két gyomai futball-
filmrovalol és több mint száz csapat hétről-hétre elszenvedett
szebbnél-szebb képet talál az 01- sulyos vereségeit. Ma már min
vasó a népszelU szinházi képes- denki tudja Gyomán a hanyatlás
lapban. A D~libáb egy száma 20 közveflen okait, azt, hogy Gyomán
fillér. ma két futballegyesülel csak vege-

"Karácsonyi gondok a kony- tálni tud, fejlődésröl azonban, a
hában •••. karácsonyi .örömök az mai sportviszonyok között, évekig
ebédlőasztal körül," cim alatt 23 nem lehet szól Két fulballcsapat
recepiet közöl és az iinnepi ven- sikeres fentartásához ma Gyomán
déglálásra vonaíkozólag hasznos nincs meg a szüks~ges játékos
tanácsokkal látja el a hölgyeket anyag. A gyomai futballsportot
a Párisi Divat legujabb száma. csak az erők összevonásával létre
Továbbá nagyvilági divatlevelet hozol! egyesülés mentheti meg a
gyönyörü modelekkel, folytatásos végpusztulástól !
regényt, kiváló irónő cikkeit és Néhány felelős gyomai sport
novelláit tartalmazza ez a külön- ember, akik még szivükön viselik
leges karácsonyi !:ozám. A "Sze- kÖlségük egyetemes sportéletét,
rezzünk örömet a kicsinyeknek" teljes csendben akciót inditollak
és a pompás kézimunkaoldalakon, a két sportegylet egyesitésére és
valamint a kézimunkaiven, min- minden remény meg van rá,
dt'nki megtalálja a megfelelő ka- hogya tárgyalások a legrövidebb
rácsonyí ajándékot szereteUei szá- időn belül fényes eredménnyel
mára. A Párisi Divat egy száma fognak járni.
ingyen kézimunkaív mellékieliel I Gyomai sport emberek, GySC-
60 fillér. isták, OyTK-isták, e sorokon ke-

Dévaványán egydigózó mun·
kásra rászakadt a 3 méter magas
földtömeg. A hatgyermekes mun
kás megfulladt.

A Németországban dolgozó
munkások rövidesen hazajönnek.
A vármegye eléjük kü'di egy tiszt
vise'óJé t •

A lispei mélyfurás elérte az 1170
mélert. Napi 6-7 vagon gázmen
tes olaj az eredmény.

Békés vármegyében ebben
az évben 200 lugmérgezés történt,
melynek tulnyomóan kis gyerme
kek az áldozatai. Ideje volna a
marólugot teljesen kivonni a for
galombóJ.

A belügyminiszter elrendelte
a községi és várme/!yei kezelő

személyzet gép és gyors irás tu
dásának ellenörz.ésél.

László Fülöp, korunk legke
resettebb arcképfestője London
ban meghalt.

Ady Lőrincné nagyasszony,
Ady Endre édesanyja, Budapesten
meghalt.

Darányi Kálmán miniszter
elnök hazaél kezelt németországi
hivatalos látogatásáb61.

Békésen gyógyfürdöt akarnak
épHeni, egy 34 fokos artézi kut
vizének felh3.sználásával.

Mezőgazdasági gépkezelői

tanfolyam Debrecenben. A Ti
szántuli Mezőgazdasági Kamara
a debreceni m. kir. Fa és Fém
ipari S:zakiskolával együttefen
1938. évi február hó 14-iki kel
dettel mezögazdasági gépkezelöi
tanfolyamot rendel. A tanfolyam
tartama 3 hél, egész napi okta
tással. A jelentl-eL.ők a beirás al
kalmáVal összesen 15 (tizenöt) pen
gő beirási dij lt tartoznak aKama·
ra pénz/árába befif-etni.

BMP. A. német villanykörte
ipar egy uj, keltős körtével jött

ki a piacra. A körte belsejében
két egymástól független és egy·
más felé helyezeH fonál van, a s:ze
rint, hogy csak lazátl vagy mélyen
besrófolják a körtét a foglalatba
egy vagy mind a két fonál izni
kezd. Ez lehetővé teszi, hogy a
körte ugy a lakásban, minta
tőbb villágosságot igénylő mU
helyben is hasm:ílható.

A HOMBAR szövetkezet értesi
ti a tagjait, hogy a morzsoltten
gericsutkát métermázsánként 2
pengő 50 fillérért árusitja, de
csak a tagoknaknak.



ublikáció
Magas foku, zamatos rizling bor

literenként 40 fillérért kapha16 Ke
rekes Károly borkere-ikedőnél.

Modern ebédlö swbabutor elad6
Zrinyi utca 57. 3-3
Endrőd Széchenyí utca 50 sz. alatt

egy komplett tiszta uj ebédlő elköJtö
zés miatt eladó. 3-l

András Sándor ujonnan épült Bocs
kay u. 66. számu há:z;a szabad kézb öl
eladó. l-I

Olajos lajos bornagykereskedóné\
a ió Tiszavidéki bornak literje 40 fillér.

5-1
Sebessy Jánosnak sajátlermésű

bora van eladó. 4-2

Baromfi keltetőgép, kitfinő

gyártmány, igen jó állapotban
elad.ó. Szerető-féle ház.

ELADÓ: 183 m. hold földbirtok
több észben is a községlr.11 km-re hol
danként 450 P-ért kedvezö fizetési fel
télelek mellelt, - 103 ho~d szép cserepes
tanyával és mindenféle gazdasági épü
letekkel 80 OOO P-ért, - 30 kat. hold
körösmenlkn cserepe8 tanyával igen
kedvező fizetési fcltélelekkel, - 4 hold
csergettyülaposon 2500 P-ért, - Hösök
utján 2 szobás, - Gróf Tisza Islván
uton 2 szobás, - Táncsics Mihály
uton 3 szobás családi hjz. Érdeklődök

forduljanak Izsó Balázs ingatlan forgalmi
irodájához Gyomán Horthy Miklós ut
2. Te·efon: 50.

Szerkesztésért és kíadásért fe!elö~ :

WAGNER MÁRTÜN.
Hungária könyvlJyomdavállalat, Gyoma
FelelŐS üzemvezető: Wallach Mihálly.

Szerke§ztö po~tája

B. Safamon és társai. Ha még akad
olyan iparos, aki a tanoncát üti, rug
dossa és a magyarságában gyalázza,
jelentsék fe: az illetőt a főszolgabiró
ságnál. Az ilyen magából kivetkőzött

ember keze all'>l ki kell venni a tano n
coL Nem elég csapás arra a szegény
gyerekre, hogy árva, még a mestere
ütését, verését ís szenvedj? HiI a meg
írt adatok helytállók, azonnal jelentsék
fel az illetőt. - E. E. Tiz évvel fia
tal~bb. - B. I. Iyenkor, disznóloros
vacsorákon, csenoes emésztés közben,
ezen is cl lehet csámcsognL Annyira
jelentek!elen, ncm is érdekelheli a kö
zönséget

IA~ft~~ftft~ftfi~fiftt

l,OLCSÓBB A BOR 'I
III mint a szódaviz III

22 f i I I é r

i egy liter kadarka vagy i:l>
fehér fej telt uj bor Soltvad
kert állomásra kiszállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis

I
50 líteren [eIUH rendeléstI
fogadok el. Hordót dijmen
tesen adok a szállítás lar-
talllára \(ölcsön; hordÓm
30 napoll belül bérmentve
küldendő vissza. Szét!<ül-

I
dés utállvéttel. Egy pengő I
levélbélyeg ellenében kül-
dök minI át a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés,

I
tiszta, tökéletes zamatuak I

és II e m savanyuak..

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete

. Soltvadkert, Pestme.ll:l'e.

LIi5IofQllIl/le-2~~~uI

17k>
17.34

16.38

14.00

érk. 6.22

ind. 610

érk.

t
ind. 13.50

Berettyóujfaluba P 5.10.
P 950.

Olvasókör és Perjés.

Kléin Péter és neje Rück Magdolna
gyomai lakosok vetlek egy beltelkes
lakóházat Pánczél Emil és neje Horkay
Izabella gyomai lakosokt61 4100 pen
gőért.

T. K.ocsis Mihály bajai lakos vett 2
hold 831 négyszögöl tanyai szántó!
Aranyi Anlal gyomai lakostól 1800
pengöért.

Tóth- Sándor és neje Izsó Erzsébet
gyomai lakosok vettek egy belleikes
lakóházat Kovács Sándor és neje Gon
da Ilona gyomai lakosokt61 880 pen
gőért.

Ivácson József és neje Kiss Erzsébet
budapesti lakosok veltek 339 négy
szögöl zöldlaposi házhelyet \{ruchió
Lajos budapesti lakostól 400 pengöért-

Endrőd templom-tér
Gyoma "
Szeghalom p. u.
Beretty6ujfalu p. u. .

községháza

P 2.30.
P 4.-.

Gyoma-- halmagyi

ind
érk.

Gyoma p. u. .
Endröd templom-tér

Viteldij: 50 fillér.

Endrőd-Gyoma- Püspökladány- Debrecen:

Endrőd -Gyoma-Szeghalom-Beretfyóujfalu:

17.38

17.511

"MAvAUT" T É L I AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. október 3-tól 1938. május 14-ig.

Gyoma- Endrőd;

6.10 ind.

6.
36

~7.27

851
9.os érk.

Menel- jegy: Szeghalomra
MenetléTii-jegy:
Feltételes megállóhely:

Gyoma község
inqa.Oanforqa.hna.

610 ind. Endrőd templom-tér érk. 17 50

6.
36 I Gyoma n • t 17.

32

7.28 Szegh210m p. u . 16 38

8.42 " Püspöklattány . 15 23

919 i HajduszoboszIó . . . 14 43

955 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 14 10

Menet-jegy: Endrödre -.50 .'\\enettérti-jegy: Endrődre -.80 P
M.enet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus70boszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Mencttérti jegy: n P 4.-. P 10.50. P 12.50'

Siosznyák Sándor és neje CSUI ár
Mária elldrődi lakosok vettek 225 négy-

r~~~~~~~~~~~~~~~!

'STANDARD rádió I
I a magyar rádiógyártás büszkesége. j
j Egyedárusitó: Benjámin István. i
i G Y O M A N: Fekete lajos müszerész Uzletében. i
! E N D R Ö N Ö N: a Homoki féle emeletes házban. !
, Kérje dijta1an bemutatását! i.. -
L...~tGlllllllH'~"""''''''''''''''''''''~~.''''''~~~''''''''''''''.J
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1937. december S-án
szerdán

1937. december 28-29
vasárnap, hétfő.

MAGYAR fiLM!

Móricz Zsigmond
örökbecsű regénye'

A magyar szinmiivészet jele-
seinek főszereplésével:

Dévényi laci,
Tolnay Klári,
Csortos Gyula,
Ráday Imre,
Gombaszögi Ella,

APOllÓ MOZGÓ GYOMA

HO

1931 december 4. 6 GYOMAI UJSÁG
~~""''''~«:an«:a''~.%V~e%:''''''''''''''b~~e.JlbCItI'V~~

A gyomai kir. járásbiróság, szőgöl, 5 hold 1534 négyszögöl, 4 hold I
mint telekkönyvi hatóság. 225 négyszögöl és 2 hold 755 négv-
341 )/1937. tk. szám. szögöl m8gtárlaposi ingatlanokatCs<lpó

lilII l[ l1! II JI III II II «" II • Ii! III t::: et ilii Árverési Imre és neje RákccLi Mária gyomai la
kosoktól 15500 pengöért,

hirdetmény-kivonat. Cselei István (nős Nagy ju'iánnával)
Magyar Általános Takarékpénz- gyomai lakos velt egy belleIkes lakó

tár rt. végrehajtatónak Dr. szent- házat V. Balogh Lajos és neje Garai
jóbi Bartha jánosné sz. losádi báró Teréz gyomai lakosoktól 750 pengőért.

Györffy Erzsébet végrehajtást szenvedő V. Balogh Lajos és neje Garai Teréz
ellen indítolt végrehajtási ügyében a gyomai lakosok vettek egy beltelkes
telekkönyvi hatóság II végrehajtási ár- lakóházat Szabó Gergely és neje Négye
verést 2000 P tökekövelelés. és járu- si Erzsébet gyomai lakosoktól 1400
lékai behajtása végett az Endröd köz- pengőért.

ségben fekvő, s az endrMi 4977. sz.
betéIben A. l. 1- 3. sorsz. 1320/1 hrsz. Kovács Lajosné Csath Ilona gyomai
59 öl, 1320/2. hrsz. 145 öl, 1321. hrsz. lakos vett I hold 363 négyszögöl ta-
179. ölterületú végrehajtást szenvedett nyaföldi szántót Megyeri jánosné Mé
nevén álló beltclkes ház és kertre 3444 száros Eszter szarvasi lakostól 1250
p kikiáltási árban. pengőért.

Az árverést 1931. évi december hó B. Marjai juliánoa gyomai lakos vett
23. napján délelőtt 9 órakor Endrőd 1 hold 435 négyszögöl és 554 négy-
községházánál fogják megtartaní. szögö! félhalmi szántót Kéri Antal gyo-

Az árverés alá eső ingatlan a Ma- mai lakostól 1000 pengöért.

gyar Általános Takarékpénztár rt Nemes Gabor és neje Pardi Margit
végrehajtat6 érdekében a kikiál!ási ár gyomai lakosok vettek egy matakerli
felénél, mig a csallakozotlnak kimondott ház l/4-ed részét Nemes István Buda-
Endrőd-GyomaiTakarékpénztár rt. ér- pesti lakost61 50 pengőért.

dekében 20570 pengőnél alacsonyabb
áron eladni nem lehef (1908: XLI. t. c.
26. §. és 5610 (1931. M. E. sz..rende
let.)

Bánatpénz a kikiáltási ár 100,'o-a,
amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi
O/o-ára kell kiegészíteni.

Gyoma, 1\)37. évi augusztus hó 14-én.

Dl'. Bölcsházy sk. kir. jb. elnök.

A kiadmány hiteléül:
Ugor díjnok.1111111111111"'1111'111

Világsikert aratott aszinpadon,
a világsiker a filmen is, köny
nyes, mosolygás, romantikus,

derűs magyar film!

2. Szines Trükkfilmtk.
3. Hangos Híradók.

Légy jó
mindhalálig

ALLAH KERTJE

SHIRLEY TEMPLE
a világ első kedvencének

frappáns humoru elragadó
kedvességű, érdekes meséjű

filmje:

Szegény kis
gazdaglány

A kis Shirleyt elrabolják, a kis
Shidey ezer vidám ésizgalmas
kalandja,háftérben egy roman-

tikus szerelem története
Shirley Temple partnerei:

ALICE FAYE,
GLORIA STUART

2. Humorkoszoru.
A nevetés és jókedv 30 perce.

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1937. december: 5-én
vasárnap 6 és fél 9 órakor. I

Az e1ső tökéletes szines fHm.

+ .".SZIDInU

fÖSZEREPLÖK:
MarIene Dietrich Charles Boyer
Kelet vidékén. a Szaharában
játszódik le ez a színes film,
gyönyörű természeti felvéte-

lekkel.

Rajna Gyönge
Capri

ismeretterjesztő filmek.

Hangos
Magyar Világhiradó.
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ELŐFIZETÉSI ARAK:
Negyedévre l-30 P, Fél évre 2-60 P, Egész évre 5-20 P.

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám 18.280

Lapzárta c s li t 6 r t6 k este 6 óra
Megíelenik minden szombaton reggel.

Felelős szerkesztéS : WAGNER MARTON
SzerKesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G V (I m lll. Kossuth lajos utca 64,

Telefon :22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyha~ábos (55 mm széles) I cm. magas lI.irdetés
20 fillér. Ötsz6ri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésné! 20 százalék és
félévi hirdetésesetén :ló százalék kedvezményt adunk.

Hatóság sértésért
50 pengő büntetés

Lusták az emberek

nemcsak mondja ezt, de a ki
vitelezésben be is bizonyitja a
mostani jelölésével is ezt.

Nekünk gyomaiaknak szintén
nagy megtiszteltetés ez, hogy
éppen egy közülünk való kis
gazdát tart megfelelőnek erre
a tisztségre a főispánunk és re
méljük, hogy ugyanezen a vé
leményen lesz a törvényható
ság is.

Egyénileg Papp Zsigmondra
is nagy megtiszteHetés, hogy
a főispánunk őbenne látta a
vármegyei kisi,azdáink méltó
képviselőjét.

már annyira lelkes formában
nyilvánult meg a közbangúlat

e melleit, hogy most már az
egész közös-Balla, tehát mind
a 440 kat. holdl megvételét ki
vánják szorgalmazni, ugya fel
számolni akarók, mint a kilép
ni akarók is. De magában a
Földesgazdaságban is annyira
rokonszenves leU az eszme,
mindenki azt a megoldást tartja
legjobbnak.

sigmo d a hiva
a vármegyei
ási bizott

tagságra

elö
app

talos
közi az

sági
Dr. Haviár Gyula közjegyző

elhalálozásával megürült a vár
megyei közigazgatási bizottság
ban egy tagság, amelyre a
főispánunk kezdeményezésére
egy kisgazdát jelöltek és ismét
csak a föispánunk javaslatára
erre a lagságra Papp Zsigmond
leH a hivatalos jelölt. A válasz
tás ma van és réméljük, hogy
:il. hivatalos jelölt fog győzni.

Hogy milyen nagy megtisztel
telés ennek a fontos lagságnak
kisgazdával való betöltése, jel
lemző a főispánunk sokra ér
tékelése a kisgazdáknak. Ő

Közös-BalIát megveszi
a Földes-Gazdaság

Előtérbe kerül a Földesgazdaság

Egytagban marad a 440 k. hold legelő

Örvendetes megoldás felé kö· rókrészél átvegyék. Erre azon
zeledik a Közös-Bidla felszá- ban nem sok remény kinálko
molása, Ismeretes, hogy a tár- zott és már ugy látszott, meg
saság többsége felszámoló ha- történik a felszámolás és eset
tározatot hozott. -Meg is válasz- leg szétosztással kapja meg
tollák a felszámolás t előkészítő ki-ki a ráeső részét. Ez a fel
bizottságot. A felszámolást el- számolókat annyival is inkább
lenzőkisebbség azonban nem csábította, mert a lakosság kö-
tudott belenyugodni a többségi rében élénk érdeklődés nyilvá
határozatba és megakezdte a nult meg a remélt olcsó föld
toborozást, hogya kilépni aka- megvétele iránt.

G. Nagy László gazda bizal
mas körben már régebben fel
vetette, hogy a Földesgazdaság
nak a közös-Ballából egy na
gyobb területet kellene megven-
ni. Ennek az eszmének első

hangoztatásra megnyerte Vincze
EndreJöldesgazdasági elnököt
is. Bárki előtt eseU szó erről

a tervről, mindenki csak he
lyeselte és igy a mult vasárnap
tartott intézőbizoHságigyülésen

A gyulai kir._ Törvényszék
Vályi Nagy-tanácsa december

9·én tárgyalta Gyomán dr. Gál
László jegyzőnek Veres György
szarvasi hentes- és mészáros
elleni feljelentését.

A tanuk vallomása alapján
a tanács megállapította a vád

lott biinösségét és kétrendbeli
hatóság sértésért 50 pengő pénz

büntetésre ítélte Veres Györgyöt.
A felek megnyugodtak az Hé

letben, igy az jogerős.

Édesanyámmal, a nővérem- fonással,szövéssel eltöltött idő??
mel és Mari nénivel beszélget- Ford autógyáros már több
tünk valamelyik este, hogy ször h3oBgoztatta, hogy a mező

ezelőtt, az ő korukban, mil Igazdasági évenkénti három havi
dolgoztak a paraszt asszonyok munka nem nyujlhat valakinek
és lányok. Nem hiilba minden egész évre szóló keresetet, te
ruházatukat maguk áHitoUák hát a mezőgazdasági munka
elő, szinte az eQész téli időt idénymunka és e mellett mást
erre fordították. Akkor nem is kell még dolgoznia annak,
lehetett nyáron, a legszorgo- aki meg akar a mellett élni.
sabb munkaidőben a község- Ezzel szorosan összehasonlit
ben árokpartokon lustálkodó ható ",Az uj kenyérmozgalom"
asszohycsoportokat találni. A hirdetői által felvetett felfocrás

- D

nők a férfiakkal együU vették és hivalkozom Hoór Tempis
ki részüket azaraLásból és professorra, aki azt mondja:
nyomtatásból. De még a ken- "Nemzeti érzés, gazdasági önál
dertépésben, ázlatásban és szá- lóság és megbizhatóság szem
ritásban is :otl szorgoskodtak. ponljából az ipari munkás
A kendertörés, tilolás, fonás, ideálja mindig az olyan iparos
szövés, fehérítés már teljesen lesz, aki egyuttal kertész vagy
női munka volt. Nem is volt fóldmives is."
a kezeknek pihe~ési idejük, Nem mondom ezzel, hogya
még este sem amIkor tan ~ áz- f"ld" -

. ' • J o mlves Iparos mesterséget ta-
ni mentek, ha~em vllték ma- nuljon. Száz és egy alkalom
gukkal a rokkat és még szóra- van, hogya kisbirtokos a föld.
kozás közben is folyt a ter- je mellett maradjon és abból
melő munka.' értékeket termesszen. Csak a
. De kyutott .~~ a fér~aknak gazdálkodást __ igénylő: idején
IS. A kozség koru~. fekvo F!an- felüli napokat tanulja meg hasz
tos-, Pocos-, Csepus- és CIfra- nositani részben tanulással
kertek azt bizonyítják, hogya- é b ' há" . b It . '.. ." .. .. r sz en zupan, e erJes
ko.~ség lakosaI szol?- és gyu-_ baromfi és állattenyésztési mun-
molcstermesztéssel IS foglalkoz- ká l T hát - l" -k . -ét

d " d á' va. e e o csa Ism a
tak a ren es mezogaz a~ gL k d & té l kk'". . en eflermesz sse, -a ro «-
munkán kIVÜl. Ma ezekben a l .. .. ék kk -I A -tél'. va , a szovosz e e. - - 1
kertekben legnagyobbrészt szm· t 5 1 k t --I'Ak. anio.yamo onanu J« mega
lén buza és tengerI terem és .. "1 t - - &Á t é fák.. _ _ gyumo cs ermeszu::s s a
a gyumolcsös muvelésével el- k lé ét
tőltött hajdani időt ma a gaz- eze s ,
gálkodó ember talán a kaszi· ~~_~
nóban vag)' más olyan helyen
és foglalatossággal tölti el, hogy
nincs látszata.

Szó sincs róla, a technikai fej
lődéssel sok olyan baromi
munkát végeztethetünk el a
gépekkel, amelyeket ezelőtt az
embernek magának kellett vé
geznie. Hogy hirtelenében má~t

ne hozzunk fel, amit ezelőtt

hétszám tartó nyomtatással
végeztek el, azt ma egy nap
alatt elcsépelik. A vetés is
mennyivel gyorsabban megy a
géppel.

Hol van tehát ez a sok-sok
drága munkaidő?Mi l csinálnak
az emberek a kertészkedéssel
hajdan eltöltött idő alatt? A



a legjobban szerkesz
tett politikai napilap.
Előfizetési ára:
1 hóra 3 p" n,évre 9 P.

A?- "Uj Magyarság"

Kidóhiva" Bp. Rákóczi-ut 30,

Beszélgetés
Szent Györgyi
professzornévai

. (Szegedi munkatársunk levele)
Az országszerte ismert és

ünnepelt SzentGyörgyi pro:
tesszor egyszerre nemc~ak a
szegedi, de az egész világ fi
gyelmének központjába került.
A tudós munkálkodását szak
lapok és napilapok méltatták,
engem azonban mindig jobban
érdekelt bennük az ember. Vé
letlen szerencse folytán erre
elég alkalmam nyiloU, mert
tagja voltam a 7-es számu
T h u r z ó- cserkészcsapatnak,
melynek Szent Györgyiné (NeW
néni) a parancsnoka. Ől meg
ismerni és kedves, közvetlen
modoráért megszeretni igen
könnyü volt

Néha, ka kevesen voltunk, a
cserkész összejövetelt nála tar
toltnk meg, az ő barátságos.
otthonukban, ahol teára hivott
bennünket, főiskolás lányokat.
Itt derült ki, beszélgetés köz
ben, hogy minden sportot ked·
velnek, ő is és a kis Nelli is
lovagolnak, Hivtak engem is,
hogy. tartsak velük. Megmond·
tam egyenesen, hogy boldogan
mennék, de nincsen lovagló
nadrágom. Az nem baj, 
mondla Szent Györgyiné, majd
veszed az enyémet. Igy aztán
nem is tudtam akkor, milyen
világhirü nadrágban vettem az
első lovagló leckéket.

Egyébként Szent Györgyiné
. a legjobb szegedi tenniszjáté
kosok között van. Rendkivül
elfoglalI, különösen most, mi
kor a világ minden részéből

erkezö levelekre keH vála
szolniuk. Férjének valóban
ideális munkatársa. Az előadá-

saihoz szükséges plakátokat ő

festi és rajzolja. A mi cser
kész előadásunkra is őnála és
övele készítettük a kulisszákat.
Lelkes, dolgos, egészséges gon
dolkozásu, melegszivü emberek
ök mindketten.

O,ak telefonon tudtam gra
tulálni mkik. Máris utban van
nak Stockholm felé, ahonnan
ll-én mindannyian hallgathat
j uk a rádióból, amikor a nagy
kitüntetést álveszik, hógy el
hozzák Szegedre, mindnyájunk
őszinte örömére.

Szeged, december hó
Lovas Ilona

főiskolai hallgató

a

is törődik és ebben a nemes
munkájában annJira nem po
lHizál, hogy a szervezet által
megrendezeUtanfolyamok hall
gatóitól még azt sem kérdezik,
hogypolitiz~lnak-e? Ez is a
helyes. Ez az igazi politika, az
élet politikája, a magyar élet
kimunkálása, amelyet csak
egyes tehetségtelen érvényesül
ni akarók féUenek a NEP
szervezettől. Milyen csodálatos,
hogya szakszervezet ilyeténi
müködését egészen természe
tesnek találják. akik a NEP
valóban politikamentes népi
lanfolyamait a maguk ala
csonyjárásu érdekpolitikájuk
szinvonalával akarják mérics-

gélni.

Ezt atantolyamot is azzal a

hálás elismeréssel fogadjuk a
NEP vezetőségétől, hogy köz

ségünk lakosai munkáitatásával

áldozatoa magyar munkát vé
geznek és ezért mindannyiunk

köszönetét érdemlik.

nekik meg is fizetjük. Márpe

dig annak a 150 bluznak el

készitéséért pénzt kapnak a
lányok, teh~t áldást hozó ter
melő munka folyik a himző

tanfolyamon. És ezt a munka
alkalmat valakinek elő kellett
hívni, mert ez nem jött magá
tóL A lányok agyában és kezé·
ben lévő képességeket és kész
séget csak ugy tudtuk pénzre
átváltoztatni, hogy valaki elha
tározta és kíjárta, hogy itt egy
ilyen tanfolyamoi tartsunk és
ezzel hozzuk felszinre a gyo
mai nők egyéniségében rejlő

aranyércet. Az elhatározást teU
követte, a telt nyomán munka
alkalom nyilt, a szószátyárok
szemébén gyilkos irigység tá
madt, amiért az ő privilegizált
kérödzési közéletbirálgatásukat
eleven élettel, termelő munl\á
val merte valaki beárnyékolni
és dacára szemforgató sóhajtá
saiknak,a gyomai dolgozó nők

karavánja Nemerey Péterné
fáradhalaUanutánj árásával ha
lad a biztos cél, a siker felé.

Különösen nagy érdeklődést

kellhet majd a kiálliláson a
nemzeti viseletü babák bemu·
tatása, amelyekböl nagy meny
nyiséget lehet külföldön elhe
lyezni. A tavasszal egy ujabb
tanfolyamot rendeznek ezeknek
a megtanulására.

A legközelebbi számunkban
részletes ismertetést adunk a
kiállitásról.

Dec. 13-án kezdődik

főzőtanfolyam
Örömmel számolunk be egy

ujabb tanfolyam megindulásA
ról. Hétfőn, december 13·án
nyílik meg az üresen álló Har
tenstein-féle hazban a 6 hetes
főzőtanfolyam, amelyre 30-an
jelentkeztek. Annyival is na
gyobb örömmel vehetjük ennek
a tanfolyamnak.a megindulását,
mert az egész országban csak
6 ilyen tanfolyámot engedélye
zett a miniszterium, ezekből

az egész Tiszántulon csak ket
tőt és az egyik Gyománlesz.

A tanfolyamot engedélyező

miniszteri iratból kitünik, hogy
II többi. 5 helyen vagy népmö
velési vagy gazdasági tényezők

kérték a főzőtanfolyamenge

délyezését. egyedül Gyomán a

NEP szervezet helyi csoportja
volt il kérvényező, amiből ör

vendetesen tüuik ki az, hogy

ez a politikai szervezet il szé
les néprétegek gazdasligi ügye

ivel nemcsak elméletben, ha

nem gyakorlati kivitelezésével

férhetővé teszik. Igy vagyunk
az e tanfolyamon dolgozó lá
nyainkkal is. Megvan bennük
a legértékesebb emberi érték,
a dolgozni tudás, de ez csak
akkor. válik értékké, ha mun·
kát tudunk velük végeztetni
és e munkának az értékét

6.40 P

5.60 P

6.40 P
. U.SO P

olcsó·

Férfi kalap
kitűnő minöség

Velurin fHi-kalap

Mindegyik jó,.
és tartós!

Mit ajándékozzunk?

Flanell gyönyörü.
szinnyomatos mintákban 1.40 P

Tisztagyapju szövet
90 cm. széles, nőiruhára 2.35 P

Tisdagyapju szövet
140 cm. széles, nöikabát
ra, vagy szoknyára

Puplinett férfiing
elsőrangu szabás,
komplett méret

December 20-26 között
lesz a himző tanfolyam

kiállitása
Annak a 42 szorgoskezü

lánynak, akik hetenként 150
bluzt készitenek el, december
20-26 közölt tartják a bemu
tató kiáHitását, amikor is meg
győződhetnek a látogatók, hogy
mire képesek a szorgalmas
leányaink, ha szakértő vezetés
sel. tanitják és Nemerey Péter
né őnagysága lelkesedésével
irányitják őket.

Ismét bebizonyosodott az az
igazság: az aranyérc addig,
amig a föld mélyében fekszik,
nem érték az· emberiségre,
hanem csak akkortól kezdve,
amikor okos és bátor emberek
vállalkozásában szorgalmas bá
nyászok felhozzák az ércet a
föld felszinére és ezzel hozzá-

Hogyan teremtse elő a Földesgazdaság
él 180.000 pengő vételárat?

A ballai-társaság a felszámo· egyben minden komolyan mér
lás kimondásakor azt is ki- legelő gazdának egy véleményen
mondotta, hogy egytagban tör- kell lenni, hogy minden igye
tén6 eladásnál180.000 pengöért, kezetet mozgósítani keH, hogy
vagyis járásonként 1200 pen- a. ballai legelöt a Földesgazda
gőért hajlandók eladni az egé- ság megvehesse. Biztosra vesz
szet. Tehát a Földesgazdaság- szük, hogy hosszúlejáratu köl
nak ennyi pénzt kellene elő- csönt tud a gazdaság szereZDi
teremteni hogy megvehesse .. '
fl liát E

't . t ··k h amelyre boséges fedezetet talál
a . z ugy erveZl, ogy

a Földesgazdaság minden szal- a kölcsönadó intézet a meg-
lag-földjét, azonkivül a körös- veendő 440 k. holddal és a
tarcsai szántóját és a telki lege- gazdaság tehermentes megma
lőjét is eladná, ezekböl mintegy radó földjével.
70.000 pengöt remélne kapni, Azért is örülünk ennek a
tehát 110.000 pengönyi összeget megoldásnak úgy megmarad
köl~sön kellene felvennie. a 440 k. holdnak a céljeUege

BJztos, hogy a kölcsön felvé- és a felszámolók és feln em
tele körül még lesznek külön számolók közötti ellentétek is
vélemények, azonban abban az megszünnek.

I
KULPIN DIVATHÁZ
I B~KÉSCSABA. I
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"azaszé
valamint atestiilet tulajdo
nát képező segédszálló örök
áron eladó. Értekezni lehet

Oláh Lajos ipartestiileti
elnöknél. x-2

A gyomai, Ipartestület

sürŐPOR{s
VANiLLINCUKOR

gálat megindult, azonban
semmi kézzelfogható nyom
nem kinálkozott.

Majd egy korasötét alkonya
ton a ladányi uti kis tanyaház
előtt váratlan megjelentek a
toUasok. Az történt ugyanis,
hogy aközségházára névtelen
levél érkezett, mely mint tet
test vádolta be Biró Antalt.
Azonnal vallatora fogták, hely
szini vizsg-álatot is tartonak s
megtalálták á bünjelt: a bá
ránybőrsuba alján lelógó gyap
jucsomón egy száraz, véres
akácfalevelet.

Nem sokal teketóriáztak.
Biró Antalt III feleségével és 10
hónapos kis fiával együtt belü·
sérték Csabára és vizsgálati
fogságba helyezték. Gyomáról
huszonnyolc tanut idéztek be,
de mind "mentő" tanu volt,
senki rosszat nem tudott felőle.

Igy végre sok szenvedés és
meghurcoltatás után felmentet
ték, de továbbra is állandó
rendőri felügyelet alatt állott.

Szép barna képü, értelmes
szemü magyar ember volt
Biró Antal, de az eset után
megroppant, =sz'égyenlőssé "
vált s az is maradt egész éle
tére. Hasztalan volt minden
bizonyítás, a rátérüH gyanu
sötét árnyéként mindig a sar
kában volt, vagy legalább ő

ugy képzelte.
Talán az őrüleUöl mentette

meg, hogya vizsgálati fogság
alatt "költővé" magasztosult s
rimbe öntheHeki lelki keser
veit. Még koUát is csinált hoz
zá, saját elbeszélése szerint
olyanformán, hogy II fekvőhe-

fegy ázra
apagyilkos

Egy szereucsétlen családi
élet viszálya domborodott ki
az egész napi tárgyalásból, a
melynek a tragikus vége az
apa meggyilkolásában fejező

dött be. A gyilkos beismerte a
bünösségét, ezért a törvényszék
felmenő ágbeli rokon ellen el
követett szándékos emberölés
büntettében bünösnek mondta
ki és 15 évi fegyházra és 10
évi hivatalvesztésre ilélte Ha
nyecz Vincét.

Az itélet nem jogerős, az
ügyész sulyosbításért, a védő a
bünösség megállapitása ellen
és a büntetés enyhítése céljá
ból íeUebbeztek.

Volt apósával első felesége el
haltával is jóviszonyban volt
és nagyon megrenditettea ször
nyü halálhir. Késő este leU,
mire a halósági vizsgálat le
folytatása ulán a szerencsétlen
házaspártkoporsóba tehelték,
a hajdani vő· is ott volt II vir
rasztók között, de nem tudott
a halottas szobában maradni.
Igen-igen bánkódott a dolog
feleit s egy nagy báránybőr

bundába .burkolódzva egész éj
szaka le s fel járkált az ud
varon;

.A meggyilkolt házaspárt elte
mették, az izgalom elült, II vizs-

Népmozgalmi
adatok.

Élveszületett 46
Elhalt 27
Szaporodás 19
Egyéven alul halt el 5
Halvaszületett 1
Vetélés volt 5
Házasságot kötött 36 pár.
Szegényalapi rendelés voU

362 esetben.
Az egyéven alul elhaHak kö

zül 1 bélhurutban, a többi hör
gőhurutban, ill. szülési sérülés
folylán balt eL

Gyógykezelés nélkül egy 7
éven aluli gyermek halt meg,
szülei ellen kihágást inditottunk.

Dr. Szilágyi Ferenc
m. kir. lislIiorvos.

ize ötévi
itél é az

anyecot

Öreg Biró Antal esete
Gyomán, 1895 november ha

vában, a deres őszi reggelen
háza kapujának küszöbén vé
rében fagyva halva találták Cs.
Szabó Albert 65 körüli gazdál
kodót, fejszecsapásoktól agyon
ütve. Feleségét néhány lépéssel
arrább, a konyhaajtóban fe
dezték fel, szintén keUéhasitoll
koponyával. ,

Biró Antalnak első felesége
unokája volt Cs. Szabó Albert
nek, ki ennek halála után má
sodik feleségével szorgalmatos- .
kodoH a ladányi uton levő kis
tanyában a rá örökség képen
jutott 15 holdnyi földecskén ..

December 9-én kiszállt Gyo
mára dr. Vályi Nagy István ta
nácsa és 9 órától kezdve tár
gyalás alá vette a szándékos
emberölés büntettével vádolt
Hanyecz Vince bünügyét. A
vádat dr. Tompa Gyula ügyész
ségi elnök, a védelmet dr.
MeissingerAlhertügyvédlátta el.

A védelem 20 tanut vonul
tatottfel, köztük a vádlott
anyját és testvéreit is. A tanuk
körömszakadtáig védlék volna
li vádlottat, azonban a tanács
elnökénekkeresz tkérdései alatt,
szinte egyenként, belezavarod
wk és a vallomásaik inkább
sulyobbítók voltak a vádlottra,
mint mentők.

gálatnak vetünk alá és a betege
ket, vagy gyanus csalágtagokat,
ugyn. "veszélyezeleteU" egyé
neket külön megfigyelésbe és
további kezelé5be vesszük. Gyo
mán kb. 120, Endrődön kb.
360 családról van szó, ami csa
ládtagokkal együtt többezer
egyént jelent.

Ujabb gümőkórt jelentettek:
6-ot. Létszám: 35. Elhalt: 3.

A trachoma jelenlegí állása:
változatlanul: 155.

Általános egészségügyi helyzet

Idült fertőző be
tegségek.

Ezen két makacs -népbeteg
ség frontját nem sikerül meg
bontani. Most folynak az álta
lii.nos felderítő vizsgálatok a
járás területén, amelyek során
10 évre ,:visszamenőleg minden
egyes családot, amelyben gü~

mőkórhalálozás fordult elő,

alapos orvosi és helyszíni vizs-

A gyomai járás közegészségügyi
állapota 1937. november hóban

A közegészségügyi viszonyok .
általában kielégitően alakultak.
A fertöző betegségek száma ör
vendetesen csökkent és a halá
lozások száma is kedvező apa
dási mutatott.

. Leggyakrabban a légutak hu
rutos megbetegedései és az
ugyn. "hurutos meghöléses" be
tegségekfordultak elő.

Halálokkéntlegsürübben
szervi szivbaj 4, rákos beteg
ségek 4, tüdőgyulladás 2, agg
kori gyengeség 3, hörghurut 1,
bélhurut 1, cukorbaj 1, tüdő-.

gümőkór 3 esettel szerepeltek..

Hevenyfertözőbe
tegségek.

A hevenyferiőzőbetegek szá
ma az előző hónaphoz viszo
nyitva apadást mutat, ez áll
elsősorban a hastifuszra, a
mennyiben az egész hónap fo
lyamán 1 eset került bejelen
tésre : a diftéria is alacsonyabb
számmal van képviselve; (7
esettel) vérhast: 1-etjelentettek,
bárányhimlőt:6-ot. Különösebb .
esetként szerepeIt egy felnőU-.

nél előfordult gyermekbénulás,
ami - sajnos - halállal vég
ződöt!. Ugyancsak elhalt 1 ha
sihagymázos betegünk is. Ugy
az előbbi, mint az utóbbi ha
lálos esetekkel kapcsolatban a

. legszigorubb járványrendészeti
intézkedéseket léptettük életbe:
elkülönités, ill. járványkórház
ba szállítás, a lakás lezárása 3
hétre, alapos fertőtlenítés. Csu
daballán, ahol 2 tífuszos meg
betegedés fordult elő, az ura
dalmi cselédséget, számszerint
110 (száztíz) egyént 3-szori vé
dőoltásban részesitettünk, laká
sukat kHisztittaUuk, kimeszel
tettük, árnyékszéket fertőtleni

tettük, kutak környékét rend
behozaUllk stb. Ezen intézke
dések óta ujabb megbetegedés
nem is fordult elő.
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lyéből kiszedett szalmaszálakat
apróra tépte s ugy rakta hol
lejjebb, hol feljebb, ahogy a
hang kivánla s igy addig du·
dolgaUa, mig megtanuHa.

A hosszu versből hadd áH
jon iU néhány szakasz :

Jaj de magas a csabai cella,
Ártatlanok vannak oda zárva,
Apa, anya, tizhónapos gyermek,
Jaj Istenem szabaditsd ki öket!

Édes anyám, kedves édes anyám,
Élelemben soh~e pirult orq'i III ,

Jaj, de mikor kisértek Csabára,
Szivem majd megszakadt bánaijába !

Kiszabadulása után Biró An
tal éHe tovább a földmivelő

nehéz életét. Első feleségétől

való gyermekei anyjuk beteg
ségét örökölve elhaltak, ugy
szintén a második feleségétől

származott egyetlen leánya is
Hzenhatéves korában. De volt
ezenki",ül négy fia és 3 mos
toha gyermeke, a mostani asz
szonya részéről. Egyik fia fél
lábbal került haza az orosz
fogságból, de a délignyitóval
felfuttatott rendes kis tanyaház
ból nem terheltek senkit pa
naszkodássaL Csöndes mega
dással hallgatlak a maguk ba
járól és titkáról. Biró Antalnak,
Kéri Eszter nevü mostohaleá
nya, aki egyfolytában közel 15
évig osztotta meg velem a ház
tartási gondot és kora árván
maradt gyermekeim nevelését,
soha egy szó említést sem tett
az "eset"-ről.

Mig egyszer kipattant valami.
1929 jan. 26-án meghalt Bucses
nevü felvidéki faluban bizo
nyos Kovalik István, hajdan
Gyomán piacozó gyolcsos, aki
halálos ágyán bevallotta, hogy
ő ölte meg a jómódu öreg há
zaspárt. Volt lelke 35 évig
máson hagyni agyann foltjáL ..

Mányiné Prigl Olga.

Gyümölcske rtészeti
előadások Gyomán

Tisztelettel értesitjük a köz
ség gyümöIcstermesztés iránt
érdeklődő lakosságát - külö
nösen a helybeli gyümölcster
mesztők egyesülete tagjait, hogy
GaBi János vármegyei gyü
mö1cstermesztési intéző ur f.
hó 17., 18. és 19-én (péntek,
szombat, vasárnap) délután 1/4
6 órai kezdettel a gazdasági
iskola tanonciskolai tautermé
ben (Jókai utca 6. sz.) ingyenes
gyümöIcskertészeH előadásokat

fog tartani. Első nap (17-én)
tartaná meg a rendes havi
összejövetelt is, melyen össze
irásra kerül, ki milyen téli
faápolási munkákat óhajt el
végeztetni, s a kedvezményes
szilva csemeték igénylése, Ugy
a közérdekü előadásokra, mint

a fontos megbeszélni valókra te
kintettel minél számosabb meg
jelenést kérünk, Ügivezető.

CSUDABALLA
Irta: HAÁN LAJOS 1868. évben.

Mostanában sokat foglalkozunk
a közös-Ballávál kapcsolatban
Csudaballával, ezzel kapcso'at
b?n felidézzük Csuda·Balla tör
ténetét.

Dévaványa mellett fekvő ter
jedelmes puszta, melyet több
mint egy század óta a dévavá
nyaiak birnak haszonbérben s
nádas rétül és legelőül hasz
nálják.

A mi Csudaballának nevét
illeti, erre nézve tudnunk kell,
hogya mostani Török-Szen t
Miklós felől Csudaballa felé
kanyaruló folyócska az előtt

~ BaJIának neveztetett s ezen fo
lyócskáról Török-Szent-Miklós
nak is hajdan Balla-Szent-Mik
lós volt a neve. Az ér még
most is látható

(Ezt a S7erző 1868-ban írta, ma
már nem látható, csak a nyoma
van meg az érnek. Szerk.)

S keresztül megy két helyen a
pnsztán és CsudabaUa volt köz
ségét szigelképen körülkeríti.
Még 1864. esztendőben oly viz
volt benne a volt falu helyén,
hogya ló meguszta. Ettől a
BaBa folyótól velte Csudaballa
az egyik nevét, másikat, tud
niillik "Csuda" nevét Csuda
nevü birtokosától örökölte, a
mint alább látandjuk.

Előjó Csudaballa mint falu
ll1ár 1211, 1214 és 1216 évek
ben a váradi regestrumban
Choda, Chuda és Soda nevek
alatt.

1326 esztendőben Csudabal·
lát .Csuda fiai Lád és Csuda
birták.

(A Csuda család egyike volt ha
zánk legrégibb adományos csa
ládjainak. Nagy Iván ll. 242 sze
rint később, Nógrádmegyei Bo
don nevö birtokától a Bydonyi
nevet vette fel.)

Ezeknek kérelmére Robert Ká
roly király meghagyta a budai
káplahmnak, hogy a birtoku
kon a határokat ujitsa llleg.
Ezen határjárás szerint Csuda
ballának határai következők

volLak: egy részről Sima, más
részről délfelé Tur vize, azután
Halemföld és Himesegyház
nevü falu. Az ecsegtó és ságló
nevü vizek a birtokon belül
estek. Sima és Ecseg nevek
még most is léteznek, valamint
az ecsegi tó is, ellenben a Ság
tónak ma Sárló a neve. Tur
vize ma Berettyónak hivatik,
de hogy hajdan Turnak nevez
tetett, kitetszik onnan, hogy a
melleUe lévő községek még
most is Tur melléknévvel bir
nak, például Mező-tur, Tur-ke.

keve, Tur-szent·márton. Még
az 1763 eszt. megyei jegyző

könyvben is Berettyó máskép
Turvizének neveztetik.

A XV. században CsudabaHát
már a Buda feletti Szent Lő

rincz kolostorban lakolt Pauli
nusok kezén találjuk. Ugyanis
ezen remeték Sofia nevü özv.
asszonynak szomszéd póhalmi
birtokán némi foglalásokaI tet
tek volt, mi ellen az özvegy
beadta ellenmondását 1479 eszt.
Ezen özvegy CsudabaHának
egy részét is birta s a Csuda
családból való voll, li mint ki
tetszik egy 1476 eszt. határjá
rásból, melyben világosan em
líttetik, hogy Balla falut Csu
dának fiai birják. A határjárási
okmány szerint Balla ekkor
annyira vizzel volt körülvéve.
hogyahatárkijelölő bizottmány
oda teljességgel ném meheteU.
Ekkor Hevesvármegyéhez tar
tozott.

A következő százaaban Csu
dabaUa falut már a bozitai
Bojnicsith vagy Horváth csa
ládnal találjak. A birtokos, bo
zitai Bojnicsith Máté, bizonyos
feltételek alatt eJad!a örök áron
ezen faluját testvérének János
nak 800 iorinton. Volt ekkor,
az okmány szavai szerint, Csu
daballán tiz '-lépesitett házhely
és egy külön nemesi telek.

De csakhamar ismét urat
cserélt Csudaballa. Ugyanis
már a XVII. század elején, neje
jogán birta azt Zthrucz Ferenc,
fülekvári-alkapitány. Ettöl Beth
len Gábor erdélyi fejedelem,
valószinüleg hüHenségi okon, a
birtokot elvette és Házy János
nak adományozta. Zthrucz
nem hagyá abban a dolgot, de
n. Ferdinándhoz folyamodott
birlokának visszaadatása végett
s Bethlen halála után a belhá
boruk folytán zavarba jött bir
tokviszonyok rendbehozására
kinevezett birtokosok meUet
hei Barna György és osgyáni
Bakos István csakugyan komo·
lyan felszólitoUák Bethlen öz
vegyét, hogy Csudaballát Ha
zytól Zthruczra, mint annak
törvényes birtokosára, ruházza
vissza. Zthrucz Ferenc valószi
nüleg magtalanul halván el s
rokonságban lévén az Aszaiay

(Zthrucz Ferencz 1625 eszt. Asza
lay Erzsébetnek Aszalay Ferenc
árvájának gyámja volt. Nagy
Iván I. 70)

családdal, halála után 1M6 eszt.
IH. Ferdinándtól Zthrucznak
rokona, Aszalay István szerezte
meg C"udabaUái. Ez ugylátszik,
még ugyanazon évben ll1agta
lanul meghalt, mer! már a ne
vezett 1646 évben Csudaballát
Aszalay Erzsébet, Ferencnek
leánya és Vámossy Istvánnak
neje birta s azon szeretetért,
betegségében való gyöngéd ápo-

lásért, meUyel férje hozzá vi
seltetett, férjére iratta át ezen
birtokot. Aszalayakról Vajaiak
ra, ezekről végre a széki gróf
Teleki családra ment át Csu
dabaUa.

Miklós-nap
Szinte nemzeti ünnepünkké

vált már a Miklós-nap. Ez a
legszebb bizonyitéka, hogy
mennyire szereti és becsüli a
népünk Horthy Mildós kor
mányzót.

December G-án a templo
mokban ünnepi istentisztelete
ket tartottak, az iskolák müso
ros ünnepélyeket, este az olva
sókörökben ünnepi vacsorák
vollak. Az Urikászinóban dr. Le
geza Tibor tartotta az ünnepi
beszédet.

Szivárvány
december 4-én

Ritka természeti tűnemény!

láthaHak december 4-én reggel
9 óra előtt, akik az északi ég
boH felé néztek: szép, tiszta
szinpompában diszelgett az·
égen a szivárvány, akárcsak
egy nyári zivatar után. Az idő

egészen enyhe voll, amelyhez
tökéletesen vágott a szivárvány,
csak a decemberi nap nem
meU a szép és ritka természe
ti lüneményhez.

~----""""""~
Uj társadalmi regények!

Vaszary Gábor
Ketten. PAri§ ellen.

Vaszary Gábor mestere a köny
nyed és mulatságos elbeszélé
seknek. Ez a regénye csupa
mosolygás és kedvesség: azt
a Parist ismerjük meg belőle,

amelyről nincs szó úlikönyvek
ben s ugyanakkor . két derék
magyar fiu hol humoros, hol
csüggesztö sorsát is követhet
jük. A könyvet maga a szerző

illusztrálta pompás rajzokkal.
Ára 4 P, egészvászonkótés

ben 6 pengő

Matolcsy Andor

Cisz-moll
Matol:sy Andor a CiS7-1l1011
kering5, lebegő hanghullámain
át egy .nemzedék és egy táj
legmélyebb értékeit mulatja
meg. A fiatal, tehetséges iró
uj regényét minden bizonnyal
olyan nagy érdeklódéssel fo
gadja a mövelt magyar olvasó-

közönség, mint eddig nagy
sikerű möveit.

Ára 4 P, egészvászonkötésben
6 pengő. •

Megtekinthető minden könyves
boltban

SINGER és WOLFNSR IdaJása
l'IIII'IXillll'I'IIIIIJI.
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Finnország füg
getlenségének

évfordulója

il+*'

a H om o k I fé I e emeletes házban. i
Kérje dijtalan bellDutatAsátZ _I
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KöszönetnyUvánitás ! II
Mindazoknak, kik felejthetetlen
kedves halottunk

Vincze Dániel
temelésén megjelentek, fájdal
munkal részvétükkel enyhiteni
igyekeztek, ezuton mondunk há-I

I lás köszönetet.
Gyoma, 1937. december hó.

I A gyászoló csalqd

Husz éve szakadt el
Oroszországtól

A finn követség finom papir
ján irott levél hivja fel a baráh
magyarság figyeimét a testvér
nemzet nagy örömünnepére.
Husz esztendeje él önálló éle
tet Finnország.

Északi . testvérünkről, a fin
nekről ma már jóval többet
tudunk, mint háboru előtt

Európa legészakibb részén, a
zord klimávai állandó harcban
élő edzett, kemény északi fajta
Nagyságra hatodik az európai
államok között. Nagyobb, mint
Olaszország, vagy Anglia. La
kossága gyér, ami a zord ég
hajlat következménye. Az egész
országnak csak kilenc százaié
ka van megmüvelve. Földmi
velő ország, jól fejlett iparra
és erdészeltel.

Finnország nem zárja el vá
mokkal a határait, egészségesen
cirkulál a külkereskedelem.
Majdnem az egész ország evan

gelikus. Irodalma 300 évre te
kinthet vissza. Az életszinvonal

I
általában magasabb, mint a

KöszönetnyiJvánitás J déleurópaí államokban. Szocí
Mindazoknak, kik felejthetetlen ális jóléte elsőrangu.
jó feleségem, illetve Mesanyám
lemetésén megjelentek, mérhetet- Finnország régebben Svéd
len fájdalmunkat vigasztaló sza- á h t t t' ké "bb
vaikkal enyhíteni igyekeztek, ez- orsz g oz ar ozo l, so
uton mondunk hálás köszönetet.11809-ken Oroszországhoz csat

Gyoma, 1937. december hó. lakozolL Az 1917-es forradalom
Garay Sándor . idején teljesen elszakadt tőle
és kisleánya___1 1___ és 1917 december 6-án kimon

doUa Finnország a függetlensé
gél. Ezóta nagyot fejlődött. Tá
vol lartja magát az európai
nagyhatalmak civód~saitól és
egyenes vonalban halad előre

A rokoni kapcsolatok kimé
lyitésén serényen dolgozik a
két állam és a kulturális kap
csolatok már is elevenen érvé
nyesiilnek, mig a kereskedelm'
kapcsolatokat is, dacára a nagy
földrajzi távolságnak· igyekez
nek összeegyeztetni.

JUUUUUUUUUU~UUUUUUUUUUUUUUUU~uuuw~~uuuuuuuu~

IA világ legnagyobb rádió gYár.a a.. P H I L I P S II
5 világrészben 78 államban a .
vezető világm árkaI E 9 'I e d á I' U s i t ó: B e n j á m i n I s t v á 1'1.

G Y O M Á N:I
Fekete Lajos mUszerész üzletében.

E N D R Ö D Ö N:

Vitéz dr. Ricsóy-UhIarik Béla
főispánt Doboz község diszpol-.
gárává választotta.

A békésmegyei tanitók jövő

re Békéscsabán tantigyi kiállilást
rendeznek.

Dr. Telegdy Lajos békési ügy
védet a kormányzó kormányfőta

nácsos eimmel tűntette ki.

A gyomai Vörös Kereszt
Egyesület ~.j!{ertilt teaeslét ren
dezett december 4-én

Hazajöttek a Németország
ban 6 hónapja dolgozó gyomai
munkások.

. Köröstarcsán ünnepélyesen
belktalta állásába Papp Gábor
ref. lelkészt Harsányi Pál esperes.

Budapestre utazhat 33%-os
kedvezménnyel december 6-16 ig
Gazda napokra,

Ottó királyfit Spanyolország
ban királlyá akarják kikiáltani.

Nyolcvannégy unokája ma
radi Ignác Ádám ványaí 93 éves
cselédnek, aki most meghalt.

Magyarország természetes
népszaporodása el év oklóberében
4847 lélék volt, 64 ezrelék.

MeglőUe a barátját Szegeden
e ;y fiatal fiu, aki verebekre va
dászott.

Németország bevezeti a kö
tdező könyvelést akisiparban.

Meghivó
A helybeli községi önálló gaz

dilsági népiskola növendékei f. hó
12-én (vasárnap) délután 1/2 8
órai kezdellei iparostanonc iskolai
lantermünkben iskolai

müsoros ünnepélyt
rendeznek, melyre a község min
den tagját szeretettel meghivjuk.
Müsorunkon szerepel négy egy
felvonásos vidám szindarab és öl
tánc a növendékek közremüködé
sével. Belépő dij nincs Iskolánk
tavaszi, budapesli mezőgazdasági

kiállilása költségeinek részbeni
fedezésére személyenként 50 fil
léres adományokat kérünk. Az
ünnepélyt pontosan kezdjük.

Kérem a nb. hölgyeket BUNDA és
SZÖRME vásárlás előtt nagyon érde
mes kirakatainkat és raktárainkat meg
lekinteni sziveskedjenek. Szűcsmunká

ink elsöranguak l Ezidöszerinti olcsó a
jánlatunk: bundák, rókák, pelerinek.
T SUK szűcsésszőrmeáruházBu
iiiiiiii=== dapest, Király-ucca35~37

Gyártelep: Csepel, Védgát-u 43.
A cég alapítási éve: 1883.

Etessük a hasznos
madarakat

------------_.-_........_---_........_-----------
, Rádiót, csillárt arácsonyra ifj. RGÁNÁL ásároljunk!

,_ Dijtalan ké§zül k betnutatá§ l

R E K I A HOMBAR szövetkezet értesi
.. . ti a tagjait, hogy amorzsoltten·

gericsutkát métermázsánként 2
pen!!,ő 50 fillérért árusitja, de
csak a tagoknak.

Az aranyfogu kecskepásztor
izgalmas kémkalandja elevenedik
meg abban a cikkben, amelyet
Nyiri László ny. vezérkari ezredes
tollából közöl Tolnai Világlapja uj
száma, amely most jelent meg. A
legkiválóbb magyar irók novellá
in, a nagyszerü folytatásos regé
nyen kívül, közel száz ragyogó
képet talál az olvasó anéps"lerü
képesJapban. Tolnai Világlapja
egy száma 20 fillér,

Sportbajnok" müvészek. Szá
mos olyan ismert szinmü\ é5z arat
sikert ma a színpadon, aki vala
mikor .sportversenyeken is jelentős

eredményt ért el. Rendkívül ér de
kes. képekkel illusztrált cikket kö
zöl erről a Délibáb uj száma,
amely nagy terjedelemben és gaz
dag tarlalommal jelent meg. Pom
pás illusztrált rádiómilsorokat,
egyfelvonásos szindarabot. premi
erbeszámolót. szin házi pletykákat,
nagyszerü filmrovatol és több mini
száz szebbnél szebb képet talál
az olVasó a népszerü színházi ké
peslapban. A Délibáb egy száma
20 fíllér.

A mindjobban terjedő gyü
molcsfakullura szükségessé teszi
a legjobb és legolcsóbb védő

szer, az énekes madarak eteté
sé t, segitésé t.

Egész éven át pusztítják a
gyümölcs ellenségeit, hernyót,
lepkét, még most is serényen
szedegeHk az ág repedéseiben
rejtőző hernyótojásokat. A téli
hidegben azonban nehéz idők

jönnek a szorgalmas kis mun·
kásokra. Fáznak és' éheznek.
elgyengülnek, sőt el is puszi ul
hatnak, ha nem gondolunk
rájuk.

A madarak etetésél már most
meg kell kezdeni, főként azért,
hogy az etető helyhez szokja
nak. Az etetés legegyszerűbb

módja, spárgára akasztott avas
szalonna, dióbél, faggyu,. kis
bőrke.

HuHadék, ami nekünk már
nem kell, ők azonban boldogan
fogyasztjá kaz utolsó porcikáig.
Fából is lehet készíteni fedett
etetől, bármelyik iskolás gyerek
megcsinálja. Ezt ablakunk kö
zelébe, vagy a kertbe tesszük,
macskától védjük. Etetésre tök
mag, napraforgómag, kender
mag való, semmiesetre kenyér,
mert ettől szegények bélhuru
tot kapnak, ami végez velük.

Sok örömünk lehet télen át
a cinegék bohókás játékában,
ha idején a házhoz szoktatjuk
őket. Nálunk szép számmal
vannak s ha télen eleget törő

dünk velük, a jövő évre re
mélhető jobb gyümölcstermés
ből, sokat fognak megmenteni
a férgek elől.

r~~fiftft~fHltfl9ft,

IKARÁCSON~I OLCSÓI
BORAJANLAT

I~y~iter ~/~s~adar!v:I
fehér fejlel! ujborSoltvad- .

.kert állomásra kiszállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fíJIér Jiterenként. Csakis

I
50 literen felüli rendeléstI
fogadok el. Hordót dijmen-
lesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétkül-

'

dés utánvéttel. Egy pengő I
' . levélbélyeg ellenében kűl-

dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Soraim kellemes édeskés,

1
tiszta, tökéletes zamatuak I

és n e m savanyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete

Soltvadkert, Pestme-l:lIe.

~~YWUUUU~~~~UUUHW~



ublikáció

HÁZIASSZONYOK ! Nem ke
rül prnzbe, mégi" a legjobb
lésztarecepteket megkapja, ha
még ma kéri a Dr üETKER
féle világhirü FÉNYKÉPES
RECEPTKÖNYVET, m e l y e t
bárkinek ingyen megküld a
gyár: Dr_ OETKER A. Buda
pest, VIII. eonU-utca 25.

Anyakönyvi hirek
. A gyomai anyakönyvi hivatal

könyveiben december 3-tól dec.
10-ig a következő bejegyzések
történlek:

Születtek: Cleglédi Lajos fm.
fia. Gábor, ref. Beke Lqjos fm.
leánya, Ion-Pi o.;ka, ref.

Házasságot kötöttek: Oláh
M István fm. Takács juli:mnával.

Meghaltak: Bodon Dániel fm.
85 éves, ref. Kereki L1iosfm. rer.
2 hónapo--o Vincle D,ínieI fm. ref.
87 éves. Izsó Jánosné sz. Erdei
Julia ref. 48 éves. T. Kovács Mi
hály fm. ref. 84 éves.

Kiss Bálint utca 25. sz. (volt
Honti-féle ház) üzlethelyiség berende
zégsel kiadó, vagy a berendezés eladó.
Érdeklődni lehet: Fegyverneki u. 2. sz.
alatt. 2-l

Karácsonyfák nagy"álasztékban
kapnatók Zóld Béni szerszámfakereske
dőnél I. ker. Gróf Tisza István ut 79.
szám alaH. 2-.1

Magas foku, zamatos rizlil'lgbor
literenként 40 fillérért kapható Ke
rekes Károly borkereskedőnél.

Endrőd Széchenyi utca 50 sz. alatt
egy komplett tiszta uj ebédlő elköltö
zés miatt eladó. 3-'-2

Olajos Lajos bornagykereskedönél
a jó Tislavidéki bornak Jiterje 40 fillér.

5-2

Sebessy Jánosnak sajáttermésű

bora van eladó. 4-3

Baromfi keltetőgép, kitünő

gyártmány, igen jó állapotban
eladó. Szerető-féle ház. x--3

ELADÓ: 180 hold földbirtok Déva
ványai nt mellett több darabban is,
kedvező ftzetési feltételek mellett. 
40 hold tanyaépülettel. - Gróf Tisza
uton 2 szobás családi ház. - Horthy
Miklós uton egy üzletház. - Hősök ut
ján egy uj cserepes lakóház. - 21 kat.
hold prima szántó különböző épiiletek.
kel szölló és gyüllIölcsőssel, épületek
nélkül is. ..,- 2 hold magtárlaposi szántó
- 2 hold révlaposi gyümölcsös. - Ér
deklódók forduljanak Izsó Balázs ingat
lan közvetílőhöz. Gyoma.

érk. 6.22

ind. 610

Kádár János (lIŐS KOV3cS K.daliIJávJI)
gj"omai lalws velt lD hold 1274 ntg\r
szögöl és 774 négyszögöl .v:d·)!aposi
ingatlant felerészét Kovács Pál' gyomai
lakostól '3200 pengöért.

Czegiédi László (nős Horvá:h Eszter
rel) gyomai lakos vett egy bánomkerti
lak6hízat 7/24-ed részét Horváth János
gyomai lakostól 117 P. 66 fill.

Varju ferenc (nős Szabó Reginával)
endrödilakos vett 2/300-ad rész legelő

illetöséget Timár Pál (nős Galambos
Terézzel) endrődi lakostól 750 pengöért.

Csáki Imre (nós Zöld Ágnessel) gyo
mai lakos vett 891 négyszögöl kölesfe
néki szántót V. Kiss I-~. János és Bagi
László gyomai lakosoktól 370 pengőért.

Ungi Lajos és neje Cselei Teréz gyo
mai lakosok vettek egy matakerti lakó
házat Pál Gáborné gyomai lakostól
600 pengéért.

Kovács Illés (nős Iványi BOlbálával)
endrédi lakos vett 213-ad rész legelő

illetöséget Herter Márton gyomai lakos
tói 750 pengőért.

Iványi Vincze (nős Timár Máriával)
gyomai lakos vett l hold csergellyüla
posi szántót Iványi Mátyás gyomai la
kostól 450 pengöért.

Iványi Lajos (nős Varju EteJlel) gyo
mai lakos velt 3 hold cserg,ettyülaposi
szántót Iványi NiAlyás gyomai Jakostól
1200 pengöért.

Hajdu Lajos és neje Pu1noki Eszter
gyomai lakosok vettek egy beltelkes la·
k·házat Kléin Péter gyomai lakostól
2200 pengőért.

Hegedüs Istvánné Hegedüs Viktória
gyomai lakos vett 3 hold 682 négYSz0g
öl nagyállási szántót Czakó József (nős

Csik Máriával) kiskunh:llasi lakostól
1370 pengőért.

6

Endrőd templom-tér érk. 17.55

Gyoma. t 17.34

Szeghalom p. u. 16.38

Beretty6ujfalu p. u. 14.00

"községháza ind. 13.50

p 2.30. Berettyóujfaluba P 5.10:
p 4.-. "p 950.

Gyoma-halmagyi Olvasókör és Perjés.

ind
érk.

Gyoma p. u.
Ernlrőd templom-tér

Viteldij: 50 fillér.

Endrőd-Gyoma- Püspökladány- Debrecen:

Endrőd-Gyoma-Szeghalom-Berettyóujfalu:

"MAvAUT'~ T É LI AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. október 3-tól 1938. május 14-ig.

Oyoma-Endrőd:

- 6.10 ind.

6.
36

~7.27

8 ó7

9.08 érk.

Menet-jegy: Szeghalomra
Menettérti-jegy: •
Feltételes megállóhely:

• •• hogy vörös vérsejtjeink
lövid elelüek. Legfeljebb 4-5
hétig élnek. Egy évalalI tehát
tízszer meg kell ujulniuk. Miután
kb. 22 billió vörös vérsejt van
egy emberben, évenként mintegy
200 billió vörös vérsejtet kell
termelni szervezeHinknek.

• •. hogy ujabban ~avanyu ká
posztát használnak a szárnyasok
táplálására. Télen hozzákeverik a
többi eleséghez, ez emeli a tyuk
élvágyál, fokozza a tojó képességéi.

• •• hogya hétfő a betegségek
ncílpja. Ez könnyen érlhelő, mert
vasárnap mindenki többel eszik,
iszik, erősen igénybe veszi a szer
vezetet, esetleg rongálja is a mér
téktelenséggel. A csökkentelt ellen
állásu szervezet hajlamos a be·
tegségekre.

· •• hogy a tizenhét hónapja
duló spanyol polgárháboru
\ ébe felé közeledik, Hozzávetőle

ges számilás szerint, napi 25 mil
lió pezetába kerül naponta a há
boru. Nem is beszélve á szörnyii
háborus károkl"ól és a nemzeti
jövedelem csöl< kenéséröl. Eleket
eddig 22 millióra becsülik. A har
cokban 230 ezer ember vesztette
ételét. A sebesültek és hdlotlak
száma másfél mjllióra teheti'. Ilyen
vesztesége rrég nem volt a sze
renc"étlen Sp inyolors?ágnak.

lii.10 ind. Endrőd templom-tér érk. 1750

6.
86 I Gyoma " • t 17.32

7.28 Szegh.. lom p. u. . 16.38

842 , PlispÖklat.lány 15.23
919 Hajduszoboszió . • . 14 43

9.ó5 érk. Debrecen, .Arany Bika Szálló" ind. 14.10

Menet-jegy: Endródre -.50 Menettérti-jegy: Endrödre - .89 P
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajdus70boszlóra P 5.90. Debrecenbe P ·6.80.
Menettérti jegy:" P 4.-. " P lD.50. " P 12.50.

r.-.........-..........................-.-...........----, Szerkesztő po§tája..

; ST A NDA RD ra' d "I, o' i F. I. Kondorostal'lya. Legközelebb! ! jön. - Cs. Dániel. Helyszüke miatt; i csak a jövó számban jöhet. - B. Gábor
! a magyar rádiógyártás büszkesége... Érdekes mese, de tulhaladja ujságunkI Egyedárusitó: Benjámin István. I terjede!mét.Nem lehetnerövidebrefogni?

i G Y O M Á. N: Fekete Lajos műszerész üzletében. i
! E N D R Ö N Ö N: a Homoki féle emeletes házb~n. Szerkesztésért és kiadásért feleló~ :
i ; WAGNER MÁRTON.
! Kérje díjtalan bemutatását! ! IHungária köuyvnyomdaválJalat, Gypma
L""""* ._.._. .J felelős üzelllvezeto. Waliach Mlhál~.

I lliallotta-e már? 16yoma község
inqcdtlanforqaluia

Kulturfilm!

1937deCémbér11.

2.

MO
APOllÓ r"~OZGOGYOMA
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1937. december 12-13
vasárnap, hétfő.

MAGYAR FILM!
Az idei évad nagysikerű

magyar filmje.

Ágay Irén, Uray Tivadar,
Rajnay Gábor, Gózon Gyula,
Dénes György, Huszár Pu/fY
főszereplésével eredeti film
vigjáték, az ötletekhalmozása:

Segrtség örököltem
Friss, pergő cselekményű,ara
nyos derüjii romantikusvigjáték

2. Pompás kisérő műsorban:

TRÜKKFILMEK ~ HIRADÓK

Előadásokkezdele: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9 kor.
Pénztárnyitás : vasárnap és ünnepnap
d. e. fél lO~től fél l-ig. Hétfőn, Szerdán,

Csütörtökön fél 4 órakor.

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1937. december 12-én
vasárnap 6és fél 9 órakor.

Rökk Marika legbájosabb
tündöklőszerepe

Akoldusdiák
Mitliós vi1ágfilm.

FÓSZEREPLÖK:
Rökk Marika, Fritz Kampers,
Joe Heesters, Karola Hőhn,

Ida Wüst.
A csodaszép Krakkó hires lengyel

tinnepségei tele tánccal és
varázslatosan szép zenével.

Lelkesítő jelenetek!
A legpazarabb kiállitás !

A tábortűznél
vigjáték

Hangos Magyar

Világhiradó.

1937. december 15-16
szerda, csütörtök

ORIÁSFILM!
Van-e szebb, miníaranykoro
mival ékesített női fej? Van-e
szörnyűbb,mint hóhérbárd ál-

tal porbasujtott női fej?

S T E FAN ZWEIG
döbbenetes erejű regénye

Izgalmas,· lélekzeifojtó,
nagyszabásu, gyönyörű

Katharine Hepburn, Frederie
Marek főszereplésével:

Stuart Mária
. Anglia. királynőjének, a világ
legérdekesebb asszonyának re
génye 2 részben. Mindkét rész

egyszerre.

1 rész: Elárult árulók.
2. rész: Két asszony

farkasszeme.
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ELŐFIZETÉSI ARAK:
Ne~yedévre "30 P, Fél évre Z'60 P, Egész évre 5'20 P.

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

Lapzárta c s li l 5 r l ö k este 6 óra.
Megjelenik minden szombaton reggel.

Feielés szerkesztő: WAGNER MARTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
iG '1 cl m a. Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Hirdetések dijszabásai:
Egyha51ábos (55 mm széles) l cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinéJ
15 százalék, I negyedévi hirdetésnél za százalék és
félévi hirdetés esetén 2ó százalék kedvezményt adunk.

Ámulva nézünk szét a teljes
konyhaberendezésen. A szek
rényben porcelán alul lábaspi
ramisok, rengeteg kés, kanál,
még a drága tüzáUó, jénai
üvegek sem hiányoznak. Min
den ragyogóan tiszta. A rög
tönzöt! éléskamrában kivánatos
beföttek s minden amiből főzni

lehet.
A harmadik szobában, hosz

szu asztalok mellett, már szab·
ják a konyhakötényeket Pig
nicky Irén tanárnő vezetésével.

A földből nőtt ki ez a pom
pás kis iskola, ahol leányainkat
egy életre szóló hasznos tudni
valóval látják el, rövid 6 hét
alatt fillérekért.

Nem kritika, csak köszönet
jár azoknak, akik erre. gondol
tak és részt vettek a megvaló
sitásában.

•
Az uj kenyér
mozgalom

Vitéz Somogyváry Gyula kép
:viselő az uj kenyérmozgalom
ról a következőkben nyilatko
zott:

Az uj kenyérmozgalom lé
nyege, hogy az ipar egy ré
szének egészséges decentrali
zációjával megszüntetjük a fa
lunak a város felé való özön
lését. Egy másik gondolat is
közrejátszott itt. Rájöttünk,
hogy ötmiUiónyi agrárlakossá
gunkból csak 3 millió dolgozói
számitva, a téli négyhónapos
mezőgazdasági kényszertétlen
ség miaU hárommillió munka
nap vész kárba s ez másszóval
azt jelenti, hogy napi egy pengő

keresetet számítva, egy eszten
dőben 300 millió pengő hull
ki a nemzeti termelésből. En
nek felismerése is kényszeritő

en irja elő, hogy az agrárla
kosság okszerü téli foglalkoz
tatásával igyekezzünk munka
alkalmat teremteni s a tömegek
életszinvonalát emelni. Az uj
kenyérmozgalom azt a felada
tot vállalja, hogy propagandát
indit a decentralizáció érdeké
ben.

Hoór Tempis Móric dr. műe

gyetemi tanár ezeket mondotta:
A megoldás utja ebben fog-

.. ..

rásunknak is, csak annyit ho
zunk fel, hogy a vármegyei
közigazgatási bizottságba eddig
a gyomai járásból senkit sem
választottak be. De nem is lesz
olyan könnyű ennek a magas
kiLűntetésnek eleget tenni a
megválasztottnak. Nemcsak a
minden hónapban megtarlandó
gyiHésekre illik a megválasztott
nak bemenni, hanem a beme
tellel járó köHségeket és idő

veszteséget is viselni kelL Nagy
teljesitményt várunk Papp Zsig
mondtól e magas tisztség elle
nében. Ismerjük azonban az ő

szellemi képességét és munka
készségét, oH is megállja majd
a helyét és javát szolgálja a
vármegyénknek, a gazdatársai
nak és a járásának is.

Dr. Sorbán Jenő főszolgabiró

ma estére meghivta a gyomai
gazdakörök tagjait az alsórészi
olvasókörben tartandó közös va
csorára,amelynekkeretében fog
ják üdvözölni Papp Zsigmon
dot megválasztása alkalmávaL

süssünk
valamit.

app si ln
közl azgatási

i i tag lett
A muH számunkban már je

leztük, hogy a választott közi
gazgatási bizottsági tagok felé
nek, ötnek lejárt a mandátuma.
E tisztségek betöitésénél a főis

pánunk azt az óhaját fejezte
ki, hogy az egyik bizottsági tag
egy kisgazda legyen, sőt tovább
menően azt a kivánságát is ki
nyilatkoztatta, hogy szeretné,
ha ez a kisgazda Papp Zsig
mond lenne.

A mult szombati törvényha
tósági gylilés magáévá tette tö
ispánunk ebbeli óhaját és a
legtöbb szavazattal Papp Zsig
mondot választotta meg a köz
igazgatási bizottságba. Rajta ki
vül beválasztották még azokat
a régi tagokat, akiknek most
lejárt a mandátuma, és pedig:
dr. Berthóty Károly, dr. Sebők
Elek, Harsányi Pál és báró
Apor Vilmost.

Hogy milyen nagy megtisztel
tetés ez a jelölés és választás
nemcsak Papp Zsigmondnak,
hanem a községünknek és já-

Süssün

Megnyilt a NEP főzötanfolyama

Felnyiltak egy lakatlan ház I "Igy kell a habot verni, hogy
ablakszemei és eleven élet gyorsan kemény legyen és ne
költözött a falak közé. A NEP fáradjunk el hamar" - mutatja
kezdeményezésére, a földmive- Fillanat mulva már a hú
lésügyi miniszter ide vezényelt sos" lánynak mutatja a s;ele
egy főző és varró iskolát, 20 telést a tésztás" -nak szól hO<1Y- , " , ~

fialal leány, a gyomai társada- erőteljesebben kavarja a vajat.
lom minden rétegéböl, itt ki- Komoly, fegyelmezett munka
ván képzett mintaháziasszony halad itt, az első percben meg
lenni. Sajnos, egyelőre több állapiLható.
résztvevöről nem lehet szó, A falon fekete tábla rajta ez
mert két tanerő csak ennyit áH: Gazdasszony: Lov~s I. Le
képes foglalkoztatni. veses: Németh G. FeUer A.

Az egyik csoport mar ~eg- Husos: Sajgó E. Braun M.
kezdte az ebédMzést, mIkor . ..
odaérkezünk. Szilárd Mária RIzses: Pap I. Zold E. Tésztás:
vezető tanárnő mindenhol van Molnár P. Kató E. Tökéletes a,
utasihisokat ad. munkamegosztás.

Az állafvédelem ről
Nemrég láttam az egyik ké

pesujságban, hogy az angol ki
rály vidéken járva, az egyik
birlokostól két szép kutyát ka
pott ajándékba. A király arcán
őszinte öröm és az állatok igaz
szeretete tükrözödik. Rajta ke
resztül belelátni az angol nép
lelkébe, amely sajátosan állat
szerelő. Népes állatvédő egye
sületeik vannak, melyek száz
ezres tagszámmal és nagy va
gyonnal rendelkeznek. Náluk
már nem történhetik meg, hogy
egy lovat túlterhelnek, vagy
bántalmaznak, meri. egyrészt a
közönség egyöntetüen fellép ez
ellen, másrészt a hatóság igen
szigoruan büntet. . Olt nem
10-20 pengős büntetés vár a
fellesre. Nemrég egy macska
kegyetlen megöléséért 6000 P
pénzbirság mellett, kétheti fog
házat is kapott az illető. Ezen
felül az itéletben a leglesujtóbb
jellemzését adták az illetó lelki
világának, ugy, hogy kénytelen
volt a városból elköltözni, mert
ismerőseinem érintkeztek vele.
Ez hihetetlen nálunk, de tény,
hogy még az üzletekben sem
szolg-álták ki.

A filmcenzura akivágások
legnagyobb százalékát ilyen
szempontból végzi. Igen helye
sen ügyel arra, hogy az ifjuság·
bau ne fejlessze ki a kegyet
lenkedő hajlamot. Néha betilt
ják az egész filmet, hogya vál
lalkozó kedvét örökre elvegyék
az állatkinzástól.

Az angol iskolákban igen fon
tos része a tantervnek az álla
tok iránti szeretet felkellése és
a m e g é r t é s szenvedéseikkel

. szemben. Ki ne ismerné Kip
ling örökszép áUatmeséit, ame
lyeken az angol gyermekek fel
nőnek és jólelkü, megérlő paj
tásai maradnak egész életükön
az állatoknak.

Nálunk az állatvédelem még
gyermekcipőiben jár. A cser
készek egyik legkedvesebb fela
data, de községünkben alig
hallunk róluk. Hol vannak a
nyilvános madáretetők, propa
ganda előadások, a meleglelkü
Baden Powel tanításai, akinek
bronzba öntött lábnyomából
isznak a hárshegyi cserkész
park szomjas madárkái.
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ajdnem házat ett
az Ipartestület

lalható őssze: telepítsünk fal
vainkba korszerü gépekkel dol
gozó házi- és kisipart. A kér
désnél azonban mindenekelőtt

bizonyos fogalmakat kell tisz
tázni.Ahol nálunk eddig a
háziipar és kisipar támogatá
sára, meghonosHására folyt te
vékenység, kizárólag az ősi ké
zimunka-szabta keretekben tör
tént. Minthogy az ilyen primi
tiv termelési mód csak ipar
müvészeti természetü iparcik
keket állithat elő versenyké
pesen, fejlesztéséről is csak bi
zonvos halárok között lehet
beszélni.

Az iparnak a faluba való
telepitésével elérhető óriási
eredményeket legjobban mégis
Norvégia példája bizonyítja. 35
esztendeje idestova, hogy a ki
vándorlás ellensulyozására ez
az ország hozzáfogott nagy vi
ZÍerőinek hasznosilásához, az
ország villamositásához s ezzel

A HOMBÁR szövetkezet ér/tsi
ti a tagjait, hogy amorzsoltten 
gericsulká/ métermázsánként 2
penf!,ő 50 fillérért árusitja, de
csak a tagoknak.

kapcsolatban a falvak és kis

városok iparositásához. Az ak
cióeredménye az lett, hogy
Norvégiában ma minden föld
müves iparos is, (Nálunk 0)'0-

Már egy hete vagy még en
nél több is, amikor II páros
napokon azt hiresztelték, hogy
a Vatay-házat megvette az ipar
testület, mig a páratlan napo
kon megcáfolták ezl.-Most aztán
végre meg kell nyugodnunk a
változhatatlanba: más velte meg
a Vatay-házal, akinek' nincs is
szándékában azt hamarosan
eladni.

Jól esetL tudomást venni róla,
bogy a csendesen müködő

ipartestület házvétele szándé·
kával ugy a tagok, mint a ki
vülállók építési képzeletét ala
posan felcsigázták a vajudó idő

alatt
Képzeletben már a következő

leg építettük fel a Vatay-ház

mán és Endrödön éppen forditva

van: minden iparos {őldmüJles is.
Szerk.) a ld vándorlás megszünt,
sőt tizenöt év óta visszaván
dorlási folyamat kezdődött.

telkén az uj ipartestűleli szék
házat:

Alul egy modern kávéház és
vendéglő helyiség, egy tágas
mozgókép szinház, valamint
egy nagy táncterem, hogy abban
a legnépesebb mulatságokat is
meg lehessen tartani. Ez a nagy
terem egyuttal előadó teremmé
is átalakíthaló, ahol szinelő

adásokat is lehetne tartani,
valamint a népesebb kullur
előadásokat. Persze bizonyos
előadásokat a mozgófénykép
szinház termében is lehetne
tartani

Az emeleten volnának a tes
tületi helyiségek. Minden szak
mának a maga megfelelő helyi
sége. ütt volna . az iparos- és

kereskedöifjak helyisége is, va·
lamint a megalalmló kereskedők

egyesületi helyisége is.
Lehet velem alkudni és tor

dilva is lehetne: az emelelieket
a földszintre és ezeket az eme
letre vinni. A fontos az lelt
volna, hogy egy lüktető iparos
élet vehette volna kezdetét.
Egyelőre csak köd-élet indult
volna meg a testületben, de
már maga az a tény, hogya most
szélforgácsolt ifjusági és a ke
reskedők csatlakozásában lévő

együttes erő együvé kerüH vol
na, mar ez nagy nyeresége lelt
volna maguknak az iparosok
'nak és kereskedőknek, de ma
gának a köznek is.

A földrajzi közepes fekvés is
előnyös lett volna. Az sem lett
volna hátrányos, hogya Kossuth
Lajos ulca egyik u.tkeresztcző

sarkán egy külső kifejezésre is
mulató épület jelezte volna a
vasuton ideérkezőknek a köz
ségünk tekintélyes szamu ipa
rosságának méltó székházát.

lU alkalmunk leU volna köz
ségünk minden rendü és ran
gu embereinek összejönnI, ami
legfőképpen az iparosaink min-

Új idök-régibajok
Egy öreg gazdatiszt levelei a

szerkesz!öhöz.
(5)

A változatos termelés azon
ban csak ugy lesz okszerü, ha
a termelésbe helyes arányokat
is viszünk bele. Akármiiyen
régi szabály, hogya földbirtok
területének 50 százalékán kell
takarmányt termelni s ezt
megfelelő számu haszon állat
tal kell feletetni, elég a másik
fele piaci növénynek. Ha ezt
emlegeljük,zordnak, kimélet
lennek tartják és mondják: ha
fele földünk termését felétet
nénk is, még többet elkiván
nának ezek az "előirók« Szent
a hite, hogy amit felétetett, az
odavan. Az ember ilyenkor
enged és a szénatermő rétet is
takarmány termőnek számítja,
de holvan még a rét altól, hogy
számottevően lehessen tőle is
telj esitményt elvárni!

Addig, mig ez a kérdés el
dől, ki kell egyezni abban,
hogy átmenetileg, (ez eltart
ugy 25-30 évig) termeljen
mindenki a szántóföldje ne
gyedrészén lucernát, ami pe
dig a sok beszéd után s a na
gyobb átlagtermések révén fel
szabadul a buzatermelés alól,
teremjen annak a nincstelen,
külföldnek magvakat, amik

T Á R c A nélkül otthon felkopnék az álla,
A magyar ember, ha gazdál

kodásában jó anyaállatra tett
szert, megbecsüli és különle
ges bánásmódban részesíti s
ebben nagy kedvét leli. Szép
dolog is az, kivált olyan helyen,
ahol a fiak részére jószágot
kell nevelni, szorgalmuk utján,
ha imitt-amoU földragasztásra
kerül II sor, hogy ne kelljen
drága pénzen igavonót, haszon
állatot a vásárban vásárolni.

Szép vonása népünknek az
anyaság tisztelete (áldott ál
lapot) s ebből a vonásból szü
lettek meg a más népek nyel
vében nem igen használatos
mondások, mint "abrak a csi
kó anyja" "rét a szántóföld
anyja", ahol az anya szó a táp
lálás, ápolás, gondozás fogal
mait egyesíti magában.

Honnan van hát mégis, hogy
a magyar mezőgazdálkodásban

sehol sem találunk, valamelyik
termelési ággal szemben, tudás
hiányban gyökerező, néha egé
szen rosszindulatu közönyös
séget, mint II rét és legelő gon
dozásban? A rét is, legelő is,
semmibe nézett, de teremni
köteles utolsó cselédjei II gaz
dának, amiket ugy becsül meg,
hogy cséplés végeztével ráhor
datja a gép alalt meggyült sze·
melet, vele miUiárd számra
juttatja oda az élelmesnél élel
mesebb gyommagvakat, (ugy

sincs belőlük elég) köztük a
mindenütt jelenvaló s égből

pottyanni látszó ismerősünket,

az arankát, hogy ba lenne még
a réten valahol egy szállóbere,
aszt is kiirtsa onnan. Igaz, hogy
ezzel szemben nem is várunk
tőlük túlsokat, csak ugya lel
kiismeret szerint valót. Azt a
semmivel határos szénatermést,
amit jó vén korában (hadd le
gyen nagyobb csomója) össze
kaparunk raj tuk, nem gond a
hosszu télnek elemészteni
alomnak, kocsiiilésnek, derék·
aljnak, de elrágódnak rajta a
hideg islállóban a hosszúszőrü

tinók is. ha ugyan megvannak
még.

Fel is törik őket nagy ko
moran és lesz belőlük még
mostohább sorsu szántóföld.
Soha semmiféle statisztika nem
hazudik annyit, mint mikor
azt mondja, hogy itt, meg itt,
ennyi meg ennyi a rét. Nagy
csendben felszántják, s rende
sen az történik, hogy a volt
III. oszt. réthál felkeritenek V.
VI. osztályu szántót, de mert
erről all adókivetők nem tud
nak, fizetik utána keservesen
a III. osztályu rét adóját az
összes hozzátartozandókkal. A
mi rét pedig megvan a maga
valóságában, annak nincsen
megmondhatója, mióta rét az.

Nem nagy képzelődő tehet
ség kell ahoz belátni, hogy az
ilyen száz meg száz éve kasza

alatt élő réten a fű soha ma·
got nem köt s arra van kény
szerítve, hogy gyöksarjak utján
tartsa fenn magát, esetleg sza
porodjék. Ezek a füvek élete
nergiájukat nem a növekedésre,
hanem létfennlarlásukra fordit
ják, takarmánylömeget alig ad
nak, minőségük is hitvány,
életösztönök erős. Más szakér
tők azt mondják, hogy a rossz
kaszás áHal (lukas akaszája)
aki mindig volt, van és lesz,
mindig hagyatnakfüvek, ame
lyek magot hoznak s ebből

tartja fenn magát a rét. Bár
mint álljon a dolog, jól sehogy
sincs. Az ilyen rétről kevés
anyaszénát szoktak összehor
dani, ha netalán 'nyáron jár
annyi eső, hogy minden egyéb
termény elromlik, kevés kis
sarjut is ad. Ha ez sincs, ki
kötik rá bosszú kötéllel azt az
1-2 marhát, amelyik unaImá
ban és a legyektől hajtva estig
ugy összegabalyodik, hogy a
türelem végre is bicskával old
ja meg a kérdést, ha itatni kell.

Igy megy az élete a rélnek
a tanyákon, amióta tanyák van
nak, gondolom, azelőtt se me
hetett jobban.

A földi világban a fennma
radásérl az élők közt őrök

harc duL Feledjük el, legalább
arra az időre, mig a rétről be
szélünk, hogy ebben a harcban
legádázabbul az ember vezet;
másrészről ő az, aki a többi élő

küzdelmét irányítja s a maga
hasznára· fordítani igyekszik.
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gramafonlemezes nyelvkurzus
Bármely világnyeiven.

Kérjen prospek'ust karácso-
nyi kedvezménnyel a magyar-

országi központtál :

Budapest,József köm! 2 T.: 330-734

Egy életre sz616 ajándék a

LING APHONE

zöttűnk, ezer meg ezer kis gyer
meket riogalott atérdén s ld
maga is megjárta az élet kál
váriáját, Ő most az együl térzés
nemes szívével fellebbenti a
fátyolt a ködbevesző múltról.

Ime lássátok! Megpróbáltat
tak, de nem panaszkodtak. Hit
tek s velük volt az Isten.

házaspár átka száll felé. Ne
tudjon addig meghalni J••• Van
Isten! ...

Igen, minden igy volt. Még
így, a mult ködén át nézve is
irtózatos.

S most már, hogy múltjuk
tisztán és fehéren ragyog elő,

egyenesen és felemelt fővel le
hetne járni, de a gerinc meg
hajlott s a fej már előre csuklik.

Óh ez a 33 év s az a sok
sok szenvedés! Van-e szív mely
átérezni képes ezt?

Igen! Van egy asszony, egy
fehérlelkü . asszony, a sok-sok
kicsi gyermek jóságos, édes
anyja. Ki, míg itthon volt kö-

A
Gyümö!cstermelők

aptárát
ez évben bővitett terjedelem
ben adta ki az Északpestvár-,
megyei Gyü m ölcs t er m e l ők
Egyesülete. Az uj kiadás az
ország legkiválóbb szakiróinak,
igy Mohácsy Mátyás gazd. tan.
Dr. Husz Béla egyetemi m. tan.
Kuud Ede főadjunktus, stb.
cikkeivel bővült. A szövegrész
részletesen ismerteti a· gyü
mölcstermesztésnél elvégzendő

havi te~ndóket, minden mun
kára vonatkozóan hasznos,
gyakorlati t a n á c s o ka t a d.
Ügyesen szerkesztett táblázatok
nagy segitséget nyujtanak a ter
melőknek a legcélszerübb és
legolcsóbb védekezési módsze
rek kiválasztására. A naptár
kapható az Északpestvármegyei
Gyümölcstermelők Egyesületé
nél, Budapest, IV. Gerlóczy n.
11. III. Ára P 1. Póstai rende
lés esetén a 18.975 sz. csekk
számlán az áron kivül 12 till.
póslal<öltség beküldését kérik.

i

összejönnek minden kedden este
7 órakor a HOMBAR szövetke
zet székházában. Az első össze
jövetel most dec. 21-én lesz.
Érdeklődők vagy a HOMBAR

szövetkezetnél, vagy Beinschrot
József asztalos mesternél je
lentkezzenek.

mélyedést jelent a szakmai
kérdésekben.

1. Épilőipari alkalmazott
számtan és mértan.

2. Az épitőipar erőmülan

elemei.
3. Építőipari szakrajz.
4. Épitőipari anyagtan.
Reméljük, hogy az épitőipa-

rosaink kapvakapnak az alkal
mon és miként a mostani, ugy
a 3 hónapos tanfolyamon még
többen vesznek részt és gyara
pítják szaktudásukat,

A mostani tanfolyamon ké
szitett rajzokat december 22-én,
szerdán mutatják be az ipar
testületben, teljesen dijtalanul.
Este 7 órakor záróünnepélyt
tartanak, amelyen 90 fillérért
virstlit és teát is szolgálnak -fel.
Előreláthatólag ismét szük lesz
az ipartestület nagyterme.

a csendőrök. ..A báránybőr

suba a véres falevéllel... A
meghurcoltatás. . . A sok-sok
szenvedés... Végre a felmen
tés... De a gyanú tovább is,
hosszu 33 évig.

Azért a délrenyitós tanyaház
ból nem terhelnek senkit pa
naszkodással. . . mig egyszer
kipattan valami, mert van Isten
s az imádság nem szállt hiába.
A felvidéld faluban a piacozó
gyolcsos .. tót bevallja· a gyilkos
ságot, nem tu~ addig meghalni,
mert egy ártaUanúl meghurcolt,
nágyon sokat szenvedett, öreg

1937. december 14.

SzerkesztőOrnak mindenkor kész híve:
BIRÓ ISTVAN.

s

pengőre, ez pedig olyan összeg,
ha valaki csak 100 csirkét nevel
fel és ad el, már ennek a hasz
nából kifizetheti az üzletrész
árát, nem is számitva az ön
költségi áron kapott erötakar
mányok hasznát.

Az akcióban résztvevők ismét

December 22-én lesz a rajzbemutató

GYOMA/VjSÁG Tek. Szerkesziősége

GYOMA

Nem is igen tudtak a köz
ségben róla, hogy már novem
ber 22. óta naponta 8 tól 12
óráig 25 épitőiparosunk szor
galmasan hallgatja az iparügyi
miniszter engedélyével tartott
épitőipari szaktanfolyam előa

dásait. A tanfolyam szakokta
tója Dorka János budapesli
épirőmester volt, aki rokon
szenves és szakszerü előadása

ival a hallgatók szeretetéi és
becsülését szerezte meg. A
hallgatók fde önálló épitőipa-

ros, a másikfele segéd volt. .

Ezzel a tanfolyammal a jö
vő évi 3 hónapos téli kőmü

ves és ácsipari lanfolyam elő

készítését végezték el. Ez a
tanfolyam már 120 tanórát
nyujt majd a hallgatóknak és
már egy nagyon komoly bele-

TEKINTETES SZERKESZTO ÚRI

Amikor a Gyomai Újság f hó 11· iki számában megjelent " Öreg
Biró Antal esete" c. cikkért úgy Önnek, mint a cikk szerzőjének szü
leim nevében hálds köszöneiet mondok Kérem Tek. Szerkesztő Úrat az
alábbi soraim súves közlésére. Az esetleges, tetszés s.zerintt változta
tással is.

Gyomdn

A Gyomai Újság - mint min
den vasárnap - az elmúlt va
sárnapon is megérkezett a la
dányi úti tanyaházba. De az
őszhajú, öreg házaspár, aki ol
vasni szokta, most nem fogja
ezt a számot olvasás után félre
dobni, mert olyasmit talált ben
ne, egy olyan cikket,amelyik
az ők ködbe vesző,keserves

multj ukról lebbenti felafá
tyolt. Hogy is volt csak?
Igen ... Egy deres őszi reggelen
Cs. Szahó Albert és neje meg-

Bab- és lencse
vetőmag akció

A földmivelésügyi minisz
terilIm fennhatósága alaH mü
ködö növénytermelési hivatal a
kora tavasszal, étkezési bab-és
lencsevetőmag akciót indit. A
kik részt akarnak venni ebben
az akcióban, jelentkezzenek az
előljáróságnál, ahol minden fel·
világositást is megkapnak.

~..

Az uj német buza
exportba a futurán
át a kereskedők is

bekapcsolódnak

denféleérdekét szolgálta volna.
És igy tovább ...
Egyelőre megállunk a terve

zéssei és megelégs;lünk annyi
val, hogy továbbra is serkent
jűk az ipartestület vezetőségé!,

hogy a mostani eldugott hely
ről mozduljanak ki és akarja
nak,de merjenek is egy mo
dern székházat épiteni.

Darányi Kálmán miniszter
elnök berlini látogatása alatt a
külkereskedelmi hivatal is fon
tos tárgyalásokat bonyolított le.
E fzerint Németországba, jó
áron, kétszázezer mázsa buzát,
százezer mázsa rozsot és száz
ötvenezer mázsa tengeritszálli
tunk. Ezenkivül március végéi~

57.000 darab sertést is szál
litunk,

Januárban jönnek a.
naposcsibék

A HOMBÁR szövetkezet irá
nyítása mellett eddig 8000 drb.
egynapos csibét rendeltek a ket
reces tenyésztők január hónap·
tól kezdődően való száHitásra.
A csibékel darabonként 24 fil
lérért adják a keltető közpon
toknál. A szükséges erőlakar

mányok és lefölözött tej bizto
sítására már folynak a tárg)'a
lások.

Ebben az évben a s:r.övetke
zet csak a tagjainak áll rendel
kezésére a csirkék megrendelé
sében és azok eladásában, vala
mint a takarmányok beszerzé
sében. A HOMBÁR szövetkezet
igazgatósága - nagyon helyesen
- arra az álláspontra helyez
kedett, hogy a szövetkezet az
augusztus 8-án tartott közgyü
lésén a régi 500 pengős üz- gyilkolva, kettéhasított kopo
lelrész árakat leszállította 50 l nyával ... A virrasztás ... Majd
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Mindnyájunk életének legfőbb

célja, melyérl minden áldozatot
érdemes meghozni. A meleg otl
hon a tökéletes leiki és testi har
móniáll alapszik, melynek egyik
legfontosabb előfe1télele a jól fű·

tölt szoba. Tdián sohasem vágyó
dott az emberiség annyira a me
leg ot'hon után és talán soha nem
okozott an Ilyi nehézségeI annak
megszerzése, mint a mai nehéz;
viszonyok közölt. De szerencsére
al. em beri akarat és találékonysáoh·

mely már nagyobb nehézségeke t
is legyőzött, a fűlés terén leg
ujabban oly eredményeket ért el,
amelyek ré\én ollhonunk melegét
a megszokott kényelem és tiszta
ság mellett, sok\lal gazdaságosab
ban bizto>-íJhaljuk. Mindennapi
élei ünknek ezt az egyik legfonto
sabb problémájál a\larjuk az aláb
biakban ismertetni.

Jól fűteni annyit tes7, mint a
szükféges meleget minél keve~ebb

költség árán, egyszerű és kevés
tŰlkezelés mellett, de füst-o koroll1
és szagmentesen előállítani. Ehhez
természetesen megfelelő tüzelő

anyag kelJ, s ezért voll a legut0bbi
években a tűzifa a legkedveltebb
tüzelőszer. Sajnos a belföldi ter
melés a tüzifaszükségletet megkö
zelítőleg sem tudja fedezni, a fa
világpí?ci ára mindenütt nagyon
feiment, s ezért van az, hogy a
fafűés megfizelhetet!e:laI drága
lett.

Szerencsére. ma már rendelke
zésünkre áll egy oly fűtöanyag,

mely nemcsak a tüzifa összes jó
tulajdonságaival rendelkezik, ha
nem azt gazdaságosabban, fűtő·

értékben többszörösen felülmulja.
Ez pedig a

nemesített kőszénter
mék: a koksz, mely a
legtöbb vaskályhában

és cserépkályhában egyaránt jól
ellüzelhető.

A fafűtéses cserépkályháknaK
koksztüzelésre való átépítése nem
okoz nehézségeI, azt minden szak
értő kályJlásmester könnyűszerrel

ej tudja végezni, az átépílés költ
sége pedig a fafűléssel szemben

elérhető 40-50 %-os
megtakarílásb6J rövidesen vissza
térül.

A kokszfűlés mindenütt a vilá-
~Olí egyre jobbJn terjed, még él

.fában gazda~ országokban, igy a
szomszédos Ausztriában is. A
szén nemesílése s ennek eredmé
nyeképen a koks7gyártás azulób
hi években nálunk is nagyott fej
lődött, s ezzel adva van <l. drága
külföldi fa helyeit a \Öbb mint
kétszeres fűtőértékű, de sokkal
takarékosabb fűtöanyagnak,a hazai
szénből termelt koksznak a hasz
nálata.

A változott viszonyok mellett a
régi fúlési módhoz ragaszkodni
csak gondot, az uj módhoz alkal
mazkodni: kevesebb pénzért me
legebb otlhont jeleni I Ennél job
bill, ennél szebbet pedig kivánni
Se)ll ludunk kedves olvilsóillknak.

Tiz év előtt

1927. okt. 23. Az Országos
Népmüvelésí Bizottság Gyomai
Fiókja e héten kezdi meg ál
d.ásos müködését. A közmüvelő

dési előadások a legszegényebb
néposztálynak is lehetövé te
szik az okos és olcsó müvelő

dést és szórakozást.

1927. nov. 13. "Gyoma .köz
ség áldozatos közönsége szere
tettel hivja és várja vendégül
ebédre november 20-án a ka
szinókban az összes hadirokkan
takat, hadiözvegyeket és hadi~

árvákat."

1927. nov. 20. A hősök em
lékmüve leleplezési ünnepélyé
nek sorrendje:

l. Reggel 9-kor istentisztelet
az összes templomokban.

2. Fél U-tól H-ig gyülekezés
a szobornál a kijelölt helyekre.

3. 11. 20-kor József királyi
herceg őfenségének fogadása a
pályaudvaron. Szónok: Kova
csics Dezső főispán.

4. Fél 12-kor őfensége foga
dása a szobornál, szónok Pé
termann József főjegyző

5. Az ünnepélyen felszólal
tak : József főherceg, Kovacsics
Dezső főispán, a felekezetek
lelkészei.

6. Ünnepi ebéd az Urikasú
nóban.

7. Délután 3 órakor a sport
telepen elüllelték. a "HŐSÖk-l
fáját." .

Ezen szám igen alacsony ame
nyiben csak 17 l/o-nak felel meg.
Különösen kevés pozitiv eset
adódoU a Polg. Leányiskolában
(kb. 10 1/0. Itt ujabb bedörzsö
lést veszünk sorra, ellenőrzés

céljából. Az óvodákban általá
ban kevesebb a pozitiv DIb.,
mint áz iskolákban.)

A 297 gyermek közül hörpa-
. razitás 6, ludtalpas 53, nyak

mirigyes 51, rosszfogu 116,
nagymandulás 36, sérves 1,
trachomás 1, látáshibás 2, szervi
szivbajos 3 gyermek.

A Pozitiv Dermotubinosok
kartotékol kapnak,' hozzálarlo
zóikat a közs. orvosok átvizs
gálják. Ugyancsak megvi~sgál

juk 10 évre visszamenőleg az
összes gümókórban elhaltak
családtagjait, ami számszerint
Gyomán kb. 120, Endrődön

360 családo l jelent megfelelő

számu családtagokkal egyült.

Szilágyi Ferenc
m. kir. tisztiorvos.

Ilyen irányu munka folyik a
Stefáuia védőintézetekben.~gy
részt a terhesek, anyák, csecse
mők ápolása, gyógykezelése,
tanácsadás, védőnői látogatások,
cukorkiosztás, babakelengye ki
kölcsönzés stb. formájában. A
csecsemők gümőkór elleni 01
tása csak lassu méretekben fo
lyik, mert nem hozzák az összes
csecsemőket bemutatásra (kb.
30-40 1/0-ban), a terhesek vér
vizsgálala is kisszámban törté- I
nik, szintén II jelentkezés hiá
nya miaU.

Egészségvédelmi előadásokat

tartottak a hUés, világítás, szel
lőztetés fontosságáról, csecsemő
és kisded helyes ápolásáról,
azonkivül különböző tarlalmu
előadások kerülnek a hallgatók
elé a Közművelődési Esték ke
retében.

A védőoltásokról gümőkór,

hasihagymáz ellen már meg
emlékeztem. Diftéria ellen
e hóban nem eszközöHünk
védőoltásokat

IS k O I a - eg észség
ügyi vizsgálatok.

Az iskolai egészségvédelmi
munkát november hó folyamán
tovább folytaHuk. A külterüleH
iskolák a telki, halmagyi és
kondorostanyaiak kivételével
mind sorra kerültek.

Gyomán megvizsgáltunk a
róm. kath. iskolákban 173,
központi ref. iskolában 270,
evang. iskolában 115, összesen
558 tanulót Ezek közül Der
motubinra reagált 151, ami ke
reken 27% -nak felel meg, mi
rigynagyobbodásban szenved
203, angolkórban 72, paraziták
ban 33, szervi szívbajban 22,
ludtalpa 154 gyermeknek van.

Endrődön vizsgálat alá ke
rültek külterületen a csejli is
kolában 79, varjasiban 56, var
jas II.-ben 51, nagylaposiban
60, nagylaposi uradalmi isko
lában 14, kocsorhegyiben 42,
polyákhalmiban 84, décsi pás
kumiban 89, Öregszőlőkben 149
gyermek. Összesen: 624. Ezek
közül Dermotubinra pozitiv
reakciót adott 155 gyermek, ez
cea 25% ·ot mutat. A többi
elváltozások az általános szám·
beli eredményeknek felelnek
meg.

Az endrődi beHerületen meg
vizsgáltuk II szarvasvégi ovodás
gyermekeket és pedig 56·ot, a
gyomavégi óvodában 73-at, Pol
gári Iskolában 36 ·(1. osztály)
Il. osztályban 33, Központi
leányiskolában 99 gyermeket,
összesen: 297-et Ezek közül
pozitiv Dermotubinos volt 52.

Szondy György:
MÁJUS HERCEGNŐJE

A tavasz lündéreiről és a jó gyere
kekről szól a .kitünő iró új gyermek-

könyve..
4 szines kép. Sok rajz. A. kötve P 350

SINGER és WOLFNER KIADáSA
Megteki'nthetl}k minden könyvessoltban.

Szürke Bagoly:
KÉT KICSI HÓD

VA-SA-KVON-ASZIN az indián va
dász bűbájos könyve a hódokról.
A természet meleg szeretete árad
ebből a könyvből. Szürke Bagoly

rajz,ai diszitík a kötelet.
Ara kötve 4 pengő.

Ujj Péter:
HARRY NEM AKAR KIRÁLY

LENNI
Igaz történetet egy igazi királyfiról
mesél el a gyerrllekeknek ez a ki

tünő könyv.
G; Erdélyi Aranka 16 rajzával.
Ara kötve 2 pengő SO fillér.

PÓSA BÁCSI NAGY
MESESKÖNYVE

A nagy magyar mesemondó legszebb
meséi és versei vannak összegyüJlve

ebben az uj kötetben.
4 szines kép, 100 rajz. Ára kölve

4 pengő.

Tutsek Anna:
CILIKE· BÚCSÚjA

Most jelent meg a legújabb "Cilike",
amely befejező kötete a közismert

és szeretett Cilike-könyveknek.
Ara kötve 5 pengő.

fürst-Moszkowskil
AZ .ELŐ VILÁG CSODÁI

AZ EMBERl ÉLET CSODÁI: Cso
da gyerekek. A lángelme balszeren·
cséje. Modern Matuzsálemek. Tudó
sok kisérletei önmagukon. Az ulol-

, só, emberevők. ,
AZ ALLATI ELET CSODAl: A ka
víáros kenyér elmélete. A méhállam.
A polipok robbanó fegyverei. Miért
öltögeti nyelvét a kigyó? Hogyan
költözködnek a madarak? Meddig
élnek az állatok? Fémeket rágó

rovar, stb., stb.
AZ ELME CSODAI: A perpetuum
mobile. A boszorkány téboly. A
pokol helyszínrajza. Drágakövek

. varázsa, stb., stb.
REJTELYES CSODÁK: Wagner és
a 13-as szám. A prevorsti látnoknő.

Gondolat olvasás.•Ezt már átéltem
egyszer." Jósló álmok. Kisértet
Hydesvilleben. Csalók aszelemek

birodalmában, st,b., stb.
Egészvászonkötésben. Ara 6 pengő.

Cholnok)' Jenő:

A FÖlFEDEZÉSEK
TÖRTÉNETE

A punok és görögök földrajzismere
tétöl az utolsó évszászad felfedezé
séig mindent megtalál ebben a ki-

tünő műben az olvasó.
$50 oldal, 130 kép 51 ábra.
Ara vászonkölésben 8 pen~ő.

Geszty Julia:
REJTELMES KELET

Egy világjáró magyar ujságirókis-
asszony feljegyzései.

India, Sziám, Jáva, Báli, Fülöp-szi
getek, Kina, Japán, Mancsukó-ról
mondja el, mai szemmel meglátott I
élményeit egy fiatal leány. Szebb
nél-szebb képek díszítik a kötetet.

70 képpel. Ára kötve 4 pengő.

Tábori Pál:
MÁnASHEGY ~LIAsz

Vig diákok játszák el a budai he
gyekben a görögök és trójaiak harcát.

Mártoll Lajos 20 rajzával.
Ara kőtve 4 P.

==I~~~~~
Andrade és Julian Huxley 1g 3

a londoni egyetem tanárainak rend- 7. novernber havában
kivül érdekes könyve

MI TŐRTENIK KÖRÜLÖTTÜNK
Mi a tudomány? A dolgok termé
szete. Mozgás és erő. Energia. A
levegő. A viz. Az élet. Légzés és
égés. Hngyan mozgatjuk testünket?
Mi kormányozza a test gépezetét?
Hő és hőmérséklet. Emberi hőmér

séklet; emberi egészség. Hogyan éi
nek a növények? Különféle élet-

módok.
300 oldal. Egészvászonkötés. Á. 6 P
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den háztartásban szűkség van.
Röviden: putolhatatlan érték Tol
nai Világlapja karácsonyi kellös
száma és pazar mellékielei 572
oldalon 90 fillérért.

Szerkesztő postája.
Karácsonyi hangulat - nem si

került. Folytonos ismétlések és kÖZl
helyek: h-~ar~djon csak a tanyai élet
megrajzolásanál, ott eredetiségeket hoz
fel. Ha bejön, a visszaadott kéziraIból
a kijavitott iráshibák álnézéséböl is
tanulha.t. - K. I. Kondorostanya,
Krucluo Endre a cikk és a vers a
karácsonyi számban jön"

L'Jpunk egyik legutóbbi· számá
ban híd adtunk arról az egész.sé
ges el~ondolásróJ, melyet néhány
gyoma! ~portember vetett fel. akik
k?~s~günk két futballegyletének
fu é!óJával gondolták megmenleni
~yom.a ~átyúba ju!olt futballsport
ját. Cikkünk az érdekeliek körében
élénk fellünésl kellett Sokan he-

'Jyeselték íil tervet, de egy többséo-
mégis ellene voll. '"

A Gyomai T. K. f. hó 13 án
ta! tolt választmányi ülésén Csáky
Dániel szállt síkra a fuzió mellett,
de a választmány - csaknem
egyhangú határozattal - kimon
dolta, hogy nem kíván egyesülni
a GySC-vel. Ha a GySC fuzioná!ni
akar. - mondollák - úgy olvad
jon bele a GyTK-ba! Csáky Dá"
niel, aki alszövetségi viszonylalban
is nagyon értékes sportember és
- köztudomásúlag - éveken I,e
resztíil rengeteget dolgozott él

GyTK-ért, a határozat elhangzása
u!áp, drámai körill mények között
lemondott titkári tisztségéről és
megmásíhalafan elhatározással
v é g I e g e s e n visszavonúlt a
sportélellöll A titkári teendők

ellátására, ideiglenesen, Gec~ey

Sándor alelnököt kérlék fel.
. A GySC f. hó 16-i választmányi
ülésén, a táigysorozaton kivűl szin
tén szó került a fúzióról, de a
GyTK határozatának ismertetése
után az elnök feleslegesnek tar
tolt minden további szól ebben
az ügyben s így az nem is kerUH
tárgyalás alá.

A szép terv így véglegesen
mt'gbukott, igazolásáúl annak,
h~gy "a két e~yes!ilel kÖZölt még
mmdlg nem Jött létre II teljes
sportbéke l

6.40 P

11.80 P

Mit ajándékozzunk?

Flanell gyönyörü,
szinnyomatos mintákban 1,40 P

Tisztagyapju szövet
90 cm. széles, nőiruhára 2.35 P

Tisztagyapju szövet
140 cm. széles, nőikabát-
ra, vagy szoknyára 6.40 P

Puplínetí férfiina
elsőrallgu szabás, ;o

komplett méret 5.60 P

Férfi kalap
kitünő minőség

Velurin féfi-kalap

I\{lindegyik JO, olcsó
és tartós!

KULPIN DIVATHAz
I B~KÉSCSABA. I

A gyomai Közmüvelődés;Egye-.
sület 1937 évi, sorozatos szer
dai esféin Dr. Vincze Endre
Cs. Szabó Albert állatorvos, Vi~
téz Pajor Gyula, Fehér István,
S~husztek Sándor, Dr. Legeza
Tibor tartottak nivós ismeret
terjesztő előadásokat. A kűlön

böző OIvQsókörök ezen előadá

sok alkalmával, kivétel nélkűl

zsuJolásig meg/eitek és élén a
vezeiőséggel, szives szeretettel
fogadták az előadókat és sze·
replöket. A kisérő müsorban
MaIn lÍr Gyula, ifj. Molnár
Gyula, Kéry Lajos, Adamík
Erzsébet, Adamik Tinike, Vin
cze Józse] és Balassa Babus
működtek közre ének, tánc, zene
és eg~'felvondsos színdarabokka!.
Az 1938 évi megnyitó előadást

január 5-én a Kisréti Olvasó
ban Bay József rej. lelkész
tartja

SZERDAI ESTÉK.

PARCELlAZAs! A Báró Hu-
szár László

né féle póhalmi birtok kisebb tételek
ben történő eladását kedvező feltételek
mellett megkezdte az Endrőd·Gyomai

Takarékpénztár, Endrődön, hol minden
nemű felvilágosítást készséggel ad l1'eCf
vitéz Baranyai István ügyv.. igazgatÓ:
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I ~ád~ót, csillárt ~ar~~sonw.a ifj. VARGÁNÁL vásároljunk ,-

I_ talan é~zül belDuiatá§ t
A Magyar Vörös-. I R ~ A SZABADSÁG mai, uj szá- 1hii&-ffM.I'.H;~

Kereszt Gyomai L mában Delbos utazáséIinak Vál- ···-I~ ,
haló következményeiről ir Seré- a.~~ ,

Fiókegyletének T • T nyi Gusztáv. Ba)"csay-Zsl"ll"nszkyan eréz tanítónőt a V Ktea-estélye Miniszter a Nyirjákói iskoláho~ Endre Magyarország és Lengyel-
osztotta be. ország sorsközösségét feJ" legel i.

Dr. Vincze Endre elnök és
B

A gy.omai Stefánia Szövetség «SpecratoJ» a szepességi németek
ácsy Elekné társelnöknő ve-

zetése alatt álló Vörös-Kereszt december hó 23-án d. u 4 óra- meghatÓ hűségéről és a magyar-

F
kor a községházán karácsonyfa sághoz való ragaszkodásáról kö

. gyomai iókegylete saját jóté-
konysági alapja javára" jól sike- ünnepélyt tart, melyre az érdek- zöl beszámolót. A magyar ke-

"J lödőkel szere'eitel meghivJ·a a resl(énYfé~ ujabb lelki és szod-
ru t tea-estély t rendezet! t. hó
4 U

. vezetőség. ális törekvéseiről, él meginduló
-én az . rI Kaszinó helyiségei-

ben. A részvevők nagy érdeklo- Látta már a NEP himzőfan- országos családvédelmiakcíóról,
dése mellett éjtélkor tombola folyamának kiállitását? Nehány a bekerített Csehországról, az uj,
játék, volt ami nagy mértékben napig még megtekintheti, a piac- eU! ópai fenyegetésként jelentkező
hozzájáru1t ahhoz, hogy a je- téri helyiségében, igaz öröme állatjárványról . cikkeket hoz. A I
l lé

"l l II lesz benne. gazdag és tartalm2S számot Vér
en vo ~ ;:e emes és jó hangu-

latban töltsék el az estél. A Ovodások müsoros kará- "verses heli hiradója" zárja le.

tea"estélyen megjelent a gyomai csonyfa ünnepélye. Gyoma köz- Félmillió uj felfedező egy
társadalmi élet szine-java, saj- ség H. sz. ovodájában Jókai ut 4 hét alaH. A leleményességükröl
nos azonban még mindig nem szám alat! f. hó 19-én vasárnap hires magyar felfedezök száma
tanusilanak elég érdeklődést a délután 3 órakor müsoros kará- ugrásszerüen növekedni fog a na
Vöröskereszt müködése iránt, c.,onyfa ünnepélyt rendelek, pokban, amikor megjelenik Tol
pedig sziikséges volna, hogya amelyre a községi képviselő és nai Világlapja karácsonyi kettős
Vöröskeresztre háramló mind iskolaszéki tagokat, valamint az száma és meliék lelei. Félmillió
nagyobb és nehezebb feladalok érdek!öd6ket tiszteleHel meghivom. ember fedezheli fel. hogy a
megoldásában segítségére le- Belépődíj nincsen, azonban az nyomdatechnika és a könyvkiadás
gyiink és támogassuk hazafias ünnepéllyel járó kiadásokra és a remeke ez a tartalomban, kívilel
munkájában. Az estélyen a kö- helybeli Zöldkereszt javára 20-30 ben és olcsóságban eg~ eJülá!ló
vetkező fe!üJfizetések voltak, fillér adományt kérOnk. Tisztelet- szám, amely 90 fillérért 572 01-
amelyeket ezutLal is köszönet- lel: Vaskorné Nádudvary Mária dalon, a gépek százaival és a
tel -nyugtáz az elnökség: Dr. közs. ovónő. belük ezreivel az ujságcsinálás
Bölcsházy Zoltán 5 P, Péler- A Gyomai Iparos- és Keres- csucsteljesilményét nyujtja. Maga
mann József 3 P, G. Nagy i<edőifjak Önképzőköre a Hol- Tolnai Világlapja 100ordalon,
László 3 P, Kató Lajos 2 P, ler szálioda nagytermében, 1937. csodálatos szinekben pompázó
Kiss Géza 2 P, Iványi István évi december hó 25. napján, szom- ?orilékban a család mírlden iag
2 P, Bácsy Géza 2 P, Házy balon (kaí"ácsony elsönapján) nyil- Jának valóságos kincseslára. Egyik
Imre 1 P, özv. Lukács Aladárné vános mükedvelő főpróbát és de- mellékiete L. Rogger: "A grenob
1 P, Dr. Singer István 1 P, cember hó 26-áll. vasárnap (ka- I lei gyors" dmű lélegzetállitóan
v. Váry József 3 P, Kovács G. rácsony másodnapján) műkedvelő izgalmas detektivregénye 224 0:
Lajos 1 P, Zöld Sándor 1 P. el6adást és szigoruan zártkörű da'. A másik mellékiete Havas
oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii== iiiiiliiii=~ liiiii- táncmulatságot rendez. Kezdete Zsigmond: 1) A.z acélember" dmii

esle 8 órakor. Szinre kerűl ürlov 128· oldalas ragyogóan illusztrált
3 felvonásos operett. Elsőrongu ifjusági kalandregénye. Külön ér
szerep16gárda biztosítja az előa- lék 8 harmadik melléklet, amely
dás sikerét. pompás helinaptár 1938 ra, száz

hasznos tanáccsal, fözőreceptekkel

Értesitjük -8 nagyérdemü kö- és remek fogásokkal, amikre min
zönséget, hogy az ünnepekre
való tekintettel a GŐZ-és KÁD-
FÜRDŐ nem a szokásos pén- 
tek-szombati napokon lesz
nyitva, hanem december 20 és
27-én hétfőn a férfiak részére
és december 21 és 28-án ked
den a nők részére. 2-1

KARÁCSONYI KALÁCS. JO
dkg. vajat habosla keverünk a-.
dunk hüuá egy tojást és 2 kanál
CUklO" tovább keverjük, majd uj
ra egy tojást és 2 kanál cukrot I
mellyei szintén habosra kevel jük:
Ekkor 1/2 kg. lisztet, 1 csomag
Dr. üETKER-féle "BACKIN" sü
lőporral keverve, 1/2 csomag D:,.
ÜETKER-féle vanilincukrot, 1/2
citrom reszelt héját és annyi tejet
adunk hozzá, amennyi szükséges.
Hl a kalácsot finomapban sze
re/nők, ugy m~zsolát, mandulát,
finomra vágott citronátol, vaay
aral1cinit is adunk h077á. Jó mel~a
sütöben aranysárgára siiijűk. "'
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Mindnyájunk életének legföbb
célja, melyért minden áldozatot
érdemes meghozni. A meleg otl
hon a tökéletes lelki és testi har
mónián alapszik, melynek egyik
legfontosabb elöfellétele a jól fű·

töl! szobi.!. T dián sohasem vágyó
dolt az emberiség annyira a me
leg otlhon után és lalán soha nem
okozol t annyi nehézségei annak
megszerzése, mini a mai nehéz
viszonyok kÖZÖl!. De szerencsére
az: emberi akarat és találékonyság,
mely már nagyobb nehézségeket
is legyőzött, a fűlés terén leg
uj':lbban oly eredményeket ért el,
amelyek rhén otthonunk melegél
a megszokott kényelem és tiszta
ság mellett, sokkal gazdaságosab
ban bizlo~iihatjuk. Mindennapi
életünknek ezt az egyik legfonto
sabb problémáját akarjuk az aláb·
biakban ismerteIni.

Jól fíi.teni annyit tes7, mint a
szükféges meleget minél keve~ebb

költség árán, egyszerű és kevés
tűzkezelés mellett, de füst-o korom
és szagmenlesen előállítani. Ehhez
természetesen· megfelelő tüzelő

anyag kell, s ezért volt a legul0bbi
években a tűzifa a legkedveltebb
tüzelÖszer. Sajnos a belföldi ter
melés a tüzifaszükségletet megkö
zelitöleg sem tudja fedezni, a fa
világpi?ci ára mindenüll nagyon
felment, s ezért van az, hogy a
fafűés megfizethetetle:Jül drága
lett.

Szerencsére Hla már rendelke
zésünkre áll egy oly fűtőanyag,

mely nemcsak a tűzifa összes jó
lulajdonságaival rendelkezik, ha
nem azl gazdaságosabbdll, fűtö·

értékben többszörösen felülmulja.
Ez pedig a

nemesített kőszénter

mék: a koksz, meJy a
legtöbb vaskályhában

és cserépkályhában egyaránl jól
eltüzelhető.

A fafűtéses cserépkályháknak
koksztűzelésre való átépítése nem
okoz nehézséget, azt minden szak-·
értö kály"hásmesler könnyűszerrel

el tudja végezni, az átépítés költ
sége pedig a fafűtéssel szemben

elérhető 40-50 %-05

megtakarílásb61 rövidesen vissza
térül.

A kokszfűlés mindenütt a vilá
gon egyre jobbJn terjed, még él

.fában gazda~ országokbail, igy él

szomszédos Ausztriában is. A
szén nemesílése s ennek eredmé
nyeképen a koks7gyártás az utób
bi években nálunk is nagyoll fej
lődött, s ezzel adva van <I drága
külföldi fa helyett a több mint
kétszeres fűlöértékű, de sokkal
takarékosabb fűtöanyagnak,a hazai
szénből termell koksznak a hasz
nálata.

A változott viszonyok mellett él

régi fűtési módhoz ragaszkodni
csak gondot, az uj módllOz alkalo:
mazkodni: kevesebb pénzért me,;.
legebb ollhont jelent I Ennél job
bat. ennél szebbet pedig kivánni
seJlI tudunk kedves olvi:lsóinknak.,

Tiz év előtt

1927. okt. 23. Az Országos
Népmüvelésí Bizottság Gyomai
Fiókja e hélen kezdi meg ál
dásos müködését. A közmiivelő.:.

dési előadások a legszegényebb
néposztálynak ís lehető vé te
szik az okos és olcsó müvelő

dést és szórakozást.

1927. nov. 13. "Gyoma .köz
ség áldozatos közönsége szere
tettel hivja és várja vendégül
ebédre november 20·án a ka
szinókban az összes hadirokkan
takat, hadiözvegyekel és hadi
árvákat."

1927. nov. 20. A hősök em
lékmüve leleplezési ünnepélyé
nek sorrendje:

1. Reggel 9-kor istentisztelet
az összes templomokban.

2. Fél ll-től 11·ig gyülekezés
a szobornál a kijelölt helyekre.

3. 11. 20-kor József királyi
herceg őfenségének fogadása a
pályaudvaron. Szónok: Kova
csics Dezső főispán.

4. Fél 12-kor őfensége foga
dása a szobornál, szónok Pé
termann József főjegyző

5. Az ünnepélyen felszólal
tak : József főherceg, Kovacsics
Dezső főispán, a felekezetek
lelkészei.

6. Ünnepi ebéd az Urikaszi
nóban.

7. Délután 3 órakor a sport
telepen elöllelték a "HőSök-1
fáját. "

Ezen szám igen alacsony ame
nyiben csak 171/0-nak felel meg.
Különösen kevés pozitiv eset
adódolt a Polg. Leányiskolában
(kb. 101/0. lit ujabb bedörzsö
lést veszünk sorra, ellenőrzés

céljából. Az óvodákban általá
ban kevesebb a poziLiv Dlb.,
mint áz iskolákban.)

A 297 gyermek közül hörpa
razitás 6, Iudlalpas 53, nyak
mirigyes 51, rosszfogll. 116,
nagymandulás 36, sérves 1,
trachomás 1, látáshibás 2, szervi
szivbajos 3 gyermek.

A Pozitiv Dermotubinosok
kartotékot kapnak, hozzálarto.
zóikat a közs. orvosok átvizs
gálják. Ugyancsak megvizsgál
juk 10 évre visszamenőleg· az
összes gümőkórban elhaltak
családtagjait, ami számszerint
Gyomán kb. 120, Endrődön

360 családot jelent megfelelő

számu családtagokkal egyült.

Szilágyi Ferenc
m. kír. tisztiorvos.

Iskola-egészség

ügyi vizsgálatok.

Az iskolai egészségvédelmi
munkát november hó folyamán
tovább folytaHuk. A külterüleli
iskolák a telki, halmagyi és
kondorostanyaiak kivételével
mind sorra kerültek.

Gyomán megvizsgáltunk a
róm. kath. iskolákban 173,
központi ref. iskolában 270,
evang. iskolában 115, összesen
558 tanulót. Ezek közül Der
motubinra reagált 151, ami ke
reken 27u/o-Bak felel meg, mi
rigynagyobbodásban szenved
203, angolkórban 72, paraziták
ban 33, szervi szívbajban 22,
ludtalpa 154 gyermeknek van.
Endrődön vizsglUat alá ke

rültek külterületen a csejti is
kolában 79, varjasiban 56, var
jas II.-ben 51, nagylaposiban
60, nagylaposi uradalmi isko
lában 14, kocsorhegyiben 42,
polyákhalmiban 84, décsi pás
kumiban 89, Öregszőlőkben 149
gyermek. Összesen: 624. Ezek
közül Dermotubinra pozitiv
reakciót adott 155 gyermek, ez
cca 25~/o·ot mutat. A többi
elváltozások az általános szám
beli eredményeknek felelnek
meg.

Az endrődi beHerületen meg
vizsgáltuk a szarvasvégi ovodás
gyermekeket és pedig 56-ot, a
gyomavégi óvodában 73-at, Pol
gári Iskolában 36 (I. osztály)
Il. osztályban 33, Központi
leányiskolában 99 gyermeket,
összesen: 297-el. Ezek közül
pozitiv Dermotubinos volt 52.

Ilyen irányu munka folyik a
Stefáuia védőintézetekben ~gy

részt a terhesek, anyák, csecse
mők ápolása, gyógykezelése,
tanácsadás, védőnői látogatások,
cukorkiosztás, babakelengye ki
kölcsönzés stb. formájában. A
csecsemők gümőkór elleni ol
tása csak lassu méretekben fo
lyik, mert nem hozzák az összes
csecsemőket bemutalásra (kb.
30-40 1/0-ban), a terhesek vér
vizsgálata is kisszámban törté- I
nik, szintén II jelentkezés hiá
nya miatt.

Egészségvédelmi előadásokat,

tartottak a fütés, világitás, szel
lőztetés fontosságáról, csecsemő

és kisded helyes ápolásáról,
azonkivül különböző tartalmu
előadások kerülnek a hallgatók
elé a Közművelődési Esték ke
retében.

A védőoltásokról gümőkór,

hasihagymáz ellen már meg
emlékeztem. Diftéria ellen
e hóban nem eszközöHünk
védőoltásokat.

. Ujj Péter:
HARRY NEM AKAR KIRÁLY

LENNI
Igaz történetet egy igazi királyfi ról
mesél el a gyerolekeknek ez a ki

tünő könyv.
G; Erdélyi Aranka 16 rajzával.
Ara kötve 2 pengő SO fillér.

Szondy György:
MAJUS HERCEGNŐJE

A tavasz tündéreiről és a jó gyere
kekről szól a .kitünő író új gyermek-

könyve. ,
4 szines kép. Sök rajz. A. kötve P 3.50

SINGER és WOLFNER KIADáSA
Megteki'ntheti}k minden könyvessoltban.

Szürke Bagoly:
KÉT KICSI HÓD

VA-SA-KVON-ASZ1N az indián va
dász bűbájos könyve a hódokról.
A természet meleg szeretete árad
ebből a könyvből. Szürke Bagoly

rajz,ai díszítik a kötelet.
Ara kötve 4 pengő.

PÓSA BÁCSI NAGY
MESESKÖNYVE

A nagy magyar mesemondó legszebb
meséi és versei vannak összegyüjtve

ebben az uj kötetben.
4 szines kép, 100 rajz. Ára kötve

4 pengő.

Tutsek Anna:
CILIKE' BÚCSÚjA

Most jelent meg a legújabb .Cilike",
amely befejező kötete a közismert

és szeretett Cilike-könyveknek.
Ara kötve 5 pengő.

Geszty Julia:
REJTELMES KELET

Egy világjáró magyar ujságirókis-
asszony feljegyzései.

India, Sziám, Jáva, Báli, Fülöp-szi
getek, Kina, .Japán, Mancsukó-ról
mondja el, mai szemmel meglátott I
élményeit egy fiatal leány. Szebb
nél-szebb képek diszitik a kötetet.

70 képpel. Ára kötve 4 pengő.

Tábori Pál:
MAnASHEGY ILIAsz

Vig diákok játszák el a budai he
gyekben a görögök és trójaiak harcát.

Márt0'1 Lajos 20 rajzával.
Ara kőtve 4 P.

Fiirst-MoszkowSkij
AZ ELŐ VILAG CSODAI

AZ EMBERI ÉLET CSODÁI: Cso
da gyerekek. A lángelme balszeren·
cséje. Modern Matuzsálemek. Tudó
sok kisérletei önmagukon. Az utol-

AZ ÁLLAT~ÓÉr~~el~S~DÁI: A ka-
viáros kenyér elmélete. A méhállam.
A polipol. robbanó fegyverei. Miért
öltögeti nyelvét a kigyó? Hogyan
költözködnek a madarak? Meddig
élnek az állatok? Fémeket rágó

rovar, stb., stb.
AZ ELME CSODAI: A perpetuum
mobile. A boszorkány téboly. A
pokol helyszinrajza. Drágakövek

. varázsa, stb, stb.
REJTELYES CSODÁK: Wagner és
a 13-as szám. A prevorsti látnoknő.

Gondolat olvasás.•Ezt már átéltem
egyszer." J6sló álmok. Kisértet
Hydesvilleben. Csalók aszelemek

birodalmában, stp., stb.
Egészvászonkötésben. Ara 6 pengő.

Choll'loky Jenő:

A· FÖlFEDEZÉSEK
TÖRTÉNETE

A punok és görögök földrajzismere
tétől az utolsó évszászad felfedezé
séig mindent megtalál ebben a ki-

tünő műben az olvasó.
~50 oldal, 130 kép 57 ábra.
Ara vászonkötésben S pengő.

===========

~~:~;~
Andrade éS JuJian Huxley 1g37

a londoni egyetem tanárainak rend- • november havá ban
kivül érdekes könyve

MI TŐRTENiK KÖRÜLÖTTÜNK
Mi a tudomány? A dolgok termé
szete. Mozgás és erő. Energia. A
levegő. A viz. Az élet. Légzés és
égés. H0gyan mozgafjuk testünket?
Mi kormányozza a test gépezetét?
Hő és hőmérséklet. Emberi hőmér

séklet; emberi egészség. Hogyan éi
nek a növények? Különféle élet-

módok.
300 oldal. Egészvászonkötés. Á. ti P
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L'lpunk egyik legutóbbi· számá

ban híd adtunk arról az egészsé
ges el~ondolásról, melyet néhány
gyomai sportember vetetl fel. akik
k?~s~günk kél futballegyletének
fu ~lóJával gondolták megmenteni
9yoma kátyúba jutott futbaJlsporl
Jál. Cikkünk az érdekeltek körében
élénk fellünésl keltett Sokan he
Jyes~lték il tervet, de egy többség
mégiS ellene volt.

A Gyomai T. K. f. hó 13 án
tal tolt választmányi ülésén Csáky
Dániel szállt síkra a fuzió mellell
de a választmány - csakne~
egyhangú határozattal - kimon
dotta, hogy nem kiván egyeSülni
a GySC-vel. Ha a GySe fuzionálni
akar, - mondották - úgy olvad
jon bele a GyTK-ba! Csáky Dá
niel' aki aJ szövetségi viszonylalban
is nagyon értékes sportember és
- köztudomásúlag - éveken ~e

resztiiI rengeteget dolgozolt a
GyTK-érl, a határozat elhangzása
ulár, drámai köríilmények között
lemondott liIkári Hsztségéről és
megmásíhalalan elhatározással
v é g I e g e s e n visszavonúll a
sportéletlőll A titkári teendők

ellátására, ideiglenesen. Gecsey
Sándor alelnököt kérték fel.
, A GySC f. hó 16-i választmányi
tilésén, a tál gysorozaton kivűl szin
lén szó került a fúzióról, de a
GyTK határozatának ismertetése
után az elnök feleslegesnek tar
lotI minden további szót ebben
az figyben s így az nem is kero.lt
tárgyalás alá.

p,. szép lerv így véglegesen
mt'gbukott, igazolásáúl annak,
h~gy ,a kél e~yes(ilet közölt még
mrndlg' nem Jött létre il teljes
sporlbéke r

den háztartásban szükség van.
Röviden: pütolhatatlan érték Tol
nai Világlapja karácsonyi kettös
száma és pazar mellékietei 572
oldalon 90 fillérért.

Szerkei!iztö pOi!itája..
Karácsonyi hangulat - nem si

került. folytonos isméUések és köz
helyek: lv~ar~djon csak a tanyai élet
megraJzolá,~31nál, O,ft erectetiségeket hoz
fel. Ha belon, a vIsszaadolt kéziratból
a kijavitott iráshibák álnézéséböl is
tanulha.t. - K. I. Kondorostanya,
Kruclllo Endre a cikk és a vers a
karácsonyi számban jön.

Mit ajándékozzunk?

Flanell gyönyörü,
szinnyomatos mintákban 1,40 P

Tisztagyapju szövet
90 cm. széles, nöiruhára 2.35 P

Tisztagyapju szövet
140 cm, széles, nőikabát-
ra, vagy szoknyára 6.40 P

PuplineU férfiina
elsörangu szabás, ~
komplett méret 5.60 P

Férfi kalap
kitűnő minőség 6.40 P

Velurin féfi-kalap 11.80 P

f\llindegyik jO, olcsó
és tartós l

KULPIN DIVATHAz
I B~KÉSCSABA. I

Értesítjük a nagyérdemü kö
zönséget, hogy az ünnepekre
való tekintettel a GŐZ-és KÁD
FÜRDŐ nem a szokásos pén
tek-szombati napokon lesz
nyitva, hanem december 20 és
27-én hétfőn a férfiak részére
és december 21 és 28-án ked
den a nők részére. 2- t

KARÁCSONYI KALÁCS. 10
dkg. vajat habosra keverünk a
dunk hozJ.á egy tojást és 2 k~nál
cukro', tovább keverjük, majd uj
ra egy tojást és 2 kanál cukrot, I
melJyel szintén habosra kevel jük.
Ekkor 1/2 kg. lisztet, l csoma:1

'"Dr. OETKER-féle "BACKIN" sü
löporra l keverve, 1/2 csomag Dr.
OETKER-féle vanilincukrot, 1/2
citrom reszelt héjál és annyi tejet
adunk hozzá, amennyi szükséges.
H i a kalácsot finomapban sze
reinők, ugy mJzsolát, mandulát,
finomra vágott ci/ronátot vaay
(lrancinit is adunk homL J~ mel~l1
sütöben aranysárgára sÜiJük. '"

A gyomai Kózmüvelődés;Egye
sület 1937 évi, sorozatos szer
dai es/éin Dr. Vincze Endre 
Cs. Szabó Albert állatorvos, vi~
féz Pajor Gyula, Fehér István)
S~husztek Sándor, Dr. Legeza
Tibor tartottak nivás ismeret
terjesztő előadásokat. A külön
böző Olvasókórök ezen előodá

sok alkalmával, kivétel nélkül
zsufolásig megleltek és élén II

vezetőséggel, szives szeretettel
fogadták az előadókat és sze
replőket A kisérő müsorban
Molwir . Gyula, ifj. Molnár
Gyula, Kéry Lajos, Adamik
Erzsébet, Adamik Tinike Vin
cze józse! és Balassa 'Babus
müködfek közre ének, tánc, zene
és egl~felvonásos színdarabokka!.
Az 1938 évi megnyíló előadást

január 5-én a Kisréfi Olvasó
ban. Bay józsef ref. lelkész
tartja

SZERDAI ESTÉK.

PARCEllAzAs! A Báró Hu
====;,;,;~~;;;~szár lászló
né féle póhalmi birtok kisebb tételek
ben történő eladását kedvező feltélelek
mellett megkezdte az Endrőd-Gyomai

Takarékpénztár, Endrődön, hol minden
nernií felvilágosítást készségael ~d me"
vitéz Baranyai István ügy:.-igazgatÓ:

GYOMAI UJSAG 5~__",_~_.....-..-..- 2~~;".,...,

r ~ád~ót, csillárt karácsonyra ifj. VARGÁNÁL vásároljunk ,-

t_" Dijtalan é~zülék belnutatá§.!
A Magyar Vörös-. 1 1+11 R E A SZABADSÁG mai, uj szá- fh·';'M/U;.H;~.

Keres t G . mában Delbos utazásainak Vál- ;;~""-/~ .
Z YomaI ható következményeiről ir Seré- ar!ÍI1.(}f#,·Jiilemér3! '

fiókegyletének nyi Gusztáv. Baj'csay-Zsl'll'nszky
Tari Teréz tanítónőt a V K.tea-estélye Miniszter a Nyirjákói iskolához Endre Mögyarország és Lengyel-

oszloIta be. ország sorsközösségét feJ'tegeli.
Dr. Vincze Endre elnök és A gy.omai Stefánia Szövetség «:Specratol» a szepességi némelek

Bácsy Elekné társelnöknő ve-
zetése alatt álló Vörös-Keresz l december hó 23-fln d, u 4 óra- meghaló hűségéröl és a magyar-

kor a községházán karácsonyfa sághoz való ragaszkodásáról kö
gyomai Fiókegylete saját jóté-
k

ünnepélyt tart, melyre az érdek- zöl beszámolót. A magyar ke-
onysági alapja javára'jól sike- 15dökei szere'ettel meghivJ'a a resLtény}é~ ujabb lelki és szoci-

rűlt tea-estélyi rendezett t. hó
4

vezetőség. ális törekvéseiről, a meginduló
-én az Uri Kaszinó helyiségei-

b A é k
", Látta már a N::;'P hl'mzőtan- országos családvédelmiakciórÓJ,

en. r szvevő nagy érdeklo- ~

dé ll
' folyamának kl'álll'ja'sál?, Nellány a bekerített Csehországról, az uj,

se me ett éj fél kor tombola
játék, volt ami nagy mértékben napig még megtekintheti, a piac- európai fenyegetésként jelentkező

h
"á l l h h téri helyiségében, l'gaz öro"me állatjárványról . cikkeket hoz. A I

ozzaj ru t a 1 oz, ogy a je-
l lé

- k II lesz bem1e. gazdag és tartalmé's számot Vér
en vok e emes és jó hangu-

latban töltsék el az estét. A Ovodások müsoros kará- "verses heti hiradója" zárja le.

. tea,estélyen megjelent a gyomai csonyfa ünnepélye. Gyoma köz- FélmHlió uj felfedező egy
társadalmi élet szine-java, saj- ség ll. sz. ovodájában Jókai ul 4 hét alatt. A leleményességükröl
nos azonban még mindig nem szám alatt f hó 19-én vasárnap hires magyar felfedezők száma
tanusitanak elég érdeklődés! a délután 3 Órakor műsoros kará- ugrásszerüen növekedni fog a na
Vöröskereszt müködése iránt, c.,onyfa ünnepélyt rendelek, pokban, amikor megjelenik Tol
pedig szükséges volna, hogya amelyre a községi képviselö és nai Világlapja karácsonyi kellös
Vöröskereszfre háramló mind iskolaszéki tagokat, valamint az száma és meliék letei. Félmillió
nagyobb és nehezebb feladatok érdeklödÓket tiszteleliel meghivom. ember fedezhefi fel. hogy a
megoldásában segítségére le- Belépödij nincsen, azonban az nyomdatechnika és a könyvkiadás
gyünk és támogassuk hazafias ünnepéJlyel járó kiadásokra és a remeke ez a tarlalomban, kivitel
munkájában. Az estélyen a kö- helybeli Zöldkereszt javára 20-30 ben és olcsóságban eg) eJülálló
vetkező íelüJfizetések voltak, fillér adományt kérünk. TiszleJet- szám, amely 90 fillérért 572 01-
amelyeket ezutlal is köszönet- feJ: Vaskorné Nádudvary Mária dalon, a gépek százaival és a
tel-nyugtáz az elnökség: Dr. közs. ovÓnő. belük ezreivel az ujságcsinálás
Bölcsházy Zoltán 5 P, Péler- A Gyomai Iparos- és Keres- csucsleljesilményét nyujtja. Maga
mann József 3 P, G. Nagy kedöifjak Önképzőköre a Hol- Tolnai Világlapja 100 o~dalon,
László 3 P, Kató Lajos 2 P, Jer szálloda nagytermében, 1937. csodálatos szinekben pompázó
Kiss Géza 2 P, Iványi István évi december hó 25. napján, szom- ~oritékban a család mínden tag
2 P, Bácsy Géza 2 P, Házy baton (karácsony elsöl1apján) nyi!- Jának valóságos kincsestára. Egyik
Imre 1 P, özv. Lukács Aladárné vános műkedvelö főpróbát és de- meJlékJete L. Rogger: "A grenob
1 P, Dr, Singer István 1 P, cember hó 26-án, vasárnap (ka- I lei gyors" cimü Jélegzetállitóan
v. Váry József 3 P, Kovács G. rácsony másodnapján) műkedvelö izgalmas detektivregénye 224 0:
Lajos 1 P, Zöld Sándor 1 P. előadást és szigoruan zártkörti da'. A másik mellékiete Havas
iii-iiiiiiiii- iiiiiiiii- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii táncmulatságot rendez, Kezdete Zsigmond: "Az acélember" cimU

este 8 Órakor. Szinre kerül Orlov 128 oldalas ragyogóan illusztrált
3 felvonásos operett. Elsőrongu ifjusági kalandregénye. Ktilön ér
szereplögárda biztosit ja az elöa- lék a harmadik melléklet, amely
dás sikerét. pompás helinaptár 1938 ra, száz

hasznos tanáccsal, főzöreceptekkel

és remek fogásokkal, amikre min-
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bli káció

előnyös fizetési fdtételekmel-
lett eladó. Érdeklődni lehet I
Legeza-ügyvéd irodájában.

l-3
tr

E

ELADÓ: 183 hold őzedi határban
kedvező fizetési feltételek mellett - 7
és fél kat. ·hold 2 darabban előhajmon,

- l kat. hold kölesfenékben, - 2 hold
révlaposon, - 2 h0ld magtárlaposon,
- 23 kat. hold keselyősön, egy kétszo
bás lakóház a grf. Tisza istván uton,
- 2 szoba konyha kovácsmühejjel, 
HŐ8ökutján ugyancsak 2 szobás urila
kás. - Izsó Balázs ingatlan közveti!ö
nél Gyoma. Telefon: 50.

Szerkesztésért és kiadásért lelei t» :
WAGNER MÁRTON.

Hungária kÖllyvnyomdaváJlalat, Gyoma
Felelős üzemvezeto : Wallach Mihály.

Egy kifogástalan karikahajós varró
gép eladó ll. Gárdonyi-u. 51. sz. (volt
Gyár-utca) 2-I

Kiss Bálint utca 25. sz. (volt
Honti·féle ház) üzlethelyiség berende
zéssel kiadó, vagy a berendezés eladó.
Érdeklődni lehet: fegyverneki u. 2. sz
~~t. 2-2

Karácsonyfák nagyválasztékban
kaphat6k Zöld Béni szerszámfakereske
dőnél I. ker. Gróf Tisza István ut 79.
szám alatt. 2--2

Magas foku, zamatos rizlingbor
literenként 40 fillérért kapható Ke
rekes Károly borkereskedőnél.

Endrőd Széchenyi utca 50 sz. alatt
egy komplett tiszta uj ebédlő elköltö
zés miatt eladó. 3-3

Olajos Lajos bornagykereskedőnél

a jó Tiszavidéki bornak merje 40 fillér.
5-3

Sebessy Jánosnak sajáHermésű

bora van eladó. 4-4

Baromfi keltetőgép, kitünő

gyártmány, igen jó állapotban
eladó. Szerető-féle ház. x-4

. A reformálus egyház melletti
volt Horváth-féle ü, es

fA~~ARAftftftftft

IKARÁCSON~I OLCSÓ

BORAJANLAT

ItS FILLER

Iegy liter 110/0 ..os k~darka vagy f
fehér fejtett uJbor SOltv'Jd
kert állomásra kiszállUva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis

i
50 literen felüli rendelést ..i

. fogadok el. Hordót dijmen-
tesen adok a szállitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve

é küldendő vissza. SzétkUI-

I
dés utánvéttel. Egy pengő I
levélbélyeg ellenében kűl-

dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Boraim kellemes édeskés,

I
tiszta, tökéletes zamatl.lak J

és n e m savanYl.lak.

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete

Soltvadkert, Pestme2ve.

L411~>%jUtii\j~~~.i

érk. 60'
ind. 610

ifj. Kovács Gergely és neje Németh
Rozália gyomai lakosok vettek 649
négyszögöl pocosi szántót Molnár La
jos gyomai lakostól 500 pengőért.

Biró GerLson és neje Nagy Róza
gyomai lakosok vettek 3 hold 1021
négyszögöl tanyai szántót és 6/12108 ad
rész legelő il1előséget Garai Jánosné
Biró Erzsébet és társaitól 5000
pengőért.

Tuba Sándor gyomai lakos vett egy
beltelkes lakóházat Nagy János és neje
Holléiter Mária budapesti lakosoktól
2000 pengőért.

Horváth János és neje Bácsi Róza
gyomai lakosok vettek egy bánomkerti
lakóházat Szilágyi jános (nős volt R.
Kiss Zsuzsánnával) gyomai lakostól
600 pengöért.

Kereki Lajos és neje Diós Anna gyo
mai lakosok vettek egy bánomkerti la·
kóházat Horváth János és neje Bácsi
Róza ~'yomai lakosoktól 700 pengőért.

Biró László és neje G. Szabó Lidia
gyomai lakosok vettek egy matakertl
lakóházat Máté Lajos és társaitól 750
pegőért.

Molnár Elek és neje Hőgye Jusztina
gyomai lakosok vettek l hold 807 négy
szögöl gőrbekutlaposi szántót Csu
vár Franciska gyomai lakostól 1350
pengőért.

S7alisznyó Sándor és neje I{ovács
Irma turkevei lakosok vettek 1000 négy
szögöl csudaballi ingatlan Pápai Lajos
né Ádám Sára gyomai Jakostól 270
pengöért.

Gyoma község I
inqatlanforqallD.a

•••••••••••••••••
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V " " 1+a§aro Ja

a péc§i kok§zot..

Elárusítók : WAGNER MÁRTON
FIAI, fakereskedök a Pécsi Kő

szén és Kokszkereskedelmi Rt
képviselői, Gyoma. x-l

"MAvAUT" T É L I AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. október 3-tól 1938. május 14-ig.

Gyoma-Endrőd:

ind. Gyoma p. u. .
érk. Endrőd templom-tér

VIteldij: 50 fillér.

Endrőd-Gyoma- Püspökladány- Debrecen:
ipo ind. Endrőd templom-tér érk. 17.50

6.
36

~ Gyoma " . t 17.
32

7.28 Szeghalom p. u. . 16.38
8.42Pűspökladány . 15.23
9.19 Hajduszoboszió . . . 14.43
-9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. 14.1°

Menet-jegy: Endrödre -.50 Menettérti-jegy: Endrődre -.80 P
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajduswboszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80.
Menettérti·jegy:" P 4.-. P 1050. P 12.50.

Endrőd -Gyoma-Szeghalom-Berettyóujfalu:
6.10 . ind. Endrőd templom-tér érk. 17.55

6.
36 J Gyoma" t 17.3

4

7.27 Szeghalom p. u. 16.38
857 Berettyóujfalu p. u. . 14 00
9.03 érk. községház3 ind. 13.50

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Berettyóujfaluba P 5.10.
Menellérti-jegy: P 4.-. "P958.
Feltételes megállóhely: Gyoma-halmagyl Olvasókör és Perjés.

Pk. 1622 sz. 1937.
1937' vghtói 171 szám.

An/erési hirdetmény.
Dr. Barta Béla ügyvéd Budapest

ügyvéd által képviselt Mezey és Grosz
(és a csatlakozottnak kimondott Izsák
Jakab 429 P töke és jár.) javára 194 P
75 f. tőke és több követelés járulékai
erejéig a gyomai kir. járásbiróság
1937. évi Pk. 1622 sz. végzésével el
rendelt kielégítési végrehajtás folytán
végrehajtást szenvedőtől 1937. évi no
vember hó 13-án lefoglalt 1317 P 80 f.
becsült ingóságokra a gyomai kir.
járásbiróság fenti számu végzésével
az árverés elrendeltetvén, végr. szenv.
üzletében Endrőd, Király u. 1 házsz.
alatt leendő megtartására határidölil
1937 évi december hó 22 napjá
nak délután 2 órája tüzetik ki,
amikor a biróilag lefoglalt PuclJ motor
ker~kpár, irógép, rádió ü:t1eti beren
dezés, alkatrészek és villamossági fel
szerelések s egyéb ingóságoka! el
fogom adni.

Gyoma, 1937. évi december hó 2 n.

KltUzési dlj 7 P 02 f.

Villányi Nándor
kir. bir. végrehajtó, mint

birósági kiküldött.

r~~~~~~~~~~~~~~~'

j STANDARD rádió ,
i a magyar rádiógyártás büszkesége. it Egyedárusitó: Benjámin istván. I
i G Y O M A N: Fekete Lajos müszerész üzletében. a
! E N D R Ö N Ö N: a Homold féle emeletes házban. !
I Kérje díjtalan bemutatását! j
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anyakönyvi hirek
A gyomai anyakönyvi hivatal

könyveiben december 1O-lől dec.
17-ig a következő bejegyzések
történtek:

Születtek: Szilágyi Lajos fia,
István-György, ref. Bogár Mihály
fia, Mihály, ref. Schwalm Márton
fía, András, ev. CzeglMí József
fia, Béla-Ferenc. ref.

Meghaltak: T. Kovács Mihály
fm. 84 éves ref. Rf c:; Károly 4
éves. Orincsay Péterné sz. Küze
lényi Kornélia SO éves rk. Kramp
ner János borbély 69 éves.

ewe_·

1937. december 22-23
szerda, csütörtök

Milliók olvasták a könyvet
Milliók csodálták meg a filmet

POJnpéji pUSiztulá.sa
Régi Róma káprázatos pompája,
tobzódó erkölcstelen világa, a Ve
zuv mindent elsöprö Jávafolyama,
egy romantikus szerelem regénye
Főszereplő: PRE$;TON FORSTER

2. Kisérő műsor

karácsonyi ünnepekre tekintettel

kivételesen
nincs előadás.

1937. december 19-20
vasárnap, hétfő.

Mindenki ene a filmre vári A
világ leghatalmasabb alkotása. Az

évad legizgalmasabb filmje

BULWER regénye.

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1937. december 19-én
vasárnap 6 és fél 9 órakor.

Figyelje meg karácsonyi mű

sorainkat. Mindkét nap más
és más magyar filmet hozunk

köztük az ÉDES MOSTOHÁT

APOLlÓ MOZGÓ GYOMA

Előadások kezdete: vasárnap és ünnep
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9-kor.
Pénztárnyitás : vasárnap és ünnepnap
d. e. féllO-től fél l-ig. Hétfőn, Szerdán,

Csütörtökön fél 4 órakor.

AGYAR VILAGHIRADÚ
Csak16 éven felülieknek!

HAzIASSZONYOK! Nem ke
rül pénzbe, mégis a legjobb
tésztarecepteket megkapja, ha
még ma kéri a Dr. OETKER
féle világhirü FÉNYKÉPES
RECEPTKÖNYVET, fi e l y e t
bárkinek ingyen megküld a
gyár: Dr. OETKER A. Buda
pest, VIII. Conti-utca 25.

Orosztárgyu
hangos film!

volga hajósa
Izgalmas bünügyi film.

FÓSZEREPLOK:

PIERRE BLANCHAR,
CHARLES VANEL,

INKISINOFF,
VERA KORÉNE.

Komoly nagyvonalu filmdrá
ma, szivbe markoló tragédiával

Középeurópai utazá.Si
ismeretterjesztő Wm.
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esperes.

Istennek dicsöség
Embernek békesség és

jóakarat.

Gyula, 1937. Karácsony.

Harsányi Pál

ülök közölt a krisztusi szeretet
fényét sugárzó, ki életeddel éld
az angyali hymnuszt, családod,
néped és az egész világ között :

körök meghívásával egy régebbi
tervét is meg akarta valósítani
és hogy községünk gazdáival
jobban. megismerkedhessen, er
re most kedvező alkalmat talált
abban is, hogy Papp Zsigmon
düt a gazdákkal együtt üdvö
zöljék, amiért a vármegyei tör
vényhatóság őta muJtszombaton
a legtöbb szavazattal beválasz
toHa a közigazgatási bizottsáaba._ ö

Oszintén feltárta, amikor a fő

ispán nr azt az óhaját fejezte
ki, hogy az egyik bizottsági
tagságra egy kisgazdát szeretne
bejutlatni, dacára a vármegye
más helyein kifejtett erőteljes

"hazai"-megmozdulásra, ő azon
nal a maga járásának kérte ezt
a kisgazda tisztséget és a főis

pán ur megértésével sikerült is
. a tervet megvalósítani, és pedig

Papp Zsigmond beválasztásával.

FeisorakoztaUa Papp Zsig
mond eddigi közéleti müködé
sét, amely értékes szervezések
ben és más fontos közélelű

ml1nkálkodásokban eddig is je
lentős és szép eredményeket
tud felmutatni. Hiszi, hogy II

közigazgatási bizottságban hasz
nos szolgálatokat tesz majd a.
vármegyének, a hazának és a
járásunknak is.

A hallgatóság sokszor szaki
totta meg dr. Sorbán Jenő fő

szolgabiró beszédét és közbe
kiHönösen tüntetően éljenezte

a főispánt és az alispánt.

Hirdetések dijszabásai:
Egyhasábos (55 mm széles) I cm. magas hirdetés
20 fillér. Ötszöri hirdetésnél 10 százalék, tizszerinél
15 százalék, l negyedévi hirdetésnél 20 százalék és
félévi hirdetés esetén 25 százalék kegyezményt adunk.

gazdavacs ra
-as Ivas ' kU

Ádám felügyelő-bizottsági ta
gok, dr. Bartha Gusztáv köz
ségi orvos, dr. Hllhn Ferenc és
dr. Cs. Szabó Albert állatorvo
sok, Nemerey Péter igazgató,
dr. Legeza Tibor, dr. Házy Béla
és dr. Kovacs János ügyvédek,
brassói Greiszing József nyug.
telekl\önyvvezető, valamint a
gazdakörök vezetői, (kivéve a
kisréti olvasókör vezetői)ésmég
számosan.

A vacsorára dr. Sorbán Jenő

hivta meg a gazdakörök veze
Win át a tagokat, valamint a
HOMBAR szövetkezetet a tag
jaival, hogy e vacsora kereté
ben ünnepeljék Papp Zsigmon
dot a vármegyei közigazgatási
bizottságba történt megválasz
tása alkalmából és egyben meg
ismertessék azokkal a gazdáink
kal, akik még nem tudnák, a
vármegyei közigazgatási bizott
sági tagság jelentőségét.

folyammérnöki hivatal főnöke,

kir. erdőfelügyelőség vezetője,

kir. törvényszéki elnök.
Választott tagok: dr. Berlhóti

Károly, Papp Zsigmond, dr. Se
bök Elek, dr. háró Apor Vilmos,
Harsányi Pál, dr. Geiszt Gyula,
Bohnert József, BeIiczey Géza,
Csizmadia András és dr. Telegdy
Lajos.

Ipokoli tüze után kétévtizedre,
mikor hirdetitek a békességet
és nincsen jóakarat, nem szo
rit ja-é össze a sziveteket, nem
marcangolja-é lelketeket a vad,
hogy megtagadjátok a karácso
nyi angyali hymnuszt? l

Én magyar népem, légy te a
megalázottak között a felma
gasztalt, megcsufoltak között
a megdicsőiteU, hátratétettek
között az első, sötét éjszakában

szab'su

Fel~U5lli szerkesztéS: WAGNER MARTON
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

"HUNGÁRIA" KÖNYVNYOMDA
G 'I o IT! a. Kossuth lajos utca 64.

Telefon: 22.

Papp Zsigmondot ünnepelték

nepe
átéried-é négy milliónyi rab·
testvérednek küzdelmét, nyo
morát, jajját, sóhaját s átsugá
rozod-é a csiki havasok, a bá
nát és felvidék felé az együtt
érző magyar testvéri szeretet
fényét, káprázatát?!

Vllágnak minden hatalmasai,
a szörnyü világégés, agyülölet

N

E bizottságnak hivatalból tag
jai: Elnök: Főispán, h. elnök:
Alispán, várm. főjegyző, t. fő

ügyész, t. főorvos, árvaszéld el
nök, pénzügyigazgató, tanfelü
gyelő, áJlamépítészeti hivatal
főnöke, vármegyei gazdasflgi
felügyelő, kir. ügyészségi elnök,
törvényhatósági kir. állatorvos,

Dr. Sorbán Jenő felszólalása
Vacsora után dr. Sorbán Jenő Inos figyelem között közölte a

emelkedett szólásra és áUalá- haHgatósággal, hogy II gazda-

A vármegyei közigazgatási bizottság

....

December l8-án este a 48-as
olvasókörben nagyszabásu gaz
davacsora volt, amelyen Gyoma
község gazdáinak sziQe-java je~

lent meg_ Tekintélyes számban
volt képviselve az iparosság is,
de az intelligencia is. Ott vol
tak: dr. Sorbán Jenő főszolga

biró, Kató Lajos jegyző, Péler
mann József ny. főjegyző, Bé
res János községi albíró, F. Kiss
Gábor, Putnoki Mihály, Béres
János, Kovács Imre községi
esküdtek, Vincze Andor szám
tanácsos a 48-as kör elnöke,
Bay József ref. elnök-lelkész, a
H O M B .A. R szövetkezet ré-

.széről Papp Zsigmond, elnök
igazgató, Wagner Márton és
vitéz Váry József ügyvezető

igazgalók, Arany Lajos, Kovács
G. Lajos, G Nagy László ígaz
gatósági tagok, Kocsis Gábor,
Seprenyi Lajos és ifj.·Wagner

ElöFiZETÉSI ARAK:
Negyedévre 1'30 P, Fél évre 2'60 P, Egész évre 5-20 P

Befizetések postacsekken :
.Hungária-nyomda Gyoma" csekkszám IS.280.

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

A Kalendáriumnak sok pi
rosbetüs napja van, családnak,
nemzetnek, valláserkölcsi kö
zösségnek sok ünnepnapja van:
de az egyetemes emberiségnek
mindenldt átfogó, mindenkit
megihlelőbb és nlindenkit bol
dogabbá tevő ünnepe nincsen
a Karácsonynál, mert a Kará
csony szeretetnek, az örök
szeretetnek az ünnepe.

Az angyali hymnusz, mely
otlan a bethlehemi mezők fe
lelt felcsendüH évezredek előtt,

a szeretetnek kellős üzeneiét
jelentette.

.Az égre felsugárzó hymnusz,
bogy "Dicsőség Istennek (( azt
hirdeti, hogy az ember, a küzdő

ember ujra megtaláHa a világ
Urában és Allwtójában az Atyát,
ki ugy szerette ezt a világot,
hogy egyszülött Fiát adta érte,
az az égből aláhangzó üzenet
pedig, hogy "Békesség és jóa
karat e földön az embereknek",
azt hirdeti, hogy az Atya szi
vére ölelt, megvállolt ember
nek szeretni kell egymást, mert
csak egy szentség van örökké
való ezen a világon, mely bé
kességet és jóakaratot teremt:
a szeretet.

A nagy kérdés Karácsony,
ünnepén: vajjon tud·é bennün k
vér, lélek és élet lenni ez a
földet és eget, ez a mindent
átölelő szeretet?!
Szülők feleljenek, mikor gyer

mekeikre néznek és gyermekek
feleljenek mikor, szülőikre te
kintenek! Családok adjanak
választ, mikor hitestársaikra és
atyjukfiaira gondolnak, szegé
nyek, mikor vagyonosabbakat
látnak, gazdagok, mikor utjuk
a nyomorgó mellett visz el: 
óh kétezred év örök szereteté
nek magja termett-é mi ben
nünk arany kalászt?!

Magyar nép felelj e csonka,
megszaggatott föld határain
belül, vér, lélek és élet-é ben
ned a karácsonyi örök szere
tet minden te testvéreddel
szemben, társadalom és osztály
kereteken tul és felett, - ma
gyar nép felelj e csonka meg
szaggatott töld határain belül:

A sze etet
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A többi felszólalás

Papp Zsigmond beszél

A Gyomai Kisbirtokosok Szövetsége

Köri vélemények

erőiket. Igy nem lehet a gyo

mai gazdák számának megfe
lelő gazdasági erőt kifejteni,
mert mindenik. kör elhuz a
másiktól. Addig nem is lehet
bensőséges kisgazda érdekek
hatásos ldépítéséröl szó, amig
ezt be nem látják a gazdáink
és nem tömörülnek. Ezért fel
szólitja a jelenlévő gazdákat,
beszéljék meg a köreikben a
dolgot és mielőbb kezdjék meg
a szövetség megalakítását.

szinó, annyiféle függetlenség
van? Vagy ugy értelmezzük ezt
a függetlenséget, hogy két utca
gazdái összekaszinóznak és min
dig pont az ellenkezőjét csinál
ják, mint a masik kaszinó,
még ha a józan felfogásukkal
ellenkezik is? Az igy felhozott
függetlenség lehet egyének ér
deke, de semmiesetre sem a
gazdaosztály érdeke.

2., »A mi kaszinónkat mégaz
apáink alapHolták, már csak
az ő emlékükre való tekintet
tel sem mondunk le róJa." _
Egypárszor a "tradició" szó is
elhangzott Ht.

Hát igen! Az apáink vala
mikor nyomtattak, mi ma csé
pelünk, mert előnyünk van
belőlle. - ,Ők kézzel vetettek,
mi géppel vetünk. - Ők pat
kót hordtak a csizmájuk sarkán,
mi gummisarkot! - Ők Nagy
váradra meg Szolnokra hord
ták a ~buzRjukat eladni, mi
csak aJ magtárig hordjuk. 
Az anyáink és nővéreink-szőHe

vászonféléket hordtuk, az ő ál
taluk szőtt és varrt zsákokat
nyűttük, ... ma már az emlé~

keiket őrző szövőszékek sin-

nagy sulyt helyez a kisgazda

társadalom összehozására, ép
pen ezért most már komolyan
veti fel a tervét, hogy a gyomai
kisgazdák tömörüljenek egy
kisgazda szövetségben, amint
az már évtizedek óta megtör
tént Orosházán és Szarvason,
mig legujabban, ebben a hó·
napban, Békésen is megtörtén~.

Óriási hátrányára és kárára
van gazdáinknak, hogy hat gaz-I
dakörre forgácsolták szét az

Dr. Sorbán Jenő főszolgabí.

ró tervét sokan, de a köd ta
gok között legföképen a 48-as
kör tagjai hangos helyesléssel
fogadták. Azonban a más kör
beliek nem mind volLak ezen
a véleményen. Ezeknek a fel
fogását talán igy közölhetjük :-

1., "Csak nem adjuk fel a
függeUenségünket! 2., A mi ka
szinónkat még az apáink aJa
pHoUák, már csak az ö emlé
kükre való tekintettel sem
mondunk le róla! 3., Hogy ki·
vánhatjuk a kaszinónk öreg
tafIjaiLól, hogy a község tulsó
részéről bejárjanak a központ
ba. Nem birják már azok azt
a hosszu utat. 4., És mi törté
nik a kaszinó épületünkkel és
a kaszinó vagyonával?"

Hirtelenében ezeket a "su
lyos" kifogásokat gyüjtöttük
össze.

Vegyük talán ezeket sorjába.
1., »Csak nem adjuk fel a füg
getlenségünket l" - Már megint
a legszerencsétlenebbül alkal
mazott függeUenségbe ballunk.
Hát a szövetségben nem ugyan
azt a függetlenséget élhetik ki
mindannyian? Vagy ahány ka-

beszéde befejeztével tomboló
lelkesedést váltott ki a hallga
tóságból.

Wagner Márton a HüMBAR
szövetkezet részéről a munka
társát köszönlöUe.

Dr. Legeza Tíbor dr. Sorbán
Jenő főszolgabiról köszöntötte,
Kató Lajos jegyző dr. Legeza Ti

bort köszöntöHe.(Happáré!Szerk)

valmalL Ezek azért boldogul
nak jobban, mert tanulnak és
összetartanak. Tanuljunk tehát
mi is és fogjunk össze mi is.

Hogy ezt a diszes tisztséget
elvállalta, az másrészt még a
főispán nr és az alispán ur
szeretetteljes hivására és báto
rítására történt. Minden igye
kezetével azon lesz, hogya köz
igazgatási bizottsági működésé

vel a gazdatársainak is becsü
lést szerezzen.

Papp Zsigmond tartalmas és
férfias .beszédéből helyszűke

miatt nem közölhetükk többet,

Hogyabeszéd milyen hatást

váltott ki a jelenlévőkben, an

nak bizonysága, hogy a befeje
zés után percekig ünnepeHék

őt a legmelegebb éljenzésben.

Felszólalásának a továbbiak
ban "csevegés" jelleget adott a
főszolgabiró és őszinte öröm
mel állapította meg, hogy a
meghívására ilyen szép szám
mal jöttek el gazdáiok. Amint
már máskor is hangoztatta,
most is megismételte, hogy

Vincze Andor számtanácsos,
a 48-as kör elnöke, a 48-as kör
nevében köszöntötte az ünne
peltet.

Bay József ref. elnök-lelkész
mint a ref. egyház presbHerét
köszöntötte Papp Zsigmondot
és a tőle megszokoU mesIeri és
közvetlen szinekkel jellemezte

az ünnepelt egyéniségét és a

Az ünnepeltet köszöntő fel
szólahisok után ujra szólásra
emelkedett dr. Sorbán Jenő

főszolgabiró és elháritoHa ma
gától a felszólalásokban őt il
lető dicséreteket, mert amit
teU, csak a jarása érdekében
valónak tartotta.

Általános figyelem mellett
kezdte Papp Zsigmond a be
szédét. Visszapillantást vetett
közéletü működésére és az ott
elért sikereit annak tudja be,
hogy a jól megfontolt irányától
sohasem tért el és azzal sem
törődött, ha az ellenkező véle
ményen lévők megharagudtak
érte. És sohsem vezette a köz
munkálkodásában más, mint a
fajtájának szeretete. Most is ez
a fajtaszeretete birta rá, hogy
vállalja ezt a nehéz és költsé
ges tisztséget, amellyel őt a vár
megyei törvényhatóság a főispán

ur és Sorbán főszolgabiró ur
kezdeményezésére megtisztelte.

FelemlíttUe, hogy kisebb te
rüle.ű és mostohább éghajlati
és talaj viszony mellett nálunk

jobbbn boldoguló nemzetek is

'"Uj idök-réqibajok
Egy öreg gazdatiszt levelei a

. szerkesztőhöz.

(6)

Igy az erdész nem szereti
a keverék erdőt, szőlőjéből ki
irtja a gazda az értéktelen,
direkUermő fajtákat, lóban,
marhában üldözzük a fajtalan
ságot, ~uzában, egyéb termé
nyekben sem engedjük érvé
nyesülni az értéktelen egyede
ket,.kivételt képez a rét, oU
az történik, ami akar. OH Irá
nyítás nem lévén, a taracko
sodással szaporodó, élelmes,
erősfáju, de semmit sem érő

fiifélék elnyomják az édes izü,
tápdus .és nagy terméseket adó,
de természetesen igényesebb·
füveket; a tanya közvetlen kö
zelében, ahova még eljut az
oU őgyelgő baromfiak trágyája,
már a jobb füvek vannak tul
sulyban, mert jól érzi oU ma-

T A R c A gát a sötétzöld, fényeslevelü
angolperje, a világ legnemzet
közibb füve, a legszebb pázsit.
Hajón jött e, vagy a szél hozta
a magját, nem lehet tudni.

Ilyen nehéz az élet a réten,
sok száz, de felőlünk ezer évek
óta is, azon egyszerü okból,
mert nem tudjuk, mit kezdjünk
vele, holott ő volna a szántó
földek anyja.

Arra azonban a legjobb órá
ban se gondoljon senki, hogy
az ilyen réteken, ha öntözésre
berendezi, jóra fordul minden.
A mi rétjeinken élő, minden
hájjal megkent savanyu és ke·
serü füveknek mindegy, milyen
idő jár, ezek megélnek a jég
hátán is és fütyülnek az öntö
zésre, maradnak, amik voltak,
jóvá pedig nem lesznek semmi
téle ajnározásra. Kipusztitani
pedig addig, mig helyet ük
jobb nincs, nem tanácsos.

Mint ahogy nem könyvből

irom ki ezt a szomoruságot,

mert ezt az Alföldön-Gyoma,
Endrődhatárán jöUömben men
lemben eleget láttam, ugyan ugy
nem adok könyvbeli tanácsokat,
ha elmondom, mi Ht a lecke.

Történt ez a dolog abban az
időben, amikor utoljára bzd
tünk látni "meszes oláj"t az
Alföldön, hogy egy ilyen isten
adta, ugy ősztájon, annyira be
legabalyodott a tengelytoló utba,
hogy nem volt mit tenni: le
szórta az esőverte, porráváH
meszet az utfélre, pontosan a
kaszáló sarkára. ElrendeHem,
hogy lapáttal hányják széjjel
és terítsék el a réten. Tavasz
szal eleinte egyedül járogaUam
csodájára, majd szóltam a
szomszéd tiszteknek is: addig
és ahova ez a hanyagul szét
lapátolt· mész elért, mintha
tizszeres maggal vetették volna,
oly sürün duródoH ki a föld
ből a fehér here, de más he
lyeken nem. Mit gondolsz, ezt
látva, meg, meszeztük a többi

rétföldeket is? Nem, mert nem
borult fel ottan több meszes
kocsi és csak a tanulság ma-
radt meg belőle. .

Abból, hogy az Alföld rét
jein is alig talált az ember
mutatóba herefélét, talán a ta·
laj mészszegény voltára lehetne
a történet szerint következtetni,
de bizonyitja és fogja majd az
alföldi talajelemzések soo-án
bizonyítani Ébényi is; sajons
nem fognak mostanában Gyo
mán se ilyen meszes kocsik
felbornlgatni, mindamellett a
rétekkel csak keH tenni valamit.

Azt a nagyfoku szegénységet,
ami az alföldi rételi teljesítmé
nyét általában jellemzi, nem
okozhatja más, mint a messzi
időkbe visszanyúlóan még ma
is tartó teljes kiuzsorázás; hogy
a többi közt mészhiányban is
szenvednek a réttalajok, ahoz
kétség nem fér. Ha ezen a ba
jon komoly trágyázással se
gitünk is, addig nem érünk célt,
amig fel nem uj itjuk azokat.
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AZ ÉLET MÉLYSÉGEIBÓL
I. KEREKES ANNA BŰNPÖRE

Irto: Szeghalmy Gyula

csenek meg, nem őriztük meg
azokat, de a kaszinó épület: az
más. Azt emlékként őrizzük,

az apáink emlékeként, még
akkor is, ha az apáink sirját
évszám sem nézzük meg.

3., A kaszinónk öreg ta~jai

arra a napi "fiIkózásra" ezu
tán is összejárnak majd a ma
gánházaikba, ehhez igazán nem
kell egy kaszinót fennlartani.
Vasárnaponként ők is elsétál·
nak majd a központba, - ha
érdekli őket a fiaik köri-élete.
Az ujságokat ma már potom
fillérekért a házhoz hozzák,
ez sem lehet ok.

4., A legnehezebb megoldás
a kaszinóépületek hasznosit ása
volna. Ezt előre nem lehet el
tervezni. De hogy többféle
hasznosítási mód volna erre,
csak egypárat: üzlelhelyiségnek
átalakítani, napközi otthont lé
tesiteni, háziipari munl,ahely
nek berendezni, tárolást végez
ni oU, lakodalmakat, nagyobb
családi ünnepségeket, lakomá
kat tal'Úlni ott stb.

.. Egyesek legradikálisabb
megoldásként azt is véHék:
vegyék el azoktól a kaszinók-

. tól az italmérési enQedélyt,
amelyek nem akarnak belépni
a szövetségbe, majd akkor meg
jön a jobb belátás.

Lezárjllk ebben a lapszá
munkban a további beszámolót.
Ugyis lesz még erről szó ezu
tán is.

A föszolgabiró urat azonban
bálor:tjuk: mielőbb fogjon hoz
zá és ldvánjuk, hogy sikerüljön
neki a gazdáinkat egy táborba
hozni.

A jól sikerült ünnepség na
gyon kedélyes és dicséretre
méltó barátságos hangulatban
a késő órákig tartott. A vacsora
és a kiszolgálás is jó és figyel
mes voll.

Baromfitenyésztő

tanfolyamok Gyo
mán és Endrődön

Egy ujabb és nagyon hasz
nos tanfolyam tartása van fo
lyamatban a járásunk mindkét
köz:>égében. Endrődön január
3-8 között és Gyomán február
21-26 között, minden este 6
8 órakor tartják meg az órákat.
Az előadó Zimányi Zelma ta
nárnő lesz.

Reméljük, mindkét község
ben nagy számmal látogatják
majd az előadásokat.

Kerek es Anna! - ki áH a tör
vényszéki tárgyalóterem ajtón
ánója és a kiáltásra várakozók
közül feláU egy nyulánk, sáp
padl, gyerekasszony és börtön
örétől kisérve, reszketve lépi
át a tárgyalóterem küszöbét.

A hatalmas teremben félén
ken néz körül. Előtte négylép
csős emelvényen a magas tör
vényszék birái. Mögötte a hall
gatók kiváncsi sokasága, kik
láttára összesugnak és érdeklőd
ve figyelik minden mozdulatát.
Alig áH meg a vádloHak padja
elölt, már is hangzik az elnök
fáradt, szennytelen hangja:

A királyi törvényszék tárgyal
ni fogja a gyermekgyilkossággal
vádolt Kerekes Anna bünügyéL.

Az előadó biró ismerteti a
büncselekményt.

.. , Kerekes Anna az elmult
év november havában egy
leánygyermeknek adoH életet,

. kU hét hónapos korában meg
fojtott. A vádlott bünösségének
részbeni beismerésével szem
ben tagadja, hogy szándékában
lelt volna gyermekét megölni.
A lefolytatott vizsgálat: szakér
tők és tanukihallgatások anya
ga, vádlott amaz állítását lát
szik igazolni, hogy a gy~rmek

halálát véletlen, az anya akara
tától nem függő szerencséllen
ség idézte elő. A vád példás
büntetést kiván. A védelem föl
mentésért esedezik ...

A gyerekasszony reszketve
hallgatja az ügy részletes is
mertetését s a beidézett tanúk,
szakértők vallomásait Egy-egy
vallomásra figyelve emeli föl
fejét. Olykor-olykor szinte ön
feledten similja végig szép ive
lésű magas homlokát, - mintha
a föltámadt emlékezet rettene
tes képeit akarná elhessegetni.
Ajkait összeszorítja. Nagy, d ó
barna szemeit le-lehunyja.
Hosszu, selymes piUáira nehéz
könnycseppek ülnek és fényes
barázdát szánlva, végigfutnak
egyébként szép, de a szenve
déstől megviselt arcán.

Ahogy igy áll, olyan, mint a
szoborba faragoU fájdalom.

Következik az ügyészi vád·
beszéd. Szigoru, fel-felcsaUanó,
elrettentő megtorlást követelő.

A hallgatóság szinte döbbe
netes csendben figyeli a vád
minden mondatát és csak
olykor-olykor hallatszik egy-egy

!ovagördülő moraj, mikor
a fiatal anya elvetemültségét,
kegyetlenségét jellemzi.

Az ügyész leül. Nehéz, fojtott
légkör uralja a lermet. A fiatal
anya fásultan, önfeledten bámul
maga elé. Egyszerre csak a
nevét hallja:

- Kerekes Anna!
Összerezzen. Mint a nehéz

álomból felriadó, végigsimitja
homlokát s úgy néz szét, minlha
nem tudná, hogy hogyan és
miért került ide. Az elnök meg
isméLli a kérdést:

- Megértette a vádat?
- Bünösnek érzi magát?
- Tud valamit a mentségére

. fölhozni?
Szinte összeroskad a gyötre

lemtől. Az elnökre veti könny
fátyolos szemét és elcsuldó han
gon, alig hallhatóan mondja:

- Nagyságos Biró Urak!
- Bűnösnek érzem magam!

Nincs az a büntetés, melyet
meg ne érdemelnék. Hiszen a
testemből való testet, lelkem
ből való lelket pusztHol tam el,
habár öntudatlanul. Ám mie
lőU itéletet mondanának fölöt·
tem, kérem, hallgassanak meg.

Az elnök nem felel, csak int,
de mintha megenyhültek volna
egyébként súgoru vonásai, várja
a választ.

... Tizenkilenc éves multam.
Anyám. szinésznő volt. Apám
- úgy hallottam - miniszté
riumi tisztviselő. A szerelmük
gyümölcse vagyok. TÖrvény
telen.

Apámat nem ismertem, anyai
hangot nem hallottam ·soha.
Másoktól tudom, hogy ki volt
az anyám. És erről a nyakba
való festett zománc képecské
ről, hogy milyen Ragyogóan
s_zép volt. Üde voll. Fiatal volt.
Eletével fizette meg az én so
kat szenvedett, kárhozatos éle
temet.

-,- Három más, hozzám ha
sonló szerencsétlennel falura
kerültem. Lelencben. Nevelő

szüleim szegénységtől,életharc·
tól eldurvult érzéketlen em
berek. Apám, - úgy hallottam
- egy darabig fizetett értem.
De jött a háboru és a legelső

csaták egyikében meghalt.

- Élelem fiatalabb éveire is
csak keserűséggel gondolhatok.
Az ucca porából nőttem ki. Az
ülés, verés, kegyetlen, állatias

bánásmód eldurvitotta a lelke·
met és nem tekintettem bünnek,
ha neve1őszüleim parancsára
lopni mentem.

- JavÍlóba kerültem. Megja
,,"uHam. Megtanultam mi a jó,
mi a rossz. És megfogadtam,
hogy rosszat nem fogok tenni
soha l

- Évek teUek..Fölcsepered
tem, mint az utszéli árva csa
lán. Éllem. Ha ugyan életnek
lehet nevezni az olyan életet,
milyen az enyém volt. Nővé

fejlődtem. De anélkül, hogy
valaha is éreztem volna a sze
rctet melegét. Anélkül, hogy
elmondhattam volna, ez az én
otthonom!

- Aztán kilökődtem az élet
be. Sudár alakom, csinos arcom
megtetszett egy mozi igazgató
jának. Cukorka árus lettem és
ilt kezdődik a kálváriám l

- Egy alkalommal fölhivlak
a to-es számu páholyb~l. Fiatal
urak, velem egykoru előkelő

kisasszonykák üHek benne. A
fiatal urak szépeket mondtak
nekem és megveUék egész kész
letemet.

- Olyan boldog voHam
ekkor, mint még sc ha!

- Egy este, mozizárás után,
sietve igyekeztem küHelld szál
lásomra. Tél volt A szél vadul
száguldott végig az uccák során.
Millió hópiHe táncolt a lámpák
világában. Az út fagyos, sikos.
Egy helyen megcsuszlam. Eles
tem. És hiába akartam fölállani,
nem tudtam. Segilségért kiáltot
tam. JoU a rendőr, a mentők,

kórházba vittek, szép tiszta,
meleg szobába, hol megvizsgál
tak.

- Törés az alsó lábszárban
- mondla közönyösen az or-
vos - és elviUek ai kötözőbe,
kórterembe, hol hetekig feküd
tem. lU lalálkoztam a mozi
!O-es számu páholyában látott
fiatal urak egyikével. Segéd or
vos volt.

- Ked ves, lányos arcu, ud
varias, behizelgő hangu és én,
akihez azelőtt sohasem beszél
tek szépen, akinek azelőtt so-

•••••••••••••••••
VásároJja

a péc~d kokszot..

Eiárusílók: WAGNER MÁRTON
FIAI. fakereskedök a Pécsi Kő

szén és Kokszkereskedelmi Rt
képviselői, Gyoma. x-2
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éhány SZÓ a magasvérnyomásról

IMeghalt a főispánunk édesatyja ihasem teHek semmi szivességet
és akivel sohasem éreztették
addig a szerető gondoskodás
melegét, valami szokatlan, ki
mondhatatlan érzéssel zártam
szivembe ezt a fiatal orvost.

- Mit mondjak Nagyságos
Törvényszék 1!

- MegszereHük egymást. A
kórházból egészségesen távozva,
szép, meleg, kedves lakást vett
ki számomra. Mindennap eljött
hozzám és én azt hittem, hogy
életem sok sok szenvedése után,
vele együtt eljöttek a soha
nem muló boldogság napjai is.
Óh, milyen sokszor veltemelő
ezekben . a napokban anyám
zománcképét l Milyen sokszor
iHetlem hálás csókjaimmal,
amiért rám hagyta testi szép
ségét, lelki jóságát, szelidségét,
boldogságát ... mert vajjon hi
tem volna-e, hogy éppen szép
ségemnek, jóságomnak, köny
nyenhivésemnek leszek az ál
dozata és anyám öröksége a
vesztem! ...

Egyszer csak úgy éreztem,
mintha a szivem alatt meg
mozdult volna az élet. Anya
lettem, Boldog örömmel ujsá
goltam, boldog várakozással
lestem a hatást. És ekkor ért
életem első nagy, kimondha
tatlanul fájó csalódása, mert
kedvesem az öröm felragyogása
helyett ijedten súgta a fülembe,
hogy ennek a gyermeknek meg
születni nem szabad!

- Nem szabad?! -'- nyilal
loH szivembe a szó.

- Hát mért nem szabad?!
- Én sirtam. Könyörögtem.

Lábaihoz boruHam, hagyjon
anyává lennem.

- Hajthatatlan maradt.
- De én is! Valami csodá-

latos, édes, meleg érzés ébredt
föl a lelkemben a szívem alatt
fejlődő gyermek iránt és képes
voltam érte minden áldozatra.

- Nem, nem pusztitom el!
-,- Összevesztünk. Elhagyott

Kiker:űltem az uccára. Hetekig
ácsorogtam a kórház kapujában,
hogy meglássam, beszélhessek
vele, ujra magamhoz láncol
hassam, mert most éreztem
csak, hogy mennyire szeretem
s nélküle mennyire üres az
élet! De többé sohasem láthat
tam. Talán idegen városba köl
tözött.

- Hogy mit és mennyit
szenvedtem ezután, azt csak á
Jóisten tudná megmondani.
Éhezíem. Rongyoskodtam. Haj
léktalanul bolyongtam.Qlykor
olykor megszánt valaki és ve
tett egy ruhadarabot, vagy ke
nyeret adott. Igy ment ez hó
napokon át.

- Aztán elnebezedtem, ele
rőtlenedtem. Egy napon az ut
cán összeestem. Ujra kórházba
kerültem és iH született meg a
gyermekem. Minden szemredé
sem közö!t is olyan boldog

.voltam és olyan szeretettel
szorilottam keblemre kicsinye.
met, mint a leglöbb anya, ki
abban a csöpségben látja sze
relme zálogát, lelkének lelkét,
élele folytatását!

-Kikerültem a kórházból.
Belesodródtam a nagyváros for
gatagába. Senkise gondolt ve
lem. Senkise kérdezte, miből

élek, miből táplálom siró·rivó
csöppségemet. Künn, a nyomor
tanyákon leHem menhelyet
Ott, a nyomorultak, a senkik
között, több volt a melegszivű,

könyörülő ember, mint a fé
nyes palotákban. Vackot adtak.
Ételt adtak. És jó szót, szerető

együttérzést, ami többet ért
nekem mindennél!

- Egy napon bementem a
városba. Munkát kerestem. És
kaptam. Ujságárus leHem. Haj
naHól~napestig az uccákat rót
tam. Nehéz farasztó munka
volt, de kerestem annyit,· hogy
eltengődtünk. Már-már meg
nyugodtam a sorsomba, mikor
ujra rámszakadt a szerencsét
lenség és ezért vagyok - most
itt! ... Ezért! ...

Az élete kálváriáját gyónó nő

a lelkiharcot nef!1 birja tovább.
Nagyot sikolt. Osszerogy. Az
őrök mellé ugranak. A hallga
tóság köréből szánó moraj su
han át a termen. Az elnök föl
függeszti a tárgyalást. Szünetet
rendel. És a fogházorvos a
szünet alaU nagynehezen ma·
gához tériti a testben-lélekben
agyongyötört nőt.

(Folyt. KÖV.) .

•
A szebb jövőért

Református ifjak! Halljátok dalomat.
Legyen lelkelekben a napfény virradat.
Vesszen lelketekb:í1 a borgőzös éJiel. _.
Hivlak benneteket az lsten nevével!

Zúg az élet, útját harcolva járjátok.
Pirultok a napban. a viharban fázIOk.
Szolgaság az élet egy karéj kenyérrel ...
Hívlak benneteket az lsten nevével.

Református Egylet, most anyai szivvel
Az örök roboIról megpihenni hiv et,
Mikor sLivelekbc magot vet és érlel ...
Hivlak benneteket az lsten nevével.

E mag a hÚ lészen, mely nélkű! az élet
Nem terem ti nektek semIni jót és szépet.
Mely óv a gonosztól, szembeszáll a

[vésszel . _.
Hívlak benneteket az lsten nevével.

Hit, remény, szeretet a kenyerünk s
~borunk,·

Gyertek testvéreink, tinektek is adunk.
Gyertek, dolgozzatok: maga'okért,

[másért,
Csonka magyar hazánk feltámadiisáérll
Hisz lesz még ránk hajnal uj nappal,

{uj éggel ...
Jerlek fel a harcra, <lZ lsten nevével i
Gyoma, 1937. dec 12.

Ki uchió Endre

Ricsói Ublarik Béla m. kir.
udvari tanácsos, ny. m. kir. ál
lamvasuti igazgató, a Debrecen
Nagyváradi és a Debrecen-Fü
zesabony-Ohát-Polgári helyiér
dekü vasut részvénytársaságok
igazgatósági tagja, a III. oszt.
vaskoronarend és a Ferenc Jó
zsef-rend lovagkeresztjének tu
lajdonosa stb. életének 84 ik
évében december 17·én Buda
pesten elhunyt. A boldogult
vármegyénk szeretett főispán

jának édesatyja voll.

A nagyon előkelő temetésen
vármegyénk is nagy számmal.
képvíseHette magát. Vitéz Márky
Barna alispán és vitéz Pánczél

A magasvérnyomás jelensé
gének ismerete nagy általános
ságban a köztudatban van. Mi
orvosok gyakran tapasztaljuk,
hogy az 50-év felé járó ember,
ha szédülést, fejfájás! érez, vér
nyomásának emelkedésére gon
dol és mint ennekelőtte egye
dül ismert okát, az érelmesze
sedést hamar megállapHván, a
kész diagnózissal belefog a
gyógykezelésbe: "eret vágat"
D piócázik" vagy "köpülyözteti
magát" Ennek valamelyikét,
mint egyedül üdvözitő eljárást,
addig és annyiszor veszi igény
be, amig annak szükségét érzi.
Kétségtelen, hogy a vérvétel
egyes magas vérnyomással járó
betegségek megfelelő időszaká

ban jóhatásu, de a nem meg
felelő esetben alkalmazott, kü
lönösen az igy ismételt vérvé
telek csak rongájják a szerve
zetet és a beteg érdeklődését

elterelik egyéb utasitások fi
gyelembe vételétől, mert azt
gondolja, hogy ezen eljárássaJ
gyógyulása érdekében mindent
megtett. Ezzel szemben hang
sulyozni kell, hogy a magas
vérnyomásnak nem gyógyszere
a vérvétel, mi orvosok is, mint
kisegítő eljárást, csak a legszi
gorubb indokok alapján alkal
mazzuk. Hogya. magas vér
nyomás gyógyítása mennyire
nem egységes, azt láthatjuk
abból, hogy ez hányféle beteg
ségnek velejáró tünete lehet.
Hogy' csak a legfontosabbakat
emlHsem, mint legismertebb az
érelmeszesedés, különösen a
magasabb évtizedekben, idült
vesebánlalmak, egyes szivbajok,
nőknél átmenetileg a változás
korában, de mint önálló be-

József vármegyei főjegyzőkön

kivül sokan voltak ott A g'yo

mai járás dr. Sorban Jenő fő

szolgabiró vezetésével a legné
pesebb kii!döHséggel veU részt
a temetésen Gyomáról G Nagy
László, Papp Zsigmond, Oláh
Lajos, Perei Lajos és 'Wagner

_Márlan voltak oU, míg Endrőd

ről Csernlls Mihály apátplebá
nos, Ka,lmár Imre biró, Harsá
nyi László főjegyző, Klingham
mer László tanító, dr. Tóth
István, Varju Imre, Varju Fü
löp, Mészáros Frigyes, Gyuricza
József és Homok István vettek
részt a temetésen.

tegség is előfordul, főleg ideges
alkatu egyéneknél, ezeknek a
száma, különösen az utóbbi
években, felszaporodott a há
boru izgalmai, majd az azt kö
vető években a fokozottabb élet
tempó és a megélhelésért foly
tatolt nehéz harc következtében.

Minden vérnyomással járó
betegség eselébeh fontos a-
szervezet kimélésének biztosi
tiása, ami vonatkozik nemcsak
a nehezebb testi munka elhá
rilására, hanem a lelki nyu~

galom megőrzésére is. Szük
séges az olyan ártalmak kerü
lése; amik kémiai uton közvetve
vagy közvetlenül a vérnyomást
emelhetik, e célból az étrend·
ben kell bizonyos rendszabá
lyokat alkalmazni: folyadék,
hús és sószegény étrendet keH
biztositani, alkohol és nikotin
megszoritással. A gyógyszeres
kezelést természetesen az alap
betegség minösége szabja meg.

A magas vérnyomás szélső

séges érté~ei ellen küzdenünk
keH, mégis rá keH mutatni arra
a tulzott aggodalomra, amit
egyesek tanusitanak, ha a vér- .
nyomás mérés kissé magasabb
értéket mulat Tudni keH azt,
hogya vérnyomás emelkedése
egymagában nem ut az agy
vérzés felé. Ahhoz, hogy mi
képpen biráljuk a magas vér
nyomás kihatásait, szükség van
a ,sziv, a vesék és az érrend·
szer áHapotáIlak pontos meg
határozására.VégüJ pedig hang
sulyoznom keH, hogy a magas
vérnyomással kapcsolatos el
változások az ember szerveze
iében az esetek legnagyobb
részben nem muló természe
tűek, ezért az életm9dnak a
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állandó mel1ékkeresetet nyujt
nekik. A munkát otthon foly
tatják és ha szépen gyülő pen
gökből kelengye vagy más lesz,
bizonyára hálásan gondolnak
azokra, akik ezt lehetövé tették.

A tanfolyam vezetősége kö
szönetet mond a Grosz Zoltán
kft. cégnek a tanfolyam alatt
köIcsön adott tárgyakérL

Rejtett kincsek
földmives
gyermekeinkben

Gazdasági iskolánk f. hó 12
én rendezte meg a szokásos
évi iskola müsoros ünnepél}'ét.
lU csiHantak meg a eimben
emlitett rejtett kincsek, akár
énekről, akár táncról, vagy
előadó képességről legyen szó.
Minden szereplő növendékünk
tehetséget árult el a neki ki
osztolt szerepkörben. Legjobb
bizonyitéka ennek az, hogy a
vendégek figyeimét négy órán
keresztül a legjobb hangulatban
fenn tudták tartani. Nem - aka
runk mi szinpadi tehetségeket
nevelni, de azt megállapithat
juk, hogy a nyilvánosság előtti

ügyes szereplés bizonyos mér
tékben értékmérője lehet a szel
lemi frisseségnek, találékony
ságnak, alkalmazkodó képes
ségnek, ezeknek fejlesztése pe
dig az életre való nevelés egyik
fó kelléke szerintem. De meg~

állják növendékeink helyüket
a jó gazda és háziasszony sze
repében is, amiről gyakorlóte
rületünk termesztményei, házi..
ipari és női kézimunka kiáUi
tásaik tanuskodnak. Mégis so
kan a legnagyobb közönnyel
viseltetnek az iskola fejlesztése
iránt, pedig a hivatása magas
latáig fejlesztett gazdasági nép
iskola keretében a legkönnyeb.
ben, legkevesebb kiadással meg
lehetne szervezni minden gaz
dasági irányu tanfolyamot, hi
szen azok hallgatóinak egy ré
sze a mi iskoláínk növendékei
közül kerülnek ki. Nem fur
csa-e, hogya külön rendezett
ta.nfolyamoknak hallgatói le
hessenek?

Visszatérve ünnepélyünkre,
nem mulaszthatom el, hogy
köszönetemet ne fejezzem ki
itt is azoknak, akik felszerelé
sek adományozásával, smegje
lenésükkel növendékeink elő

adásának. sikerét biztositoHák.
Igazgató.

esnékpengő

A himzőtanfolyam

kiállitása

ne már, megpóbálná a Földes
gazdaság a köröstarcsai és más
eladni szándékolt földek áruba
bocsatását.

Amint látható, a két társa
ság illetékes szervei gondosan
és komolyan készHik elő a
ballai legelő.

lat pénzügyi részének ismerte
tése után, amikor a javaslatot
egyhangulag elfogad ták, kihang·
sulyozottan azt kérték, hogy
ezt az utat 1938-ban okvetlenül
épilsék meg.

Viszont a körösladányi sza
kasz a dévaványai határban
már megépült, tehát Békés
vármegyének kellene :il körös
ladányi szakaszt kiépíteni.

Megnyugtató ebben a sáraö
gönyöző időben, hogy a közü
leteink előkészitik a Déva
ványával való összekötteté
sünkeL

A NEP rendezésében tartott
himzötanfolyamol hat hét után
befejezték és ez alkalommal
kiállitást nendeztek a növen
dékek munkáiból. Elsö nap
több, mint százan nézték meg
a kiállitást, köztük dr. Sorbán
Jenő főszolgabiró, a gazdák
vezetői: Papp Zsigmond és
G. Nagy László és még szá
mosan.

Meglepve láttuk a Jányok
munkáit, melyek bármely bel
városi üzlet kirakatában meg
állnák helyüket. A kiállHás iz
léses elrendezésében Szilárd
Mária és Pigniczky Irén gaz
dasági iskolai tanárnők segéd
keztek a vezetőségnek.

A tanfolyam be.zárult, a részt
vevő lányok mAris kerestek,
azonkivül, amit megtanultak,

fITaz asag
pengö igé

Földes
50.00

alláért
részvényért 1000Egy

Ugy látszik, a Körös hajóz
hatóvá téleiének első gyümöl
cse tényleg megérik már jövőre
és amil eddig évtizedek nem
tudtak kiérlelni, most beérik.
A dévav:ínyai képviselötestületi
gyűlésen nem kevesebbet ter
jesztett elő a község ujonnan
választott főjegyzője, mint azt,
hogy Szolnok vármegye alis
pánjának felszólítására indit
ványt terjeszt a képviselőtes

tület elé, kérje a képviselőtes

tület a dévaványa-gyomai ut
nak a harmados bekötő utak
sorába való felvételét. A javas-

December 19-é:! választmá
nyi gyűlést tartott a Földesgaz
daság, amely gyülésre meghiv
ták a ballai felszámolóbizott
ságból vitéz Váry Józsefel, Papp
Zsigmóndot és G_ Nagy Lászlót.

Behaló tanácskozás folyt a
ballai legelő megvételéről. A
Földesgazdaság óva tosan sz~

mitgatja a megveendő legelő

hasznositásából befolyható jö
vedelmet. Ennek a számitás
nak eredlllényeül kihozták,
hogy 150.000 pengő vételárat is
csak abban az esetben adhat
nának a 440 kat. hold legelő

ért, ha nagyon előnyös kama
tozásu és hosszutöriesztésü köl·
csönt kaphatnának.

Mindezeket közölték a ballai
társaság jelenlévő felszámoló
bizottsági tagjaival és kérték
őket, hogy a ballai lársaság
tartson mielőbb, esetleg január
2-án, közgyiHést, amelyen dön
tenének a feleU, hogy ennyiért
hajlandók volnának-e a Föl
desgazdaságnak eladni a lege- .
lőt és ha igen, a Földesgazda
ság is rövidesn gyülést hiv
össze, amelyen ők is határoz
nának a feleU, hogy megajánl
ják-e a 150.000 pengőt? És ha
igy mindenik társaságnak ilyi~

rányu érvényes határozata len-

NAGYANYÓ BONE

fentiek figyelembe vételével
való megváltoztatásával kell ál
landóan alkalmazkodni hozzá.
Ezáltal a meglevő elvállozások
enyhülnek, azonkivül a szer
vezet állandó kárositását távol
tudjuk tartani és az ilyen egyén
továbbra is a társadalom hasz
nos tagja marad.

.Egy régi görög filozofus in
I ette kortársait a mérlékletes
életre, hogy bölcsek lehessenek.
A télelt megfordHhatjuk: igye
kezzünk bölcsek lenni, legalább
olyan értelemben, hogy szer
vezetünk kivánalmaihoz al
kalmazkodjunk.

Dr, Bárdos László.

Diheg dohog nagyanyóka
Korholgatja unokáját:
JIJilyen ez a mai gyermek,
iHit nem kéne, olyat is lá!!

Nagyanyóka ha teheti,
Csak eltünik nún! a kámfor.
6 azt vallja, templomba volt
S dicsérik, hogy milyen jámbor.

Unokája meg kacagja:
Pókhálós a jőkö/ője!

Korom - pehely ül az Olrán
S csupa por a cipellője!

Nagy öreg kulcs meghuzódott
Sok apró kulcs közölt szépen,
Titkot tartva meg se csörrent
A kosárka kÖzfpébcn.

Addig jár korsó a kú/ra ...
Kisült végül a turpiswig,
Mikor padlós vizitába
Kiszállott a tűzoltóság

- Miféle kacai ez itten?
Szól! rá mordul a rend öre,
Hogyha el nem takari/ja,
Lebüntetjük száz pengöre!

Sebbel, lobbal térül, fordul,
Fürgén mozog keze, lába,
S a nlÍ/ akart. vissza is leli,
Lálatlun a kis kosárba.

Nagyanyóka ölbe kapja
A kaca/of, alomokat,
A padlás :zugába szorult
Eltemetett szép dlmokal.

Sárgult irást, fakó képel,
Koszoruja darabkájáI,
Csöpp kabátot, avult csipkét,
Megholl fia csizmácskájdt ...

Oda szökö/!, ott volt otthon
Öregsége nagy magánya,
A kis kormos padlás-zug volt
Imádságos kápolnája!

Mányiné PRIOL OLGA.

Rádiót, csillárt karácsonyra ifj. VARGÁNÁL . ásároljunk '-I
1__D_Íj!~an é8zülék beD1.utatá8!

A dévaványa-gyomai-körösladányi
ut kérdése a dévaványai
képviselőtestületi gyülésen
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T .... bb .. t 1000 pengő érlékű gyönyörű szép csil1árt , .., ~ U j ct o n s á g. Gyermekkoesik, sporlkocsil(O· mln ve~ten.l! . 50 dr~ izJéSe~.en ősszeváloga.tot! Z enzac10' nagy., ~ál~sztékb~n. Gyermekkoesik szak-
{;sll1ál áll áz I. t. VeVOIlTI rendelkezéselel '" szem ]avltását es gumizását is vállalom.

Vegye a legjobb rádiót az Orient. lakásán szakszerQel"l és dljtalanúl bemutatom. DOIDOkos; Allberá. viHanyszcrelő és; JInil'szerélOz.

jság" szére

is köszönhetjük.
Vigyünk el tehát sírjára,

hacsak gondolatban is, a tiszte
let és hála - virágait, hiszen:
Megérdemli.

Volt t<nilványai nev(ben is:

f. J.

EgY$zer volt, hol nem volt,
talán él Tiszántul, volt egyszer
egy szegényember. OH lapult
a kis tanyája a jáfékosan ka
nyargó Köröstől egy sóhajtás
nyira. Barátságos, barna zsup
teteje, mint meleg kucsma bo
rult a kis házra, még jobban
belenyomva azt a földbe.

Nem mondtam még, bogya
szegény embarnek felesége is
voU, na meg egy gyereke. A
gye'tek ugyan kicsike még, mert
a bölcsőböl nézegette az ala
csony mestergerendát, két nagy
barna szemével. Anyja félláb·

azért, mert ezzel megakadályoz
zuk, hogy m~lIlgalicatenyészté

sünk visszafejlődjön, hanem,
mert iisztavérü tenyésztés ese·
tén a gazda az utódokat mint
tenyészállatol,at is jobb pénzen
értékesitheti.

A mangalica a yorkshireinek
majdnem ellentéte. (Nem beszé·
lünk . az expressz hizlalásról,
amikor is a mangalicával is
gyönyörű eredményeket érnek
el kellő takarmányozás mellett.)
Ennek a sok mozgás az élef
feltétele. Ez a fajta legeltetés
nélkül csak tengődik s tekin
tettel arra, hogy szaporasága
kisebb mérvű, fejlődése lasubb,
csakis olt ad megfelő hasznot.
ahol lehetőleg nem • vályuból"
tartjuk, (lenyésztésrőJ van szó,)
de eleségét nagyobb részben,
vagy egészben maga keresi
mep. Ez az igazi legelőre való
disznó. Egyszerü ólban is el
helyezhető, hideget, meleget,
minden baj nélkül jól tűri.

Fentiek előrebocsálása ulán
nyilvánvaló, hogy szeretettel,
állattenyésztő érzékkel, gazda
gondossággal, a neki alkaimas
helyen mindkét fajta sikerrel
tenyészthető.

Kivánjuk tehát a yorkshirei
tenyésztőknek, hogy ezt az uj
tenyésltésiágat - viszonyaik
hoz mérten - szereteU~1 ka
rolják fel és Béké"vármegyében
a yorkshirei sertés tenyésztéJiét
fejlett nivóra emeljél\..

Karácsonyimese

letadás hatotta meg őt legjobban.

Mi már nem kicsi, hanem
jócskán öreg diákok vagyunk.
Az élet iskolájában már sok
nehéz kérdést kaptunk és ha
megtudtunk rá felelni, azt Islen
után a mi jó öreg tanitónknak

A folyamatban lévő hussertés
akcióval kapcsolatban szabad
jon felhivni a gazdák figyeimét
arra, hogy tulajdonké, pen mi
lyen faj ta sertés tenyésztésével
foglalkozzanak?

A mangalicának, mint zsir
seríésnek, mindig nagy voll a
keletje Magyarországon, mert
a magyar nép szereti a zsiros
ételt és azt baj nélkül fogyaszt
ja. Hogy emellett a hussertés
is elszaporodott, ennek az a
magyarázata, hogy városaink
lakossága s a külföld a kevésbbé
kövér sertéshusbóJ készült éte
leket kedveli inkább, s ilyen
sertésárú készitésére feltétlenül
alkalmasabb a hussertésfajták
husa. Kérdés tehát, melyik fajta
tenyésztése hasznosabb: a hus- I
sertés, vagy a zsirsertés? Melyi
ket tenyésszük inkább?

Az a sertés fajla adja a leg
nagyobb hasznot, amelyet a
neki legmegfelelőbb helyen te
nyésztünk.

A hússertés gyorsabb fejlő

désü, szaporább, ezzel szemben
azonban igényesebb, mint a
mangalica. Télen meleg, nyá
ron hüvös elhelyezést kiván, a
hideg megsanyargatja, a nagy
hőség pedig megviseli a hus
sertést. A hlisseriést nem sza
bad állandóan legeltetni. Legel
het ez is, sőt szükséges is a
legeltetése, mert ezáltal edzet
tebbé tesszük és igy olcsóbbo
dik a tarlása. Azonban a legel
tetésnek csak pár óráig szabad
tartania. Nagy hidegben, nagy
melegben, erős napsütésben le
geltetni nem szabad. Az a hús
sertés, melyet éppugy tartunk,
mint a mangalicát, vagyis min
den időben állandóan legelte
tünk, szaporaságát, gyors fejlö
dését, életerejét elveszti. Tehát
ezt a fajtát csak oU tenyéssze
a gazda, ahol csak az ól 'p1el
lett pár óráig legeltethet, s
megfelelő bőséges takarmány
ban tudja részesiteni jószág~it.

Ha a Yorkshirei fajta tenyés~
tési teltételei megvannak, . fel
hí vjuk a tenyészlők figyelm ét,
hogy jószágaíkat törzskönyvez
tessék és csald i s z t a v é r b e n
tenyésszék. Nem csupán

mentében kétfejű sasos csákó
alatt feszesen álló délceg kato
nákat! Amint így gyülekezik
a nép, jönnek az iskolás gyer.
mekek is a község érdemes,
öreg tanÍtójának a vezetése
mellett Ahogyahadfiak köze
lébe ért az öreg tanító, elébe
lépett egy őrmesteri rangban
levő aHiszt és katonásan tiszte
legve a tanítónak kezet csókolt,
majd így szólt: .Megérdemli
az úr Takács őrmesterlől, mert
az úr iskolájában tanultam
annyit, hogy most három csil
lag díszit!leti .a waffenrokko
mat l" És most gondolkozzunk
egy kicsit.;. Amit az a derék
matyó őrmester nem szégyelt
a volt tanitójának megadni, az
a legnemesebb emberi érzel
mek egyike a tisztelet és hála
kifejezése volt azzal szemben,
akinek tudását, jellemét Isten
és szülei után elsősorban kö
szönhelte... Alig egy hónapja
múlt, hogy meghalt Endrődön

Bencze Sándor r. k. tanító.' Ő
volt a ma élő java, sőt már
öregedő korban levő endrő

dieknek a tanítója.
Én, e sorok irója, nem mél

tathatom az Ő érdemeit, meg
telték ezt már mások, arra ille

. tékessebbek, de mint volt tanít
ványa nem tudtam elmulaszlani,
hogy reá ne emlékezzek ...

Tudom, . sokan emlékszünk
még vissza a mindig tréfás, jó
kedvü, de azért kissé csipős

megjegyzéseire, amelyekkel a
mindenkor igazságosan kimért
büntetéseket fűszerezte, amikre,
valljuk csak be őszintén, min
dig ránolgáltunk.

Az emberek az utóbbi évek·
ben már többször csak úgy em
legették: "Az öreg Bencze", de
ez mindenkor a legmélyebb
tisztelet hangján volt .mondva,
mintegy megkülönböztetésül a
fiataloktól.

Ha mi, volt tanítványai az
utcán találkoztunk vele és kö
szöntünk, nem kapta el más
felé a teldntetét mint - sajnos
- nagyon sokszor tapasztalja
az ember olyanok részéről is,
akiknek, ha már köszönni nem,
de a köszönést elfogadni illenék.
Ő mindenkor elfogadta és

nem nagyúri leereszkedéssel,
haneml*thatóana legőszintébb

tiszteletteL
Mikor Gárdonyi Gézát az

egri várban eltemették és a
gYászolók.;már eHávoztak, egy
kisdiák odament a. frissen han
toll sirhoz· és meggyujtott rajta
egy gyert~ácskát. Később a
nagynevű jr'óJ;lak a fia' beszélte
el másoknak, hogy ez a tiszte.

MEGÉRDEMLI.,.
Régen történt; még a Ferenc

Józsefi időkben, hogy az 1894.
év Husvét ünnepén, II mezőkö

vesdi templom előtt a feltáma
dási szertartásra és körmenetre
gyülekeztek a jó matj'ó hivek,
az ő szinpompás népi visele
tiikben. A gyülekező férfiak,
legények között volt néhány
szabadságos katona is. Azt mon·
dani sem keH, hogy ők áloítak
az érdeklődés közpanijában,
l1iszen tudj uk, mennyire meg
nézték a gyerekek, lányok, de
még a felnőttek is a sujlásos,
zsinóros nadrágban - bluzban,

vitéz Mecsér Endre.

"Nem a mezőgazdaságnak kell
az ipari termelés érdekeit szol
gálni, hanem az iparnak kell
alkalmazkodni az ország gazda
sági adoHságaihoz és' a mező

gazdaság jogos igényeihez. Til
takoznunk kell az eHen, hogy
a mezőgazdasági népe'sség szá
mára alacsonyabb életnivó le
gyen a kiindulási pont és a
mezőgazdasági jövedelmezőség

más felfogás szerint értékel
tessék. "

nA mezőgazdasági érd ekkép
viseletek kimélyülő együt!mű

ködéséből meg kell születni
egy hatalmas gazdafron tnak,
melynek ereje őrt áll a gazdák
sorsa felett. II (1937. dec. 18.
OMGE)

Schandi Károly.

Nagy meglepetés lesz a ma
gyar szövetkezetek birálói szá
mára, ha a genfi fórum' a világ
elé tárja adatait, amelyekből

kitünik; hogy az európai nagy
országok éppugy, mint a nagy
tengerentuli államok, sokkal na
gyobb kormánytámogatásban és
nagyobb juttatásokban részesí
tik az agrárszövetkezeteket,
mint Magyarország. .

Antal István.

Hiánya a felsőháznak, hogy
a magyar szövetkezeti élet kép
viselete teljesen hiányzik, an
nak ellenére, hogy a szövetke
?eti élet hatalmas anyagi és
erkölcsi tényezője az országnak,
ötmillió magyar földmivest von
be müködési körébe, teljesen
ellentétes gazdaságpolitikai és
erkölcsi bázisokon, mint az
ország többi gazdasági, pénz
ügyi és ipari intézményei, mert
a közérdek és az altruizmus
nagy principiumaH tartja szem
előtt.

IDÉZETEK
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Mezőberény restaurált. Me
z5berényben a mult héten tartot
ták meg az idöközi községi kép·
viselőtestüieJi választásokat, ame
lyeken tiz uj képviselőteslüleli tag
kÖ7ül hat nyilaskeresztest válasz
tolIak. A legnagyobb meglepetést
az kelteIle, hogy Szabó Árp:íd, az
oltani független kisgazdapárt el
nöke is kibukott.

A vármegyei közjóléti bí
zottság megállapitotta, hogy a
vármegyében mintegy 15.000
olyan szegénysofsu gyermek van,
akii tejakcióban kell részesiteni.

Dr. Tompa Gyula kir. ügyész
ségi elnököt a gyulai ref. egyhh
fögondnokául választotta meg.

Összekötő utat építenek a
Tiszántulról a Dunántulra. Az uj
ul Béké~csabától kiindulva Szar
vason, Tiszazugon, Kecskeméten
keresztül a dunaföldvári hidon át
egyrészt a Bllaton érintésével
GyŐri, mzsészt Pécset fogia be-

bal a bölcsőt ringatta, s me
rengve bámu.lt ki a gyorsan
közeledő alkonyat elé.

Odakint enyhén szürkélett a
téli délután. Sükel csend ülte
meg a végtelen messzi tájat.
Egyedül volt a kis tanya II

nagy, sáros Alföld közepén, a
puhán ráhulló ködös ég alatt.

Ünnep est-éje volt. A kis fe
nyőág olcsó diszeivel ott állt a
komóton. Ez a nap valahogy
más, mint a többi, - érezte
inkább mint gondolta az asz
szony. Pillanatnyi pihenés a
hubos meleg . oldalánál, s hol
nap megint ujra kezdeni a be
tevőért, a gyerekért, a földért.

Mély sóhaj lebbent az ala
csony gerendák felé, talán át
is rajta. Mély sóhaj kelt a hi
degen kanyargó Körös felöl is,
maly szétkergelte a laza ködöt
és tisztára seperte az eget.
Elóragyogtak dus, karácsonyi
pompájukban a szépen kifé
nyesitett csillagok. Egyik a kis
tanya feleit őrködött-legaláhb
ugy látta a szegényember,
mikor a hideg széllel küzdve
belépett a szobába.

Bent mély, meleg csend fo
gadta. Szótlanul ü.lt ő is a bu
bos mellé. Kár volna még vi
lágot gyujtani. Milyen szépen
világitnak a csillagok.

Fent az égben most készü
iődtek az angyalok, jó gyerme
kek, jó emberek kivánságát
teljesíteni.

Ahogy igy bóbiskl?lnak, látja
ám egyszer a szegényember,
hogy arról a csillagról, amely
a tanya ablakán beragyogott,
csak ereszkednek egy fényes
létrán lefele ar. angyalok. Se

kapcsoini az Alföld !;3zdasági
életében.

Szentistvánfahrának akarják
elnevezni Békéscsabán a sopronyi
tanyák egy reszét. .

Mezőberényben február végén
baromfibemutató lesz.

Békéscsabán rendezik jövőre

a baromfikiállitást.

ZONDAPP molorserékpárok magyar
országi vezérképviselete

keres alképviselőket,

szakmabeli bevezetett céget.
Pajor Imre, Bpest, VI., Jókai·ucca 21.

Jogászból lett színész a leg-I
ujabb pe~ti bonviván. Rendki
vül érdekes képekkel illusztrált
cikket közöl erről a Délibáb uj
száma, amely nagy terjedelemben
és gazdag tartalommal jelent meg.
Pompás illusztrált rádíómüsorokat,
egyfelvonásos színdarabot, premi
erbeszámolókat, szinházi pletyká
kat, nagyszerU fiimrovatot és több

ablak, se ajtó nem nyílik, se a
Bodri nem ugat, mégis 3 an
gyal ott terem a bölcső mellett.

El se ámulhatoH, s mar
szóltak is az angyalok:

"No, most mondd meg, te
szegényember, mi a kiván
ságod l"

Haj l - nagyot sóhajtott a
szegényember - csak ez
kis fertály föld valamivel na·
gyobb lenne, majd megmutat
nám én hogy mit tudok.

"No, fogd meg csak az egyik
sarkát, szegényember, mert a
te kezed munkája nélkül mi
sem segíthetünk."

Megtogja a szegényember a
föld egyik sarkát, a három an
gyal meg a másik három .sar-

o kát. Hát láss csodát: huzzák
szépen csendesen, s ahogy
huzzák, majd háromszor ak
kora lett. Takaros kis cserepes
tanya ékeskedett a felsö sar
kában, fiatal gyümölcsös a la
nya mellett, százszámra az
aprójószág a pázsitos udvaron.
Táncoslábu két paripa a szekér
előtt, teli zsákokat visznek a
malomba.

Nézi, nézi a szegényember,
megteHk a szive gyönyörüség
gel. Lám, jó az Isten, minden
kinek azt adja karácsonyra, a
mire legjobban vágyik.

Mondaná a feleségének, hát
most veszi észre, hogy elszun
dikált meUeUe.

A karáczonyi csillag biztatón
sugárzott a bölcsőre. Az an
gyalok tovább mentek, de még
hallotta a szavukat: "Fogjad
csak a dolog végét, te szegény
ember, csak együtt tudjuk
megvalósitani a te karácsonyi
ki vánságodat. " W.-né

mint száz szebbnél szebb képet
talál az olvasó a népszerű szin
házi képeslapban A Délibáb egy
száma 20 fillér.

Turkevén ifju Győlffy Sándor'
földbirtokosn1k egy darah Furioso
anyakancájáért 2500 pengő véte~

árai fizellek.

A Békésvármegyei Mezőgaz

dasági Kilnarai Kirendeltség 3
hónap alatt a vármegyei közsé
gekben 160 gazdasági szakelőa

dást akar tartani. Ilyen előadá·

sok Oyomán és Endrődön is
lesznek.

Karácsony másodnapján es
te az Urikaszinóban táncca I egy
bekötötl teaestet rendez a GySe.
Ez alkalomra külön meghivót nem
bocsátanak ki.

Megint az izzólámpa. Most azon
ban helyes iránybl' irányitja a vevökó
zönséget az összes olvasókörök, nyil
vánoshelyek és falragilszokón megjelent
hirdetések, hogy hol sserezhetö be a
Tungsram duplaspirál és az uj fény a
Kyptoll izzólámpa.

Mi mindent beszélnek ró
lunk. Rendkivül érdekes képek
kel illusztrált cikket közöl a Dé
libáb 100 oldalas karácsonyi szá
ma arról. hogy mi mindent be
szélnek a hires szinésznőkröl Az
ünnepi szám nagy terjedelemben
és p3.ratlanul gazdag tartalommal
ie1ent meg, Pompás illusztrált rá
diómü;;orokaf, egyfel vonásos szin
darabot, premierbeszámolót. szin
ház.i pletykákat, nagyszerU film
rovatot és több mint száz szebb- I
nél szebb képet talál az olvasó a I
népszer ü szinházi képeslapban A
Délibáb 100 old,ilas karácsonyi
számának ára is csak 20 fillér.

A Mezőgazdaság november
15-i sráma a számtalan időszerű

apró oktató cikkeken kivül a ga
bona csirázásáról és bokrosodá
sárt l az őszi mélyszántásról szá
mol be számos érdekes illuszt
ráció alapján. Az állategészség
ügyről. az utóJnevelőképességrőJ,

emberi és állati ösztönökről talá
lunk benne még laikusoknak is
érdekes tanulmány t. A dúsan il
lusztrált szaklapból a Mezőgaz

daság kiadóhivatala. Budapest.
V. Vécsey ut 4. 1,5/a, e lapra
való hivatkozással egy alkalom
mal dijlalanul küld mutalvány
számoi.

Parcellázás
Póhalmon

A föld az egyellen olyan forrás
ebben a hazában, amely minden
évben megujúl és ISfen áldása és
a szorgalmas munka által mindig
ui értékeket állit elö.

E sarkAlatos közga7dasági télel
alapján áliva, viléz Baranyay ist
ván az EndrŐd-Gyomai Taka
rék pénztár 1'1 ügyve -eető igazga
fój"l, már a tavasz óta állandóan
tárgyalásokat folytatoa az élde-

1937. december 25.

keltekkel arra nézve, hogy mi
képen volna lehetséges, a báró
Hu·z ir Lászlóné féle póhalmi
1460 magyar hold földet kisebb
tételekben sok olyan gazdának
jutta1fni, akik S70 gillmas munká
val, s in'enLiv gazdálkodással
családjaiknak jobb jövőt biztosit
hassanak. E tárgyalások a napok
ban sikeresen fejezöd'ek be, s
ennek alapján kedvező feltételek
mellett a Takarékpénztár meg is
kez delte már az eladásokat.

Jóleső örömmel vftliik e hírt,
meri láljuk azt, hogy az Endrőd

Gyomai Takarékpénztár rI. ,agilis
vezetősége hivatása magaslatán
áll és fáradtságot nem kimélve,
minden lehetől elkövetett, hogy e
nagyobb birtok, kisebb parcelIák
ra osztva, a derék és szorgalmas,
sok családu endrődi és gyomai
kisgazdák kezére jusson.

A magyar föld mindenütt ar;:
nyal tart magában. csak le kel
érle nyulni. A szik is arany, be
ömleszti aranyát" a buza szemek
be és igy adja át a magyar gaz
dának,

Akit lehát érdekel a föld s a
póhalmi birtokból venni szándé
kozik, az forduljon l11ielébb az
Endrőd-Gyom1i Tdkarékpénztár
hoz, Endrődön, hol vitéz Baranyay
igazgató mindennemU felvilágosi
tást készséggel ad meg.

Pk 880-935
Vhtsz. 205 - 934

Arverési hirdetmény.
dr. Kulasi Elemér ügyvéd állal kép

vIselt
Magyar Hollandi bizt. r. t. javára

153 P. tőke s jár. erejéig a fenti szá·
mu végzés alapján Endrödön 1937 dec
hé) 30-án d. e. II órakor Damjanich u,
15 sz. a 2000 P-re bnesült teher autó
árverés alá kerül.

Villányi Nándor
kir. bir. vht6.

Hallotta-e már?
• .• hogy sok betegséget vér
átömlesztésstl gyógyitanak. A vér
adományozás terén a rekordot
sok ideig Kane nevű amerikai
tartotta, aki évek alaH 45 l. vért
adott át. Ezt rre~döntötte nemrég
egy francia munkás, aki három
év alatt 65 liter vérrel segitell
rászorulÓ embertársain.

· •• hogya föld leghidegebb
rftsze nem mint gondolnánk az
Eszaki Sark. hanem Szibéria. lu
mérték Werchojanckban 70 fokos
hideget. A legmagasabb levegő

hőmérséklet pedig 566 fok. amit
Kaliforniában észleltek.

• •• hogy Oklahama államban
(U. S. A) rendeletet hoztak, mely
sze! int a megrögzöll iszákosokat
nem elzárással büntetik, hanem
n) ilvános közmunkát kell nekik
Végezni. Az elitélI iszákosok egy
máshoz láncolva, örök kiséretében
uicaseprést, parkgondozást slb.
végeznek a város utcáin.
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~ ~y~iter ~/o~s~a~r~v:I

fehér fejtett ujbor Soltvad
kert állomásra kiszállitva
s feladva. Vasuti fuvar kb.
4 fillér literenként. Csakis

I
50 literen felűii rendeléstI
fogadok el. Hordót dijmen
lesen adok a száIlitás tar
tamára kölcsön; hordóm
30 napon belül bérmentve
küldendő vissza. Szétktil-

I
dés utánvéttel. Egy pengőI
levélbélyeg ellenében kül- .
dök mintát a borból min
tásdobozban, bérmentve.

Boraim kellemes édeskés,

tiszta, tökéletes zamatuak J
és n e m sav8nyuak.

Székely Ferenc kft.
fajborpincészete

Soltvadkert, PeBtme~ve.

~~I!lIIi*'1~~t:l~lHllGll&illtiü~.d

előli

Sierkesztésérl és kiadásért felelős:

WAGNER MÁRTON.

Hungária könyvnyomdavállalat, Gyoma

F~lelős üzemvezető: Wallach Mihály.

e:őnyös fizetési feltételek mel-
lett eladó. Érdek!ödni lehet I
Legeu-ügyvéd irodájában.

3-2

A református egyház. melletfi
volt Horváth-féle űri'

Egy kifogástalan karika!J3jós varrÓ
gép eladó II. Gárdonyi u. 51. sz. (volt
Gyár. utca) 2-2

Megvételre keresek fehérszŐlű

spitz, vagy kuvasz kutyát. Csilky Eius,
Táncsics Mihály u. 8. sz. l-l

A Debreczeni Iván-féle ház 87a
badkézből eladó. Értekezni lehet vitéz
Czapáry Jenőné Budapest, VIII., Mária~
utca 8. szám. 3-·1

Magas foku, zamatos rizlingbor
literenként 40 fillérért kapható Ke.
rekes Károly borkereskedőnél.

Olajos lajos bornagykereskedőnél

a jó Tiszavidéki bornak literje 40 fillér.

5-4

Baromfi keltetőgép, kitünő

gyártmány, igen jó állapotban
eladó. Szerető-féle ház. x-5

GYOMAI UJSÁG

ELADÓ: 183 hold özedi határban

kedvező fizetési feltételek mellett - 7

és fél kat. hold 2 darabban előhalmon,

- I kat. hold kölesfenékben, - 2 hold

révlaposon, - 2 h"ld magtárlaposon,

- 23 kat. hold keselyősön, egy kétszo

bás lakóház a grf. Tisza István uton,
- 2 szoba konyha kovácsmühejjel, 

Hősökutján ugyancsak 2 szobás urila

kás. - Izsó Balázs ingatlan közvetítő

nél Gyoma. Telefon: 50.

'eFtet Mibe

szeretete ezután sem veszit értékéből
és mindig ott les7, ahol szerény tudá
sával segits,>gére lehet egyesületének.

Az el!langzottakat a válas:LlJllány ö
römmel vette tudomásul.

Jegyzőkönyvvezető.

Gyoma község
ingatlauforgalDl.a

Papp Elekné Zőld Lidia gyomai la
kos vett egy beltelkes lakóházat Nónay
ferenc és neje Almásy Irén gyomai
lakostól 3000 pengöért.

Schulek Béláné Kozmai Kun lIona
gyomai lakos vett 2 hold 147 négy
szögöl félhalmi ingatlant Biró Gerzson
gyomai lakos' ól 2700 pengőért.

Binges Lajos (nős Uhrin Gizelláv<lJ)
gyomai lakos vett 3 hold 200 négyszö
göl tanyaföldi szántót K.ovács Ferencné I
Knapcsek' Mária endrődi lakostol 300
pengőért.

Bácsi Sándor és neje Bácsi Vilma
gyomai lakosok vettek l hold 1492
négyszögöl pusári szántót Schvalrn Mi·
hály és neje AiIer Magdolna gyomai
lakosoktól 1350 pengöért.

Farkasinszkí András és neje Sóczó
Mária endrődi lakOSok vettek 761 négy
szögöl és 742 uégyszögől cifrakerti
szántót Hajdu Lajos és neje Pulnoki
Esztergyomai lakosoktól 14W pengőért.

Sütő Dániel és neje Bárdos Zsuzsán
na !!:yomai lakosok vettek 513 négy
szögöl pocosi ingatlant Nagy Lajos bu
dapesti lakostól 900 pengőért.

Nagy Lajos (nős Herter Zsuzsánával)
gyomai lakos vett 7 hold 406 négyszö
göl zs6fiamajori szántó és 777 négy
szögöl cifrakerti szántó fele részét
Nagy Károly (nős Kéri Máriával) gyo
mai lakoslóI 2570 pengőért.

Herter Dániel és neje Rau Erzsébet
gyomai lakosok vettek 725 négyszögöl I
puséri szántót özv. Vékony Bálintné
Szücs Zsuzsánna gyomai lakos(ól 330
pengóért.

ORT
Kivonat a GyTK által f. hó i8-án

megtartott ülésének jegyzőköny

véből : Miután a fuzi6 ügyben hivata
los megkeresés egyik egy.esület részé
röl sem történt, s igy az elhangzotiak
csak maganbeszéJgetési jelleggel birták,
a fuzió kérdése napirendről levétetett.

Következő pont Csáky Dániel titkár
lemondása volt. Ugyanis Csáky tikár
egészségi állapotára és nagymérvű el
foglaJtságára, valamint az utóbbi idő

ben előfordult nézeteltérés miatt elked
vetienedve lemondott tisztségérőt. A
választmány többek hozzászólása után
a lemondást egyhangujag n e m vette
tudomásul és kérte a lemondó titkárt,
hogy maradjon meg tisztségében.

Ugyancsak az er'y-két esetben elő

fordult nézeteltérés megvitatásában,- a
választmány nagy többsége a t i t k á r
mellett foglalt állást. Az -elhangzottak
után a titkár megismételt okainál fogva
kért e lemondásának elfogadását. (Ter
mészetesen ezek a tárgyalások nem
voltak olyan "drámai" jellegüek, mint
ahogyan a mult heti számban az fel
lett tüntetve)

Miután a titkár ragaszkodott elhatá
rozásához a választmány, - bár saj
nálattal - a lemondást elfogadta. E
zek után az elnök ismertette és mél
tattaa távozó Csáky titkár érdemeit,
mellyel nemcsak a' GyTK-nak. hanem
az egész dél magyarországi sportnak
érdemet szerzett. Ezen munkálkodását
jegyzőkönyvben javasolja megörökíteni,
melyhez a választmány egyhangulag
hozzá is járult. Utána az ügyész s az
ügyvezető elnök köszönte meg a le
mondó titkárnak az eddig kifejtett ér
tékes munkálkodását és kérik, hogya
jöyőben is legyen olyan kitartó és.
hasznos katonája a GyTK- nak és sze
retete ne szenvedjen csorbulást a zőld

szinek iránt. Még néhány meleg fel
szólalás után, Csáky titkár emelkedett
szólásra és megköszöme az elhang701

takat, igéri, hogy a zőld szinek iránti
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"MAvAUT" T t L I AUTOBUSZMENETREND
Érvényes: 1937. október 3-tól 1938. május 14-ig.

Gyoma-Endrőd.:

l7.38 ind. Gyoma p. u. . érk. 622

17.50 érk. Endrőd templom-tér ind. 610

Vlteldij: 50 fillér.

Endröd-Gyoma-PüspökHidány- Debrecen:
tPO ind. Endrőd templom-tér érk. 17.50

6.
36 ! Gyoma " . t 17.

32

7.28 SzeghIllom p. u. . 16 38

8.42 Püspökladány. 15.23

9.19 , Hajduszoboszió . • . 14 43

9.55 érk. Debrecen, "Arany Bika Szálló" ind. }41O

Menet-jegy: Endrödre -.50 Menettérti-jegy: Endrődre -.80 P
Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Hajduszoboszlóra P 5.90. Debrecenbe P 6.80
Menettérti·jegy:" P 4.-; P tO.50. P 12.50.

Endrőd -Gyoma-Szeghalom-Berettyóujfalu:
6Yl ind. Endrőd templom-tér érk. 17.55

6.
36

~ Gyoma" t 17.
34

7.~ .. Szeghalom p. u.. 16.38

857 Berettyóujfalu p. u. . . 14.00

9.°3 érk. "községháza md. 13.50

Menet-jegy: Szeghalomra P 2.30. Bereltyóujfaluba P 5.10.
Menettérti-jegy: P 4.-. "P 9 50.
Feltételes megállóhely: Gyoma-haimagyi Olvasókör és Perjés.

r·.....~+4!IIlIIIIH ..........~~ .......~~~........~~.......~.,

I STA-NDARD rádió ,
I a magyar rádiógyártás büszkesége. II Egyedárusitó: Benjámin István. t
• G Y O M ~ N:. Fekete lajos műszerész üzletében. a
! ENDRÖNÖN: a Homoki féle emeletes Mzban. !
.i Kérje díjtalan bemutatá.sát! - j
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Korona Hangos Mozgó Endrőd

1931. december 25-26-án
szombaton és vasárnap

6 és fél 9 órakor.

Magyarul beszélő

Karácsonyi müsor

1937. december 26-21
vasárnap, hétfő.

MAGYAR FILM
Minden idők legszebb, leggyönyörűbb

alkotása. A kőny és mosoly. A sziv és
sznretet igaz története.

Pécsi Gizi a 6 éves filmsztár, Tasnády
Mária, Páger Antal, Gózon Gyula

főszereplésével:

ÉDES MOSTOIi:A
Egy aranyszivű mostoha regénye, egy
kis árva története, ,film tele könnyel,

derűvel, mesével romantikával

2. A burJeszkvigjátékok királya
Chaplin főszereplésével:

SZÖKEVÉNY
falren~ető kacagás 30 percen keresztül

3. Hangos magyar híradó.

1937 december 25.

APOLlO MOZGO GYOMA

'ikllllllllllllllllll'"

o

Ne sirj
édesanyám

(A lourde§i (:§oda)
A sziv, a hit és a szeretet filmje!

A r{épekben. szerepelnek:
DarfenH Ci1oJeHe, Guitty Magda
Mdkhor György, a kis Bara
János és a kis Massan Viola.
E nagy felépité"ű film a lourdesi
zarándokhely. csodatélelének tÖí

téne!ét vetiti elénk, mély Vallásos

ahitattal. Szebb. bensöbb, tökél e .
tesebb képet még e!képLelni

sem lehet.

Szülők!

Hozzák el gyermekeiket l
Gyermekek!

Hozzátok el szüleiteket l
Amüsor kiegészítve:

RÓMA
ismeretterjesztő film.
Egy trükk film és

Hangos
MAGYAR VILAGHIRADÚ

Előadásokkezdete: vasárnap és ünnep·
nap d. u. fél 3, fél 5, fél 7 és fél 9 kor
Pénztárnyitás : vasárnap és ünnepnap
d. e. fél !O-töl fél l-ig. Hétfőn, Szerdán,

Csütörtökön fél 4 órakor.
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